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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, за до вољ ство нам је да Вам 
пред ста ви мо пр ви ово го ди шњи број ча со пи са Со ци јал на по ли ти ка. 
Oвај број по све ћен је иза зо ви ма ре фор ме со ци јал не по ли ти ке и со
ци јал не за шти те са ста но ви шта те о риј ских дис кур са, оства ри ва ња 
људ ских пра ва, ем пи риј ских ис тра жи ва ња у обла сти су пер ви зи је у 
цен три ма за со ци јал ни рад и узро ци ма и спе ци фи чи но сти ма дру-
штве них де ви ја ци ја (ал ко хо ли зам, нар ко ма ни ја, бес кућ ни штво).

Же ли мо да ис так не мо да су ауто ри углав ном мла ди струч ња-
ци, ма сте ри со ци јал ног ра да и со ци јал не по ли ти ке, но си о ци раз во ја 
про фе си је и са те о риј ског и прак тич ног ста но ви шта у бу ду ћем пе ри-
о ду. Ову те зу пот кре пљу је ква ли тет ра до ва са ме то до ло шког и струч-
ног аспек та. На овај на чин, наш ча со пис оства ру је јед ну од сво јих 
основ них ми си ја, ис так ну ту још у пр вом бро ју, а то је да бу де ме сто 
су сре та те о ре ти ча ра и прак ти ча ра свих ге не ра ци ја, про стор за афир-
ма ци ју и раз вој струч не и на уч не ми сли из обла сти со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да.

Проф. др Ми лан Пе трич ко вић упо зна је нас са основ ним ди-
ле ма ма ра ди кал ног со ци јал ног ра да, ко ји све ви ше до би ја на зна ча-
ју у усло вим нео ли бе ра ли зма и пост кон струк ти ви зма.  По бор ни ци 
аутен тич но по сту ли ра не ра ди кал не те о ри је со ци јал ног ра да сма-
тра ју да са мо ко ре ни та про ме на дру штве не струк ту ре мо же до ве сти 
до истин ске за јед ни це и ху ма ног оби та ва ња љу ди у њој. У фор ми 
не га ци је тра ди ци о нал ног со ци јал ног ра да ко ји со ци јал не про бле ме 
са гле да ва кроз при зму ан ти со ци јал ног и пси хич ки не у рав но те же ног 
по на ша ња по је ди на ца, ра ди кал ни ми сли о ци твр де да су со ци јал на 
не прав да и не јед на кост, по спе ше ни про фи том, те мељ ни узро ци дру-
штве не кон фликт но сти и стаг на ци је сва ке вр сте. У на сто ја њи ма да 
раз ре ши ди ле му да ли је ра ди кал ни со ци јал ни рад са мо још јед на 
те о риј ска уто пи ја аутор за кљу чу је да се при ме на ове кон цеп ци је у 
прак си мо же оства ри ти са мо у сво јој бла жој ево лу ци о ној фор ми ра-
ди кал ног струк ту ра ли зма и ње му са о бра зних ци ље ва тран сфор ма-
ци је, по ди за ња све сти, ре де фи ни са ња и ко лек ти ви за ци је мар ги нал-
них по је ди на ца и за јед ни ца.
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Мир ја на С. Мак си мо вић, члан ти ма за со ци јал но укљу чи ва-
ње и сма ње ње си ро ма штва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, упо зна је нас са 
раз во јем и по што ва њем кул ту ре људ ских пра ва као пред у сло вом за 
укљу чи ва ње у си стем од но са Европ ске уни је. Ука зу је на основ не од-
ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма, над ле жно сти ма ЕУ, а по себ-
ну па жњу по све ћу је иза зо ви ма са ко ји ма се срп ско дру штво су о ча ва у 
овим про це си ма. За кљу чу је да по што ва ње људ ских пра ва и ства ра ње 
и функ ци о ни са ње де мо крат ске др жа ве је су сред ство и циљ све о бу-
хват не ре фор ме дру штва чи ји је циљ ква ли тет ни ји и си гур ни ји жи-
вот гра ђа на, јер ре фор ме ни су циљ са ме се би, као што ни пу но прав-
но члан ство Ср би је у Европ ској уни ји ни је са мо се би циљ, већ има 
мно го ду бљи сми сао ко ји се огле да у свим про ме на ма си сте ма ко је са 
со бом но си.

Ива Бран ко вић, ма стер со ци јал ног ра да и са вет ник за про фе-
си о нал ну обу ку у Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну за шти ту, при ка-
зу је ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је има ло за пред мет ка рак те ри сти ке 
су пер ви зиј ског про це са у цен тру за со ци јал ни рад у од но су на оче ки-
ва не ефек те и ци ље ве, а по себ но с об зи ром на по тен ци јал ну про тек-
тив ну функ ци ју су пер ви зи је у од но су на про фе си о нал но из га ра ње 
во ди те ља слу ча ја. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Град ском цен тру за 
со ци јал ни рад Бе о град на узор ку од 112 во ди те ља слу ча ја и 26 су-
пер ви зо ра. Ре зул та ти по ка зу ју да је су пер ви зи ја у цен три ма за со ци-
јал ни рад до ми нант но усме ре на на мо ни то ринг и ад ми ни стра ци ју, а 
у зна чај но ма њој ме ри на уче ње и раз вој во ди те ља слу ча ја. Ри зик од 
по ви ше ног ни воа про фе си о нал ног из га ра ња утвр ђен је код по ло ви не 
струч них рад ни ка.

Ма ја Са вић, ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник, ба ви се ве о ма 
за ни мљи вом и у на шој сре ди ни не до вољ но ис пи та ном те мом, ко ја 
се од но си на ути цај со ци о кул ту ро ло шких фак то ра на на ста нак ал-
ко хо ли зма. У овој ком па ра тив ној сту ди ји, аутор ка при ка зу је ка кав је 
од нос пре ма упо тре би ал ко хо ла у раз ли чи тим кул ту ра ма и ре ли ги ја-
ма, са ста но ви шта рас про стра ње но сти, то ле ран ци је, од но сно за бра-
не. Ана ли зом ком па ра тив них ис тра жи ва ња до ла зи се до за кључ ка да 
кон зу ма ци ја ал ко хо ла као и сам ал ко хо ли зам за и ста је су у нај ве ћој 
ме ри тво ре ви не кул ту ре и ствар кул ту ро ло шке пер цеп ци је. 

Ида Ко ли но вић, ма стер со ци јал ног ра да, при ка зу је ре зул та-
те све о бу хват ног ис тра жи ва ња про бле ма нар ко ма ни је у по ро дич ном 
кон тек сту у Цр ној Го ри на узор ку од 168 за ви сни ка од дро га и 188 
уче сни ка кон трол не гру пе. По да ци до би је ни ис тра жи ва њем по ро-
ди ца за ви сни ка и кон трол не гру пе у зна чај ној ме ри су ра све тли ли 
про бле ма ти ку нар ко ма ни је, у сми слу ути ца ја по ро дич них фак то ра на 
ге не зу нар ко ма ни је у цр но гор ским по ро ди ца ма. До би је ни ре зул та ти 
по ка зу ју да дис функ ци о нал ни по ро дич ни од но си и про це си, не срећ-
не жи вот не окол но сти, пре ко мер но кон зу ми ра ње ал ко хо ла од стра-
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не оца, ра ни гу би ци, пре за шти ћи ва ње од стра не мај ке, не ус кла ђе ни 
ста во ви ро ди те ља по пи та њу вас пи та ва ња, из о ста нак пре вен тив них 
раз го во ра са де цом о дро га ма, као и не у пу ће ност ро ди те ља у њи хо-
во дру штво и ор га ни зо ва но сло бод но вре ме пред ста вља ју нај ва жни је 
по ро дич не фак то ре ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је код њи хо вог чла на.

Проф. др Ми ро слав Бр кић и Ми лош Ко стић, ма стер со ци-
јал ног ра да, ис пи ти ва ли су узро ке бес кућ ни штва у Вој во ди ни. Ис-
тра жи ва ње ко је је об у хва ти ло 68 ко ри сни ка При хва ти ли шта и при-
хват не  ста ни це у Но вом Са ду, по ка за ло је да су бес кућ ни ци ма хом 
ли ца ко ја не ма ју или не одр жа ва ју кон так те са бли ским срод ни ци ма, 
хро нич но обо ле ла, си ро ма шна, апа тич на у по гле ду бу дућ но сти. За 
раз ли ку од не ких прет ход них ис тра жи ва ња, ово је по ка за ло да се 
бес кућ ни ци ви ше ни су ис кљу чи во нео бра зо ва не осо бе, са се ла, ко ја 
су би ла ис кљу че на са тр жи шта ра да, већ на про тив, све ве ћи број их 
је са сред њом струч ном спре мом, из гра да, ко ји су не ка да ра ди ли 
углав ном у др жав ним фир ма ма. Из тих раз ло га ауто ри са пра вом за-
кљу чу ју да се у Ср би ји ја вља јед на но ва ге не ра ци ја бес кућ ни ка, тзв. 
„жр та ва тран зи ци је”. 

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у име уред ни штва ча со пи са 
Со ци јал на по ли ти ка, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је и Удру же ња 
струч них рад ни ка со ци јал не за шти те Ср би је, за хва љу јем вам се на 
са рад њи и ин те ре со ва њу ко је по ка зу је те за наш ча со пис.

Те ма сле де ћег бро ја је По ло жај осо ба са ин ва ли ди те том у 
Ср би ји. Рок за пре да ју ра до ва је 30. јул 2015.

        У Бе о гра ду,                                         Уред ник ча со пи са,
21. апри ла 2015. го ди не                                  проф. др Ми ро слав Бр кић
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Милан Петричковић*

Факултет политичких наука Универзитетa у Београду

ТЕОРИЈСКА УТОПИЈА РАДИКАЛНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА**

Сажетак 
За раз ли ку од свих оста лих са вре ме них при сту па, по бор ни ци 

аутен тич но по сту ли ра не ра ди кал не те о ри је со ци јал ног ра да је ди-
ни сма тра ју да са мо ко ре ни та про ме на дру штве не струк ту ре мо же 
до ве сти до истин ске за јед ни це и ху ма ног оби та ва ња љу ди у њој. 
У фор ми не га ци је тра ди ци о нал ног со ци јал ног ра да ко ји со ци јал не 
про бле ме са гле да ва кроз при зму ан ти со ци јал ног и пси хич ки не-
у рав но те же ног по на ша ња по је ди на ца, ра ди кал ни ми сли о ци твр де 
да су со ци јал на не прав да и не јед на кост, по спе ше ни про фи том, те-
мељ ни узро ци дру штве не кон фликт но сти и стаг на ци је сва ке вр сте. 
Зах тев не пер спек ти ве ра ди кал ног со ци јал ног ра да, усме ре не ка ре-
во лу ци о нар ном ме ња њу - то ком ци ви ли за циј ске ге не зе - кон стант-
но при сут них бре ме на све оп штег раз во ја, по пут дру штве не не-
прав де, не јед на ко сти, од но са вла да ла ца и под чи ње них, на осно ву 
до са да шњег исто риј ског ис ку ства, оста ју у до ме ну уто пи је. Ре ал ну 
ме то до ло шку при ме ну у прак си ова кон цеп ци ја со ци јал ног ра да 
мо же оства ри ти са мо у сво јој бла жој ево лу ци о ној фор ми ра ди кал-
ног струк ту ра ли зма и ње му са о бра зних ци ље ва тран сфор ма ци је, 
по ди за ња све сти, ре де фи ни са ња и ко лек ти ви за ци је мар ги нал них 
по је ди на ца и за јед ни ца.
Кључ не ре чи: те о ри ја, ра ди кал ни со ци јал ни рад, ра ди кал ни струк ту ра ли-

зам, уто пи ја, со ци јал на не прав да.

* Редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду 
*  Овај текст настао је у оквиру пројекта Цивилно друштво и религија, бр. 179008 који фи-

нансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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1. ОСНОВ НЕ ПО СТАВ КЕ РА ДИ КАЛНЕ  
ТЕ О РИ ЈЕ СО ЦИ ЈАЛ НОГ РА ДА

Сло жен склоп мно штва де тер ми нан ти ко је у исто риј ско-ци-
ви ли за циј ском кон тек сту про фи ли шу уни вер зал ну де лат ност со-
ци јал ног ра да, не по сред но овај спе ци фи чан об лик људ ске прак се 
усло жња ва и у те о риј ско-ме то до ло шком сми слу чи ни ве о ма сло же-
ним пред ме том ис тра жи ва ња. На стао као жи ва ре флек си ја, у са мим 
фун да мен ти ма, су прот ста вље них дру штве них од но са, ком плек сно 
ви ше сло јан и ду бо ко про ти ву ре чан со ци јал ни рад, са гно се о ло шке 
рав ни, зах те ва са о бра зан те о риј ски при ступ, у скла ду с ко јим се 
ње го ва кон тра дик тор на при ро да је ди но и мо же ва ља но пој ми ти. 

Упра во та дру штве но-исто риј ска ко но та ци ја де лат но сти со-
ци јал ног ра да, ко ја га ло ци ра у са мо вре ло ме ђу кла сних и ста ту-
сно раз ли чи тих, че сто и су ко бље них, при мар но еко ном ских, за тим 
со ци јал них, мо рал них, кул тур них или би ло ко јих дру гих стра ту-
ма ег зи стен ци јал не по јав но сти, као плод на уч ног раз во ја ар ти ку-
ли са ће ра ди кал ну те о ри ју со ци јал ног ра да, у овом тек сту узе ту у 
раз ма тра ње. У оби љу те о риј ских кон цеп ци ја ра ди кал но усме ре на 
пер спек ти ва за вре ђу је ду жну ис тра жи вач ку па жњу с об зи ром да 
је ди на де ци ди ра но на сто ји да из дис кур са са вре ме не ху ма ни сти-
ке со ци јал ног ра да про ник не у ла тент ност (то ком чи та ве исто ри је 
ци ви ли за ци је за ко ни то при сут них) дру штве них не јед на ко сти, не-
прав де, до ми на ци је и зло у по тре бе моћ них над не моћ ни ма,1) у чи је 
прак тич не ре флек си је, нај ди рект ни је пу тем ба вље ња раз ли чи том 
со ци јал ном про бле ма ти ком, струч но за ла зе со ци јал ни рад ни ци.

За раз ли ку од дру гих те о ри ја со ци јал ног ра да ко је кон зер-
ви ра ју по сто је ћи дру штве ни sta tus-quo (углав ном со ци јал но оту-
ђен и де ух ма ни зо ван)2) та ко што фо кус сво јих епи сте мо ло шких 
про јек ци ја ста вља ју на пси хич ко-емо ци о нал ну сфе ру чо ве ко вог 
то та ли те та, за ко је је на вод но је ди но од го во ран су бјект, ко га со-
ци јал ни рад ни ци на сто је да струч ним ме то да ма ,,вра те” и ,,при ла-
го де” за јед ни ци та квој ка ква је сте, ра ди кал ни те о риј ски при ступ 
по ку ша ва да про ник не у бе о чу ге дру штве них ре ла ци ја, узро ка и 
усло ва ко ји не по сред но про из во де ег зи стен ци јал не не да ће и из вр-
ше њи хов евен ту ал ни пре о бра жај у прав цу истин ске ху ма но сти. 
Дру гим ре чи ма ис ка за но, на спрам те о ри ја со ци јал ног ра да ко је по-

1) Ha rold Briggs, Ke vin Cor co ran, So cial Work Prac ti ce, Por tland Sta te Uni ver sity, Chi ca go, 
2001, p. 115.

2) Ми лан Пе трич ко вић, „Бив ству ју ћа аске за со ци јал ног ра да у уче њу Ери ха Фро ма.” Со-
ци јал на ми сао: ча со пис за те о ри ју и кри ти ку со ци јал них иде ја и прак се, Бе о град, 2010, 
бр. 65. стр. 22.
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сту ли ра ју ба вље ње, са ни ра ње и трет ман већ на ста лих про бле ма, 
тзв. ,,га ше ње со ци јал них по жа ра”, ра ди кал не по став ке се би за циљ 
по ста вља ју мно го зах тев ни је ци ље ве евен ту ал ног ко ре ни тог, све-
са др жај ног и то тал ног тран сфор ми са ња еле мен тар них дру штве но-
исто риј ских узро ка ко ји до во де до со ци јал них про бле ма, ко ји ма се 
са по зи ци ја ин сти ту ци о нал не ком пе тент но сти ба ве струч не слу-
жбе со ци јал ног ра да.

Зах тев ност ове ра ди кал не те о риј ске па ра диг ме ко ја про во-
ци ра и те ле о ло шки пре и спи ту је ди ра ње те мељ них осло на ца исто-
риј ског ко да дру штве них ка у за ли те та, прот ка них кон стант ном 
кон фликт но шћу, утли та ри змом, си лом, вла да њем, не јед на ком рас-
по де лом ка пи та ла и мо ћи из ме ђу раз ли чи тих дру штве них чи ни ла-
ца,3) сва ка ко до во де у пи та ње ре ал не мо гућ но сти ње ног прак тич-
ног ожи во тво ре ња кроз струч не ме то до ло шке про це се со ци јал ног 
ра да. У том сми слу, овај текст има за циљ да отво ри мо гу ће ме-
то до ло шко-ло гич ке до ме те ра ди кал не те о ри је со ци јал ног ра да, тј. 
рас по зна по тен ци ја ле ње не прак тич не при ме не кроз сва ко днев но 
ба вље ње раз ли чи тим про бле ми ма по је ди на ца, гру па и за јед ни ца, 
као и да иден ти фи ку је гра ни це ње них ре ал но при ме ње них по сту-
ла та, ве за но за ко је, се сва ка ко мо же по ста ви ти и пи та ње евен ту ал-
не уто пиј ске за да то сти.

Кључ но уоб ли ча ва на 70-их го ди на 20. ве ка као из раз оп штег 
пре и спи ти ва ња дру штве ног бит ка со ци јал не не прав де на гло бал-
ном ни воу, ин спи ри са на по ли тич ки ра ди кал ним иде ја ма марк си-
стич ке фи ло зо фи је и ху ма но-ан тро по ло шким схва та њи ма чо ве ко-
вог то та ли те та, за ра ди кал ну те о ри ју со ци јал ног ра да се оправ да но 
мо же ре ћи да пред ста вља од го вор, бо ље ре ћи кри ти ку и не га ци ју 
тра ди ци о нал ног (углав ном пси хо ди нам ског) схва та ња со ци јал ног 
ра да.4) На и ме, од свог на стан ка до да нас, у на у ци со ци јал ног ра да 
до ми ни ра ју ме ди цин ско-пси хо ло ги зи ра ни при сту пи за ко је је ка-
рак те ри стич но пси хо ло шко об ја шње ње со ци јал них про бле ма, што 
за по сле ди цу има не ги ра ње ком плек сне род не су шти не чо ве ка и 
мно го вр сних аспе ка та ње го вих ге не рич ких по тен ци ја ла, та ко да се 
чо век вул гар но сим пли фи ку је и сво ди на са мо јед ну (пси хич ку) од 
мно го дру гих ње му свој стве них ди мен зи ја.5) 

На тај на чин, сло же на фе но ме но ло ги ја дру штве них кон тра-
вер зи у ко ји ма се за ме ће уни вер зал на де лат ност со ци јал ног ра да, 

3) Ro bert Haj ne man, Uvod u po li tič ke na u ke, CID, Pod go ri ca, 2004, str. 61.

4) Mal colm Payne, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, Fi lo zof ski Fa kul tet Uni ver zi te ta u Ba njoj 
Lu ci, 2001. str. 165.

5) Gary Hol mes, Den nis Sa le eby, „Em po wer ment, the me di cal mo del and the po li tics of cli ent-
hood.” Jo ur nal of Pro gres si ve Hu man Ser vi ces, vol. 4. no. 1, p. 61.
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из ми че те о риј ско кон зи стент ним и епи сте мо ло шки раз бо ри тим по-
ја шње њи ма, на ме сто ко јих се упор но пла си ра ју пси хо ло шке иде је о 
ан ти со ци јал ном и не при ла го ђе ном по је дин цу ко ји кр ши дру штве-
но при хва тљи ве нор ме по на ша ња.6) Та ко се чо век - из дру штве-
ног ми љеа из дво је ни пси хич ки су бјект - уста но вља ва као је ди но 
од го во ран за вла сти ту жи вот ну си ту а ци ју, чи ме се на ме ће илу зи ја 
ње го ве на вод не из дво је но сти, не при па да ња и не под ле га ња жи вим 
про це си ма дру штве них кре та ња и ну жних по сле ди ца ко је по ред 
лич них мен тал них фак то ра нај не по сред ни је ути чу на ква ли тет ње-
го вих ег зи стен ци јал них мо ду са. Ис ход та квог ста ва уста но вио је 
пред ста ву о су ко бље ном од но су, са јед не стра не не при ла го ђе ног, у 
со ци јал ном сми слу бо ле сног по је дин ца, и са дру ге стра не, здра вог 
дру штва чи је вред но сне стан дар де угро жа ва ју ти пси хич ки из ме-
ње ни, вас пит но за пу ште ни и са мо мар ги на ли зо ва ни су бјек ти.7) 

Од го не та ју ћи упра во ту ди ле му око при ро де ствар них узроч-
ни ка, кроз чи та ву исто ри ју ци ви ли за ци је по сто је ће со ци јал не не-
прав де, чи јим се ег зи стен ци јал ним по сле ди ца ма ба ви ин сти ту ци-
о нал но уре ђен со ци јал ни рад, ра ди кал но усме ре ни те о ре ти ча ри 
чи не ко пер ни кан ски обрт. На су прот за себ но појм ље ном чо ве ку 
чи ја пси хич ка струк ту ра пре суд но усло вља ва ње го ву не га ци ју и 
кр ше ње дру штве них стан дар да, пред став ни ци ових ра ди кал них 
иде ја по ку ша ва ју да ра све тле скри ва ју ћу при ро ду при сут ног дру-
штве ног по рет ка као та квог, тј. ути цај ње го вих про ти ву реч них аге-
на са на кон стант ност со ци јал не про бле ма ти ке. У пр ви план ста-
вља ју ћи ди ја лек тич ки ка у за ли тет дру штве ног устрој ства и чо ве ка 
као ње го вог кон сти ту ен та, твор ца-кре а то ра или Хе ге ло вим је зи ком 
ре че но - кре а ту ре, ако је у том дру штву нео ства рен и оту ђен, ко-
ре ни тим про ме на ма скло ни ми сли о ци, ди ра ју у са ме те ле о ло шке 
те ме ље про дук ци о них усло ва и ње му има нент не кон фликт но сти. 

Они бит ег зи стен ци јал не про бле ма ти ке рас по зна ју на ме ђу-
у сло вље ној ре ла ци ји струк ту ре кон крет ног дру штва и ин ди ви дуе, 
при че му се ин ди ви ду ал ни од но си по сма тра ју као про из во ди дру-
штве них ре ла ци ја у ка пи та ли стич ком дру штву, пре ци зни је ре че но 
са по зи ци ја са вре ме но сти, би ло ком об ли ку дру штве не ор га ни за-
ци је уре ђе не ко дом не јед на ко сти и де ху ма ни за ци је, ко ји ма се спу-
та ва гло бал ни раз вој чо ве ка као ства ра лач ког би ћа. Ту ма че ћи дру-
штве не стра ту ме и ста ту сну ви ше слој ност као узу се дру штве ног 
по зи ци о ни ра ња, ра ди кал но ори јен ти са ни те о ре ти ча ри со ци јал ног 

6) По гле да ти: Paul Di e sing, How Do es So cial Sci en ce Work? Uni ver sity of Pittsburgh Press, 
1991.

7) Упо ре ди ти са: Alf Ronnby, ,,Pra xi o logy in so cial work.” In ter na ti o nal So cial Work, vol. 35 
no.3, pp. 317-326.



Милан Петричковић Теоријска утопија радикалног социјалног рада

15

ра да под вла че ка ко не јед на кост и не прав да пре ма по себ ним гру-
па ма у дру штву по ти чу из њи хо вог рад нич ко-кла сног по ло жа ја. 
Без ула ска у пре ци зни је те о риј ско ап сол ви ра ње ка пи та ли зма као 
дру штве не фор ма ци је и уре ђе ња, ње го ву ге не зу и ра зно ли ке об-
ли ке да нас ак ту ел ног прак ти ко ва ња, као сми сле но по ла зи ште ра-
ди кал не пер спек ти ве да ти ра став да не јед на кост и не прав да пре ма 
по себ ним гру па ма у дру штву за и ста по ти чу из њи хо вог кон крет-
ног по ло жа ја на дру штве ној ле стви ци и (не)мо гућ но сти оп ште 
дру штве не и лич не афир ма ци је. Не мо гућ ност рав но прав ног ко-
ри шће ња рас по ло жи вих дру штве них ре сур са у ши ро ком ра спо ну 
од еко ном ских по тен ци ја ла, пре ко мо гућ но сти јед на ких шан си за 
обра зо ва ње, уна пре ђе ње здра вља и ле че ње, по ли тич ку пар ти ци па-
ци ју и до но ше ње од лу ка, као и оста лих ви до ва ег зи стен ци јал ног 
по твр ђи ва ња или не ги ра ња,8) учвр сти ће ову те о риј ску стру ју да 
се кри тич ки од но си пре ма дру штве ним фор ма ма ор га ни зо ва ња у 
окви ру ко јих се љу ди по и ма њу као ,,објек ти” уме сто ,,су бје ка та”. 

Ува жа ва ју ћи сло же ност дру штве них про тив реч ја као фак то-
ра не по сред ног еко ном ског, со ци јал ног, по ли тич ког, вред но сног, 
мо рал ног, вас пит ног или кул тур ног по зи ци о ни ра ња љу ди у за јед-
ни ци, ра ди кал ном иде јом во ђе ни те о ре ти ча ри сма тра ју да се са мо 
(ре во лу ци о нар но-струк ту рал ним) про ме на ма пу тем по ли тич ке ак-
ци је ва ља но мо же кон струк тив но ути ца ти на по сто је ћи не пра ве-
дан си стем ко ји ра ђа со ци јал ну не јед на кост и про бле ме. Со ци јал на 
прав да и ху ма ни усло ви раз во ја за све, мо гу да кле да на ста ну са-
мо ре во лу ци јом у дру штве ној и по ли тич кој ми сли, та ко што ће се 
со ци јал ни рад ни ци уме сто ре ша ва ња по сле ди ца по је ди нач но на-
ста лих про бле ма ба ви ти ме ња њем дру штве них осно ва и жи вот них 
усло ва ко ји су жи ви узроч ни ци на ста лих жи вот них не да ћа. 

Са свим си гур но ова ква те о риј ска па ра диг ма умно го ме усло-
жња ва ња про фе си о нал ну функ ци ју и по ло жај со ци јал них рад ни ка, 
ко ји у скла ду са сво јом струч ном ма тич но шћу не по сред но ула зе 
у кон фликт ну сфе ру дру штве не струк ту ре и ње них при пад ни ка 
чи јим се ег зи стен ци јал ним про бле ми ма они ба ве.9) Не за ви дан је 
и мно гим ди ле ма ма пра ћен по ло жај со ци јал них рад ни ка, ко ји по 
прин ци пу ди ја лек тич ког је дин ства и бор бе су прот но сти, у исто 
вре ме шти те по ре дак вла да ју ће струк ту ре, оли че не у др жа ви и ње-
ним со ци јал ним ин сти ту ци ја ма, као и ин те ре се ко ри сни ка сво јих 
услу га, на ко је се ди рект но од ра жа ва сва ко ја ка не прав да та квог 

8) Le nia Sa muel, Dro its so ci a ux Fon da men ta ux, Edi ti ons du Con seil de I’Euro pe, Stras bo urg, 
1997, p. 321

9) Ja ne Pil lin ger, Qu a lity in so cial pu blic ser vi ces, Euro pean Fo u da tion for The Im pro ve ment of 
Li ving and Wor king Con di ti ons, Da blin, 2001, p. 42.
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дру штве ног функ ци о ни са ња. Ка ко је раз лу чи ва ње те кон тра дик-
тор не уло ге, на др жав ном ни воу ор га ни зо ва ног и кон тро ли са ног 
со ци јал ног ра да, ко ји исто вре ме но учвр шћу је и сла би кон крет ну 
дру штве ну струк ту ру, нео п ход но за те о риј ску ана ли зу ра ди кал ног 
при сту па, то му је у сле де ћем на сло ву и по све ће на па жња.

2. ПРО ТИ ВУ РЕЧ НА ФУНК ЦИ ЈА  
СО ЦИ ЈАЛ НОГ РА ДА У ДРУ ШТВУ

Ста вља ју ћи у фо кус сво јих те о риј ских раз ма тра ња дру штве-
не де тер ми нан те ко је узро ку ју со ци јал ну не јед на кост и ста ту сни 
јаз из ме ђу моћ них и бо га тих, на спрам не моћ них и си ро ма шних, 
ра ди кал на ори јен та ци ја те о риј ски по сту ли ра и у гно се о ло шком 
кон тек сту отва ра пи та ње спе ци фич них аспек та ин сти ту ци о нал не 
функ ци о нал но сти и сми сла со ци јал ног ра да. Као до пу ну, при лог и 
кри тич ки осврт тра ди ци о нал ним кон цеп ти ма, ко ји есен ци ју про-
фе си о нал не де лат но сти со ци јал ног ра да углав ном рас по зна ју у ње-
го вим ху ма ни стич ки за да тим фор ма ма ху ма ног ме ња ња лич но сти 
и ка рак те ро ло шке струк ту ре ре со ци ја ли зо ва них, и са по сто је ћим 
нор ма ма уса гла ше них људ ских по сту па ка, ови ми сли о ци от кри ва-
ју и ну де ње го ву дру гу стра ну, оли че ну у ви ше об ли ка дру штве-
не аген ту ре ко ја де лу је у име и за ин те рес но си о ца вла сти. Пре и-
спи ту ју ћи истин ску ху ма ност та квог со ци јал ног ра да ко ји шти ти 
не пра вед но уре ђен дру штве ни си стем и до зво ља ва екс трем не не-
јед на ко сти и со ци јал ну ис кљу чи вост по је ди них гру па ци ја, при ста-
ли це ко ре ни тих дру штве них про ме на ука зу ју да се слу жбе со ци јал-
ног ра да уства ри на ла зе у функ ци ји при мар ног слу же ња др жа ви и 
ње ним вла сни ци ма ка пи та ла. Со ци јал ни рад ни ци су спе ци фич на 
вр ста др жав них аге на та ко ји су пла ће ни да пра те, ме ња ју, кон тро-
ли шу, ка жња ва ју и при ла го ђа ва ју оне при пад ни ке за јед ни це ко ји 
се опи ру дру штве ним пра ви ли ма по на ша ња и струк тур ном устрој-
ству со ци јал не до ми на ци је и вла да ња ма њи не (бо га тих) над ве ћи-
ном (си ро ма шних), чи ме ди рект но до при но се кон зер ви ра њу со ци-
јал не оту ђе но сти и струк тур не кон фликт но сти.

Аген ту ра ре про дук ци је се ин сти ту ци о нал ном со ци јал ном 
ра ду као од ли ка при пи су је на осно ву чи ње ни це да се он ста ра за 
очу ва ње по тен ци ја ла рад не сна ге у по сто је ћем дру штву. Слич но 
ин ду стриј ским ро ба ма за ши ро ку по тро шњу (нпр. у обла сти пре-
храм бе не, тек стил не и њи ма слич не ин ду стри је) ко је се кон стант-
но про из во де и об на вља ју, и со ци јал ни рад се ста ра за обез бе ђе ње 
и ре про дук ци ју рад не сна ге као ро бе. Со ци јал ни рад се по себ но 
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ста ра за оне на јам не рад ни ке ко ји, због со ци јал но по ли тич ког при-
ти ска ко јем су сва ко днев но из ло же ни, мо гу да по ста ну пси хич ки и 
фи зич ки не у по тре бљи ва рад на сна га. По ред то га, ни зом струч них 
ме ра со ци јал ни рад не гу је ре зер вну ин ду стриј ску ар ми ју ко ја мо же 
да се ак ти ви ра у про це сној фа зи ин ду стриј ског про спе ри те та.

Аген ту ра со ци ја ли за ци је се огле да у функ ци о нал ном сми слу, 
сма тра ју ра ди кал ни те о ре ти ча ри, та ко што со ци јал ни рад вас пит-
ним ин тер вен ци ја ма пре ма ан ти со ци јал ним по је дин ци ма, гру па ма 
и за јед ни ца ма шти ти нор ме и вред но сти по сто је ћег дру штва. Со-
ци јал ни рад ни ци у со ци јал но те ра пе ут ском ви ду по сре ду ју сво јим 
кли јен ти ма зна чај ра да, ду жно сти, по слу шно сти, по ве ре ња; при-
мат да ју ћи вред но сти ма по ро дич не за јед ни це, ко је се по себ но ак-
ту а ли зу ју у по ро дич ним, брач ним и вас пит ним са ве то ва ли шти ма. 
Ин сти ту ци о нал но про фи ли сан со ци јал ни рад као и дру ге др жав не 
ин сти ту ци је (по ли ци ја, пра во су ђе) од др жа ве је опу но мо ћен да се 
ста ра о пре но ше њу и трај но сти офи ци јел них нор ми. Са став ни сег-
мен ти ме то дич ких мо де ла со ци јал ног ра да ин кор по ри ра ју у се би 
пра ви ло да онај пре кр ши тељ дру штве них пра ви ла по на ша ња ко-
ји се по ка је и обе ћа да ће их се убу ду ће при др жа ва ти, оба ве зно 
се на гра ди не ком вр стом пот по ре, по мо ћи, уступ ка, при ви ле ги је и 
сл. Со ци ја ли за циј ски ефек ти со ци јал ног ра да оства ру ју се та ко ђе 
и пу тем при пи си ва ња лич не кри ви це кли јен ти ма за ста ње у ко је 
су до спе ли пр вен стве но због дру штве них усло ва.10) По тен ци ра ју-
ћи рад са по је дин цем – слу ча јем, за сно ван на пси хо ло ги за ци ји и 
су бјек ти ви за ци ји - на вод но од дру штве них то ко ва из дво је ног су-
бјек та - струч ња ци у сфе ри со ци јал ног ра да на мен ски оп те ре ћу ју 
у со ци јал но пси хич ком сми слу ко ри сни ке сво јих услу га, про во ци-
ра ју ћи њи хо ву мо рал ну свест и од го вор ност ка ко би их кроз при-
ти сак бо ље при ла го ди ли по сто је ћим дру штве ним обра сци ма оби-
та ва ња. У име успе шне со ци ја ли за ци је и ста бил но сти да ти ра ју ћег 
дру штве ног по рет ка, со ци јал ни рад зах те ва нор ма тив но по жељ но 
по на ша ње, бо ље ре ћи ме ха нич ко при ла го ђа ва ње и ука лу пља ва ње, 
при том не ха ју ћи мно го за ху ма ну за да тост дру штве ног бла го ста-
ња и чо ве ка као ње го вог но си о ца.

Аген ту ра ком пен за ци је пре по зна је се као функ ци о нал ни 
сег мент со ци јал ног ра да у ње го вом по ку ша ју да за ме ни ствар не и 
фик тив не узро ке на стан ка со ци јал них про бле ма у дру штву. Ду бо ке 
те мељ не про тив реч но сти и не прав де дру штве ног си сте ма са зда не 
на ди на ми ци кла сне струк ту ре, ко је се ко лек тив но про ду ку ју у ре-

10) Ши ре о етич ким про тив реч ји ма со ци јал ног ра да ове вр сте по гле да ти: Fre de ric Re a mer, 
The so cial Work Et hics Audit, Was hing ton, NASW Press, 2001.
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ал но сти сва ко днев ног жи во та, 11) со ци јал ни рад, као на др жав ном 
ни воу ор га ни зо ва на де лат ност, по ку ша ва да при пи ше ин ди ви ду ал-
ним не до ста ци ма пси хич ки не ста бил них по је ди на ца успа ва не дру-
штве не и лич не од го вор но сти. Ком пен за тор ска од ли ка со ци јал ног 
ра да, под вла че ра ди кал ни те о ре ти ча ри са др жа на је и у при кри ва њу 
про ти ву реч но сти ко је по сто је из ме ђу – по друштвље ног ра да и при-
ват ног при сва ја ња про из во да ра да, што је еви дент но у сле де ћим 
ко ре ла ти ма:

 – дру штве но бо гат ство и ин ди ви ду ал но ства ра ње ка пи та ла;
 – иде је др жа ве бла го ста ња и ре ал ни до ме ти др жа ве бла го-

ста ња;
 – за га ран то ва не јед на ко сти шан си и прак тич не не јед на ко-

сти, као и
 – ви со ко ра зви је не про из вод не сна ге и рђа ви рад ни усло ви.

У слу жби ком пен зо ва ња др жав них не до ста та ка, со ци јал ни 
рад сво јим со ци јал ним про јек ци ја ма по рав на ва и при кри ва де фи-
ци те у ,,су пер ка пи та ли за ци ји” при вред ног сек то ра и са њом по-
ве за ној ,,хи по ка пи та ли за ци ји” јав ног сек то ра, по ку ша ва ју ћи при 
том - по др жа ни од вла да ју ће струк ту ре - да убла же и ор га ни за ци-
о ним ма не ври ма на до ме сте не до стат ке дру штве не ин фра струк ту-
ре (шко ле, бол ни це, уста но ве за ко ри шће ње сло бод ног вре ме на, 
стам бе ни фонд и сл.) без ко је се не мо же успе шно вр ши ти про цес 
дру штве не ре про дук ци је. Ови ком пен за циј ски ма ни ри ин сти ту ци-
о нал ног со ци јал ног ра да на во де ра ди кал не при ста ли це да му при-
пи шу епи тет ло ше са ве сти јед ног ло шег дру штва!

Аген ту ра опре си је уоча ва се у прак ти ко ва њу со ци јал ног ра да 
ко ји шти ти дру штво од мо гу ћих по сле ди ца ,,не нор мал ног по на ша-
ња” та ко што их слу жбе но еви ден ти ра и кла си фи ку је. Со ци јал ни 
рад от кри ва и сер ви си ра ,,со ци јал не слу ча је ве” кроз ад ми ни стра-
тив но уста но вље не обра сце слу жбе них ака та, чи ме се прак тич-
но оства ру је те сна са рад ња са дру гим кон трол ним ме ха ни зми ма 
дру штве них про це са по пут по ли ци је и су да. Ва ља на по ме ну ти да 
со ци јал ни рад углав ном ди сци пли ну је по на ша ње са мо ма те ри јал-
но не при ви ле го ва них и мар ги на ли зо ва них ин ди ви дуа где је из ра-
же на су бјек ти ви стич ка кон фрон та ци ја из ме ђу со ци јал ног рад ни ка 
и кли јен та као и ин ди ви ду а ли стич ки ша блон за све слу ча је ве.12) 
То за ди рект ну по сле ди цу има иг но ри са ње истин ских узро ка ста-

11) Neil Thomp son, ,,Ehi sten ti a lis Et hics From Ni etzsche to Sar tre and Beyond.” Et hics and So-
cial Wel fa re, vol. 2. no. 1, pp. 10-23.

12) John Rod ger, ,,Di sco ur se analysi san so cial re la ti on ships in so cial work.” Bri tish Jo ur na lof 
So cial Work, vol. 21, no. 4, pp. 63-80. 
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ња по је дин ца ко га усло вља ва си стем, на ме сто че га се као узро ци 
пла си ра ју лич на не спо соб ност, пси хич ка сла бост и мо рал на не-
са ве сност. С тим у ве зи, со ци јал ни рад струк ту рал но усло вље не 
не прав де при кри ва ти ме што пру жа ма те ри јал ну и ду хов но-са ве-
то дав ну иде ал ну утје ху (тзв. пси хи ја тар за си ро ма шне) што све за 
циљ има по ми ре ње кли јен та ко ји се на стра но по на ша са дру штвом, 
упр кос ан та го ни стич ким раз ли чи то сти ма ко је их су прот ста вља-
ју. Опре сив на функ ци ја та квог со ци јал ног ра да оне мо гу ћа ва со-
ли да ри са ње и са мим тим пут до ко лек тив не све сти и ак ци је ко ја 
би од стра ни ла по сто је ће не пра вил но сти, због че га га ра ди кал ни 
ми сли о ци фи гу ра тив но и по ре де са ко ди фи ко ва ним стра хом по-
сто је ћег си сте ма пред про ме на ма.Аген ту ра ди сци пли ни за ци је као 
што јој са мо име на гла ша ва пред ста вља још је дан циљ ни аспект 
со ци јал ног ра да ко ји се са др жав но-ин сти ту ци о нал ног ни воа ди-
рект но бри не за при ла го ђа ва ње кли је на та по сто је ћој дру штве ној 
струк ту ри. Та ко ђе, со ци јал ни рад се ин ди рект но ста ра за кон тро лу 
и усме ра ва ње оних осо ба ко је су у ри зи ку, а још ни су по ста ле кли-
јен ти у по сто је ћој дру штве ној струк ту ри, та ко што се де ви јант но 
по на ша ње у јав ном мње њу стиг ма ти ше као ло ше и не по жељ но. То 
се од ра жа ва и на чла но ве за јед ни це ко ји се кон форм но по на ша ју, 
под при ти ском со ци јал них слу жби ко је по тен ци јал ним ка зне ним 
ефек том иза зи ва ју страх од де ви јант но сти; ути чу ћи та ко, у скла ду 
са ефек том кон тра ста, на осе ћај со ли дар но сти по што ва ла ца по рет-
ка - да бу ду бо љи не го они ко ји су ка жње ни. Де ви јант ност оно га 
ко за стра њу је у по на ша њу (енг. out-gro up) чи ни нор ме по сто је ћег 
дру штва чвр шћим (енг. in-gro up), при че му до ла зи до из ра жа ја ефе-
кат ди сци пли ни за ци је со ци јал ног ра да ко ји не гу је ону пред ста ву 
о не при ја те љу ко ју уну тра шња гру па има о спо ља шњој. По себ но 
тре ба на гла си ти ком пе тент ну над ле жност про фе си о нал ног со ци-
јал ног ра да ко ји де ви јант не из гред ни ке у по је ди ним си ту а ци ја ма 
из ме шта из сре ди не оби та ва ња ло ци ра ју ћи их у спе ци ја ли зо ва не 
ази ле, при хва ти ли шта, вас пит не уста но ве, за тво ре и сл.13) 

На осно ву из не тих об ли ка со ци јал не аген ту ре ин сти ту ци-
о нал но за сно ва ног со ци јал ног ра да ко је под вла че ра ди кал ни те-
о ре ти ча ри, са свим оправ да но се са он то ло шког ста ја ли шта мо же 
по ста ви ти пи та ње: чи је ин те ре се уства ри шти ти ова спе ци фич на 
ху ма ни стич ка де лат ност? Кре а то ри ове те о риј ске кон цеп ци је су за-
пра во пре ви ше од пет де це ни ја отво ри ли сву ком плек сност овог 
пи та ња, тј. про ти ву реч не уло ге со ци јал них рад ни ка, ко ји у скла ду 
са др жав ним ин те ре си ма очу ва ња по сто је ће дру штве не струк ту ре, 

13) Wal ter Holls tein, Ma ri an ne Me in hold, So ci jal ni rad u ka pi ta li stič kim pro duk ci o nim uslo vi ma, 
Vi ša ško la za so ci jal ne rad ni ke, Be o grad, 1980. str. 139-141.
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исто вре ме но ин сти ту ци о нал но по ма жу, али и ка жња ва ју, раз ли чи-
те вр сте не вољ ни ка. Из не ти став се у сво јој са знај ној опреч но сти 
да раз у ме ти са мо под усло вом ако се у об зир узме ели ми на ци ја би-
ло ка кве ко лек тив не од го вор но сти др жа ве и дру штва, ко ју у фор ми 
пре ва ре, кроз при кри ва ње ко ре ни тих дру штве них узро ка со ци јал-
не про бле ма ти ке кри во тво ри тра ди ци о нал ни со ци јал ни рад, пла си-
ра ју ћи као је ди не и до ми нант не фак то ре де ви јант но сти пси хич ку, 
со ци јал ну и мо рал ну ин фе ри ор ност не при ла го ђе них по је ди на ца! 

Не рас по зна ва ју ћи ци ви ли за циј ску пре ва ру об ма њу ју ћег по-
ма га ња,14) на др жав ном ни воу ор га ни зо ван и кон тро ли сан со ци јал-
ни рад, сво ју па жњу усме ра ва на ди јаг но стич ким ши фра ма обе-
ле же не ин ди ви дуе, ко је се опи ру по сто је ћем по рет ку, све до че ћи 
ње го ву дис функ ци о нал ност. На тај на чин, ху ма ни про фе си о нал ци 
у су шти ни ра де про тив ин те ре са сво јих шти ће ни ка, а за ин те рес 
кон крет ног не ху ма ног и не пра вед ног дру штва и др жа ве, про гла ша-
ва ју ћи их је ди ним крив ци ма ко ји су лич но од го вор ни за вла сти ту 
суд би ну. При том се ни ка да и ни под ко јим усло ви ма не до во ди 
у пи та ње сто жер на вред но сна осно ва ак ту ел ног дру штва, ко ју де-
фи ни ше, уста но вља ва и пу тем мо ћи за се бе чу ва вла да ју ћи слој, 
ко ји во ђен при ват ном сво ји ном и про фи том, ци ви ли за циј ски за-
ко ни то прак ти ку је ма њи или ве ћи сте пен со ци јал не не прав де. Чу-
ва ју ћи баш ту со ци јал ну не прав ду у скла ду са ко јом умно жа ва ју 
свој име так, дру штве ни ста тус, моћ и вла да ви ну, у фор ми очу ва ња 
тре нут не кон сте ла ци је ста ту сних по зи ци ја у за јед ни ци, про кла ма-
тив но се, за рад иде а ла ху ма но сти, иде о ло шки ве ли ча ју вред но сне 
пред ста ве де мо кра ти је, со ци јал не др жа ве, пра вед но сти, бла го ста-
ња, при че му се ја вља ап сурд већ по тен ци ра ног ин те гри са ња у те, 
чо ве ко вој при ро ди и по тре ба ма, оту ђе не и крај ње не ху ма не вред-
но сти!15)

Кроз ова кав те о риј ско-ме то до ло шки при ступ пру жа ња ми ни-
мал не по мо ћи мар ги нал ним по је дин ци ма, со ци јал ни рад, сма тра ју 
ра ди кал ни ми сли о ци, вр ши функ ци ју аген та со ци јал не кон тро ле и 
вла да ња, по спе шу ју ћи та ко ци ви ли за циј ску об ма ну о ху ма ном сми-
слу ми ло срд не по мо ћи ко јом се љу ди, ко ји чи не тзв. ,,дру штве ни 
от пад” и ,,дру штве ни ди на мит” жи го шу као бо ле сни или по ре ме-
ће ни. То за по сле ди цу има од у зи ма ње њи хо ве дру штве не ле гал но-
сти и озбиљ но сти, што им ума њу је шан се за ко лек тив но по кре та ње 

14) Ши ре о ово ме по гле да ти: Ми лан Пе трич ко вић, „Ци ви ли за циј ска зло у по тре ба по мо ћи 
као ка зне у ин сти ту ци о нал ном со ци јал ном ра ду.” Со ци јал на ми сао: ча со пис за те о ри ју 
и кри ти ку со ци јал них иде ја и прак се, Бе о град, год. 2010. бр. 68. стр. 49-64.

15) Mal kolm Pejn, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, dru go iz da nje, Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver-
zi te ta u Ba nja Lu ci, 2001, str. 178.
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не за до вољ ства око усло ва жи вље ња и со ци јал не не прав де, па уме-
сто да по ста ну енер гет ски сти му ланс за ми ли тант ност дру штве них 
ак ци ја пре о бра жа ва ња, због сво је пат ње и дис ква ли фи ка ци о не за-
пу ште но сти, по ста ју у нај бо љем слу ча ју објек ти са жа ље ња, или 
се тре ти ра ју као дру штве на без на де жност, ко ја иза зи ва тро шко ве 
и мо рал ну са мо о су ду, као и по себ но из ра же ну осу ду за јед ни це. 16)

Кроз та ко из гра ђе ну илу зи ју се до след но тра ди ци о нал но чу-
ва пред ста ва о на вод но здра вом дру штву, са уз ви ше ним иде а ли ма 
ко ји мо ра ју да се шти те од оних ко ји ре ме те њи хов вред но сни сми-
сао, а за ко је ре ал не чи ње ни це све до че ка ко сли ко ви то ка же Ан дре 
Горц, да је ,,ду бо ко вар вар ско” по што оно не те жи ни ка квој ци-
ви ли за ци ји дру штве ног оп стан ка и дру штве них од но са, ни ка квом 
бла го ста њу дру штве ног ин ди ви ду у ма кроз еко ном ски, кул тур ни и 
дру штве ни раз вој, на уштрб че га се као вр хов ни циљ на ла зи је ди но 
умно жа ва ње про фи та.17) 

3. МО ГУЋ НО СТИ ПРАК ТИЧ НЕ ПРИ МЕ НЕ ИЛИ 
УТО ПИ ЈА РА ДИ КАЛ НОГ СО ЦИ ЈАЛ НОГ РА ДА

Те о риј ска из дво је ност ра ди кал ног при сту па у од но су на све 
оста ле кон цеп ци је да нас ак ту ел не на у ке со ци јал ног ра да по чи ва на 
ње ној епи сте мо ло шкој па ра диг ми ко ре ни тих про јек ци ја све оп штег 
ме ња ња дру штве них осно ва и струк ту ре, чи ју есен ци ју ка рак те ри-
ше син те за из ра же них про тив реч ја, со ци јал не не прав де и број них 
кон фли ка та ко ји пре суд но и узро ку ју со ци јал ну не ста бил ност. Та 
аутен тич на те о риј ска по став ка, је ди на не ста би ли зу је по сто је ћи 
дру штве ни си стем пу тем струч но-ко рек тив них ме ра ко ји ма се по-
пра вља ју ,,из о па че ни от пад ни ци” ква зи-здра вог и пра вед ног дру-
штва. На су прот то ме, она нај ди рект ни је ја сно под вла чи ње го ву 
ду бо ку не ху ма ност и из о па че ност ко је се не по сред но од ра жа ва ју 
на чо ве ка по је дин ца,18) што се то ком исто риј ско-ци ви ли за циј ског 
раз во ја за ко ни то прак тич но ре флек ту је у фор ми из ра же не и кон-
стант но при сут не со ци јал не не јед на ко сти и не прав де.

Ода тле, при ста ли це овог уче ња са те ле о ло шких по зи ци ја 
кри тич ки пре и спи ту ју ло ги ку истин ске ху ма но сти ин сти ту ци о-

16) Ми лан Пе трич ко вић, ,,Си ро ма штво у функ ци ји ег зи стен ци јал не оту ђе но сти ста нов ни-
штва Ср би је.” Со ци јал на ми сао: ча со пис за кри ти ку со ци јал них иде ја и прак се, Бе о-
град,. год. 2011. бр. 69. стр. 63-79. 

17) An dre Gorc, Zur stra te gie der Ar be i ter be we gung in Neo ka pi ta li smus, Frank furt, 1967, pp. 
86-87.

18) Ben Jac kons, Po verty and the Pla net: a Qu e sti on of Sur vi val, Pen guin, Lon don, 1994. pp. 21.
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нал ног со ци јал ног ра да, ко ји, ка да се ди ја лек тич ки раш чла ни, ни-
по што не до во ди у пи та ње ре ал не те мељ не узро ке ко ји ства ра ју 
дру штве не про бле ме. Као не га ци ју та квог кон зер ви ра ња де ху ма-
ни зо ва ног дру штва пу тем де лат но сти со ци јал ног ра да, ра ди кал ни 
те о ре ти ча ри по сту ли ра ју и ис прав ним сма тра ју са мо онај со ци јал-
ни рад ко ји де ци ди ра но има за циљ ко ре ни ту про ме ну дру штве не 
ор га ни за ци је, чи ме би се ство ри ле ре ал не прет по став ке и кон крет-
ни усло ви за пра вед ни ји и си гур ни ји раз вој чо ве ка у за јед ни ци.19) 

Упра во та кључ на па ра диг ма ра ди кал ног со ци јал ног ра да, 
ко ја ци ља у прав цу ме ња ња струк тур них те ме ља дру штве ног ха-
би ту са, те шко је бре ме ње не ме то до ло шке при ме њи во сти и ефи-
ка сно сти. Ја сни је ис ка за но, по ста вља се с тим у ве зи ло гич но пи-
та ње: да ли је за и ста мо гу ће и у ко јој ме ри да ин сти ту ци о нал ни 
со ци јал ни рад, чи је ак тив но сти ор га ни зу је, уре ђу је, фи нан си ра и 
кон тро ли ше др жа ва, сво јим струч ним ути ца ји ма ути че на про ме ну 
и ру ше ње ње них струк тур них стра ту ма у бор би за со ци јал ну прав-
ду и ег зи стен ци ју до стој ну људ ској при ро ди? Ко је су то кон крет но 
ра ди кал но по сту ли ра не ме то де ко ји ма би со ци јал на слу жба мо гла 
да про ме ни са ме ко ре не дру штве не би ти, ина че то ком чи та ве исто-
ри је ци ви ли за ци је (као и да нас) кон стант но не пра вед не и у ма њем 
или ве ћем сте пе ну де ху ма ни зо ва не и чо ве ко вој ге не рич кој су шти-
ни стра не? Ре тор ско је пи та ње: мо же ли за и ста де лат ност со ци јал-
ног ра да у ди хо то ми ји из ме ђу за шти те ин те ре са ко ри сни ка сво јих 
услу га и ин те ре са др жа ве чи ји су со ци јал ни рад ни ци чи нов ни ци, 
да из вр ши ре во лу ци о нар ни пре врат и ко јим пу тем? 

Упр кос ви ше не го очи глед ном те о риј ском сми слу пре и спи-
ти ва ња дру штве них осно ва кла сних раз ли ка и ис кљу чи во сти, у 
ве зи са ко ји ма се на ме ће те жак ап сурд исто риј ски не го ва них и у 
сва кој вре мен ској епо хи оп ста лих од но са не прав де, ре во лу ци о нар-
ни до ме ти ра ди кал не пер спек ти ве со ци јал ног ра да у сми слу ње-
го вог прак ти ко ва ња но се уто пиј ско обе леж је. То је ти пи чан при-
мер огра ни че них мо гућ но сти да се те о риј ски ап сол ви ра не иде је 
прак тич но ре а ли зу ју у прак си, без об зи ра на њи хо ву гно се о ло шку 
оправ да ност и сми сле ност ука зи ва ња на ствар но по сто је ће узро-
ке ко ји ће увек из но ва ре про ду ко ва ти при вид ну, уме сто истин ске 
за јед ни це као чо ве ко вог род ног ци ља. Ра ди кал на ори јен та ци ја, да-
кле по ла зном вла сти том иде јом и циљ но про јек то ва ним зах те ви ма 
те мељ них из ме на дру штва, ко је би по тен ци јал но мо гли ани ми ра ти 
со ци јал ни рад ни ци, би ва у кон крет ним ме то да ма прак тич не ре а ли-
за ци је ли ми ти ра на.20) 

19) Ши ре по гле да ти: Ja nis Fo ok, Cri ti cal so cial Work, NSW, Alien and Un win, 2003.

20) Dej vid Hov, Uvod u te o ri ju so ci jal nog ra da, FPN, Be o grad, 1997, str. 182.
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По врат но ис ку ство ко је се из прак се вра ћа ра ди кал ним те-
о ре ти ча ри ма, тврд ре во лу ци о нар ни став о функ ци ји со ци јал ног 
ра да, пре о бли ку је у, ре ал но сти при ме ре ни је те о риј ске фор ме, ко је 
из ла зе из фик тив них окви ра уто пиј ске илу зи је. Та ко се иде а ли ма 
ху ма но сти на дах ну ти ре во лу ци о на ри омек ша ва ју ре ал ни јим ци-
ље ви ма та ко зва них тра га ла ца за сми слом и по бу ђи ва ча све сти. 
Фун ди ра ју ћи про гре сив ни те о риј ски по глед на со ци јал ни рад, у 
том кон тек сту се као осно ва ра ди кал но уме ре ни јих и прак тич ном 
оства ре њу бли жих ста во ва, по сту ли ра ју прин ци пи, са о бра зно ко-
ји ма се мо гу епи сте мо ло шки утвр ди ти и кон крет не ме то де де ло ва-
ња. Као при мар ни прин ци пи про гре сив ног со ци јал ног ра да нај че-
шће се на во де сле де ћи:

 –  про мо ци ја др жа ве бла го ста ња21) ;
 –  по ли тич ко ве ро ва ње у пар ти ци па тив ну де мо кра ти ју;
 –  еко ном ско уве ре ње ко је под ра зу ме ва ин тер вен ци је вла де 

у функ ци ји пра вед ни је рас по де ле дру штве ног про из во да;
 –  при мат струч них ме ра со ци јал ног ра да над еко ном ским 

ци ље ви ма др жа ве;
 –  при вр же ност ху ма ни зму, за јед ни ци и јед на ко сти;
 –  ува жа ва ње со ци јал не за шти те као ин стру мен та за про мо-

ци ју јед на ко сти, со ли дар но сти и за јед ни штва;
 –  со ци јал ни рад ба зи ран на со ци јал ној прав ди, ко ји тре ти ра 

љу де са ува жа ва њем, ја ча до сто јан ство, ин те гри тет и са-
мо о длу чи ва ње.22) 

На ве де ни по сту ла ти чи не око сни цу струк ту рал ног мо де ла 
со ци јал ног ра да, чи је се ка рак те ри сти ке мо гу са гле да ти кроз при-
зму не ко ли ко ње го вих ци ље ва. Тран сфор ма ци ја је иде ја во ди ља 
струк ту рал ног со ци јал ног ра да, ко ји у пр ви план ста вља про ме-
не дру штве них од но са, ко је су ва жни је од ба вље ња по сле ди ца ма 
тих од но са. Тран сфор ма ци ја у су шти ни пред ста вља по ме ра ње од 
дру штве них од но са за сно ва них на не јед на ко сти и по др жа ва њу од 
стра не зна чај них дру штве них ин сти ту ци ја, пре ма дру штве ним од-
но си ма ко ји по чи ва ју на јед на ко сти са ко лек тив ном, пар ти ци па-
тив ном иде о ло ги јом. Дру штве не осно ве се мо ра ју ја сно рас по зна-
ти као не ху ма не и не пра вед не, што зах те ва пер спек ти ву за па жа ња 
и ува жа ва ња раз ли чи тих ин те ре сних гру па у су ко бу. На осно ву 
то га би се мо гло ути ца ти на сма ње ње из ра же них ан та го ни за ма и 

21) Упо ре ди ти са: Ste fan Mo ren, ,,So cial work is be a u ti ful, on the cha rac te ri stic of so cial work.” 
Scan di na vian Jo ur nal of So cial Wel fa re, vol. 3. no. 3. рр. 158-166. 

22) Mal kolm Pejn, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, op. cit. str. 171.
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до ми на ци је, у дру штву моћ ни јих над не моћ ни ма, кроз еко ном ско, 
па он да и сва ко дру го осло ба ђа ње, ко је би би ло пра ће но и мо гућ но-
шћу сме њи ва ња упра вља ча над они ма ко ји ма упра вља ју. 

Прак тич на по твр да из не тих те за уоч љи ва је у прак си кроз 
ме то до ло шку ре а ли за ци ју осна жи ва ња и за сту па ња,23) пу тем ко јих 
се струч ни со ци јал ни рад су прот ста вља раз ли чи тим мо ћи ма дру-
штве не струк ту ре. Иако, ту дру штве ну ба зич ност со ци јал ни рад-
ни ци не мо гу да ко ре ни то про ме не, њи хов ути цај мо же да је ја сно 
ак ту а ли зу је, до ве де у пи та ње и у сми слу свр сис ход но сти озбиљ но 
по љу ља, при че му ма кар и ма ли по мак сма ње ња ин фе ри ор но сти 
за ви сних до при но си њи хо вом осло ба ђа њу и ег зи стен ци јал ном са-
мо по твр ђи ва њу. Тран сфор ма ци ја те вр сте ис хо ду је те зом о ге не-
зи ,,чо ве ка-објек та” у ,,чо ве ка-су бјек та” ко ји се од не сло бод ног и 
нео ства ре ног ору ђа у слу жби про фи та пре о бра жа ва у сло бод ног 
ства ра о ца ко ји сам об ли ку је и од лу чу је при ро ду вла сти тог ег зи-
сти ра ња. 24)

По ди за ње све сти је још је дан циљ и ме то до ло шко-опе ра ци о-
нал ни за да так со ци јал ног ра да на ко ји ука зу ју струк ту ра ли сти, има-
ју ћи у ви ду са знај но осве шћи ва ње (сти ца ње и умно жа ва ње зна ња) 
као би тан па ра ме тар евен ту ал них мо гућ но сти из ме не дру штве ног 
по ло жа ја мар ги нал них при пад ни ка за јед ни це. Ни зак обра зов ни 
ни во че сто је ком пле мен тар на да тост ко ја пра ти ма те ри јал ну оску-
ди цу и си ро ма штво, кр ше ње дру штве них нор ми, ток си ко ма ни ју, 
кул тур ну за о ста лост и сл. што ове ин ди ви дуе из ме ђу оста лог спре-
ча ва да ми са о но про ник ну у узро ке вла сти тог, као и дру штве ног 
по ло жа ја, а он да на рав но и по тен ци јал не на чи не про ме не истог. 
Под сти цај раз во ја све сти, за хва љу ју ћи ко јој чо век као мо рал ни су-
бјект мо же да про ник не у ди ја лек ти ку узроч но-по сле дич них ве за 
на ре ла ци ји је дин ка-дру штво, сва ка ко су би тан услов за кре и ра ње 
ње го ве соп стве не во ље и њом до сег ну тих ег зи стен ци јал них ни воа 
са мо по твр ђи ва ња.25) Бу ђе ње све сно сти о спре зи по је дин ца-ми-
кро ко смо са, са мно штвом ре флек си ја дру штве ног ма кро ко смо са, 
прак ти ко ва ног кроз раз лу чи ва ње мо гу ћих ал тер на ти ва ути ца ја на 
узро ке ко ји су ин ди ви дуу до ве ли до дру штве но не за вид не по зи ци-
је и ети ке ти ра ња, је по ла зна за ло га да она мо же успе шно да кон-
тро ли ше по сле ди це и ква ли та тив но по бољ ша ва сво је оби та ва ње.

23) О за сту па њу као етич кој оба ве зи со ци јал них рад ни ка ви де ти ви ше у Ми ро слав Бр кић, 
За сту па ње у со ци јал ном ра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2010.

24) Je remy Ha zell, Per so nal Re la ti on ships The rapy, Lon don, 1995. p. 17.

25) О зна ча ју мо рал них ди мен зи ја чо ве ко ве сло бод не во ље у кон тек сту со ци јал ног ра да по-
гле да ти ши ре: Ми лан Пе трич ко вић, Ети ка со ци јал ног ра да, Со ци јал на ми сао, Бе о град, 
2011. 
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Ре де фи ни са ње је сва ка ко је дан од по ла зних ко ра ка на том 
пу ту ра зум ног од го не та ња кон сте ла ци је дру штве них сна га и по ло-
жа ја, ко ји во ди у прав цу тре зве ног схва та ња мар ги нал них сло је ва 
ста нов ни штва, о то ме ко са по зи ци ја дру штве не по вла шће но сти 
узро ку је њи хо ву пот чи ње ност. На ва ља ном раз лу чи ва њу са др жа ја 
и фор ме, ,,ства ри по се би” и ,,ства ри за се бе” уте ме ље но от кри ва-
ње ла тент них узро ка со ци јал не не прав де, по ма же угро же ним по-
је дин ци ма да на пра ве раз ли ку из ме ђу дру штве них чи ње ни ца ка-
кве фор мал но из гле да ју и ка ква је за пра во њи хо ва пра ва су шти на. 
Струк ту рал ни со ци јал ни рад је у слу жби тог про ниц љи вог от кри-
ва ња де тер ми нан ти ста ту сног под чи ња ва ња, раз вио и кон крет не 
тех ни ке по пут кри тич ког ди ја ло га, при ме не ху мо ра, са знај не ди со-
нан це, ме та фо ре и дру гих ве шти на ко је олак ша ва ју ши ре ње са знај-
ног дис кур са со ци јал но жи го са них по је ди на ца.

Ко лек ти ви за ци ја је, услов но узе та, за вр шни за да так ар ти ку-
ли сан у тех ни ку струк ту рал но ори јен ти са ног со ци јал ног ра да, ко ја 
на кон са ни ра ња ур гент них стре сних си ту а ци ја под ра зу ме ва упу ћи-
ва ње кли јен та у гру пе са ста вље не од по је ди на ца слич них про бле-
ма и дру штве ног ста ту са. Ти ме се по спе шу је по ве за ност осо ба са 
истим про бле ми ма, што би тре ба ло да ис хо ду је ко лек тив ним бу ђе-
њем све сти, ко је зах те ва за јед нич ку ак ци ју удру же них љу ди, чи ме 
се над ра ста ин ди ви ду ал на из дво је ност и бес по моћ ност, уса мље-
них и са мих се би пре пу ште них ,,со ци јал них слу ча је ва”. Здру же ни 
су бјек ти, са истим не во ља ма и зах те ви ма пре ма дру штву умно го ме 
уве ћа ва ју свој по тен ци јал при ти ска на ин сти ту ци је со ци јал не за-
шти те и јав но мње ње, што мо же у прак си да ре зул ту је ко лек тив ним 
ак ци ја ма са ши рим или ужим ево лу ци о ним до ме ти ма. На овај на-
чин, пу тем ко лек тив ног за јед ни штва учи ње не про ме не у дру штве-
ној из ме ни струк ту ре и вла да ња, ма ко ли ко би ле те шко оствар-
љи ве, и у сми слу до ме та огра ни че не, истин ска су пер спек ти ва 
ра ди кал ног со ци јал ног ра да у ње го вој исто риј ско-ци ви ли за циј ској 
ге не зи од уто пи је до озбиљ ног те о риј ско-ме то до ло шког ре а ли зо-
ва ња у прак си. 
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Mi lan Pe tric ko vic

THE O RE TI CAL UTO PIA OF RA DI CAL SO CIAL WORK

Re su me
As a ne ga tion of all the ot her the o re ti cal ap pro ac hes in the sci-

en ce of so cial work, ra di cal ori en ta tion po stu la tes the idea of ro ot tran-
sfor ma tion of the exi sting so cial re la ti ons among the clas ses.

Un li ke the do mi nant psycho lo gi cal te ac hings which used to gi ve 
pro mi nent pla ce to the in di vi dual as a mis fit ting mem ber of the com-
mu nity, the se the o re ti ci ans gi ve pri o rity to the ca u ses of so cial inju sti ce 
and une qu al chan ces which de ter mi ne so cial mat ter de ci si vely.

In stead of stig ma ti zing the mem bers of mar gi nal gro ups as the 
cul prits for the ir own po si tion, they pla ce ca u sa lity and re spon si bi lity 
in to the tho ro ugh con flict of ci vi li sa ti o nal con ti nu o us dis sent bet we en 
the po wer ful and the po wer less. Only a re vo lu ti o nary chan ge of that 
at ti tu de, they cla im, is a con di tio si ne qua non for a truly hu ma ne and 
free man and hu man so ci ety.

Pre ci sely for that re a son, the ap pli ca tion of this the ory in prac ti ce 
as su mes an uto pi stic fe a tu re. The ran ges of re vo lu ti o nary so cial work 
up till now ha ve re ac hed only frag men tary bre akthro ughs. For the ti me 
be ing, both the o re ti ci ans and prac ti cal so cial wor kers on the one hand, 
and mar gi nal mem bers of the so ci ety on the ot her, ha ve to be sa tis fied 
with a li mi ted re sult. Prac ti cal mo des of that are shown in en han ce-
ment of per so nal par ti ci pa tion, streng hte ning, re pre sen ta tion, bu il ding 
of su bjec ti ve re spon si bi lity of de ci sion-ma king and ac tual ac ting for 
exi sten ti al wel fa re.
Key words: the ory, ra di cal so cial work, ra di cal struc tu ra lism, uto pia, so cial 

inju sti ce.

* Овај рад је примљен 23. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ И 
МАЊИНСКИХ ПРАВА У ПРОЦЕСУ 

ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак
По што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва је из у зет но ва-

жна те ма за европ ске ин те гра ци је др жа ва, без об зи ра што је сте 
чи ње ни ца да њо ме пре све га до ми ни ра ју еко ном ске те ме. По-
што ва ње људ ских пра ва и ства ра ње и функ ци о ни са ње де мо крат-
ског дру штва је су сред ство и циљ све о бу хват не ре фор ме дру штва 
чи ји је циљ ква ли тет ни ји и си гур ни ји жи вот гра ђа на, док је члан-
ство у Европ ској уни ји са мо је дан у ни зу ин стру ме на та у оства-
ри ва њу тог ци ља. Има ју ћи то у ви ду, раз вој и по што ва ње кул ту ре 
људ ских пра ва пред ста вља основ ни пред у слов за укљу чи ва ње у 
си стем од но са ко је Европ ска уни ја ства ра. При ла го ђа ва ње и по-
сти за ње стан дар да и пра ви ла у обла сти људ ских пра ва под ра зу ме-
ва из град њу дру штве ног си сте ма ко ји је у ста њу да те стан дар де 
пот пу но при ме њу је у др жа ви, као и да их уна пре ђу је и раз ви ја. 
Оп шта на уч на ме то да ко ја је ко ри шће на је хи по те тич ко-де ду ка-
тив на ме то да, као ме то да ко ја се на ме ће због по тре бе ства ра ња ве зе 
из ме ђу ис ку стве них и те о риј ских ми шље ња. Основ ни на уч ни циљ 
је сте пру жа ње на уч не ана ли зе по што ва ња људ ских пра ва као 
кри те ри ју ма за члан ство у Европ ској уни ји, док је дру штве-
ни циљ пре све га усме ра ва ње па жње на уч не и струч не јав но сти на 
ову те му ко ја у до са да шњем раз во ју ни је би ла аде кват но по зи ци о-
ни ра на на ли сти при о ри те та.

Из во ди се за кљу чак да иако ни је ге не рал но тач но од ре ђен и 
у пот пу но сти раз ви јен, кри те ри јум по што ва ња људ ских пра ва под-

*  Сви пoглeди и тeзe у тeксту прeдстaвљajу лични стaв aутoрa, a нe институциje у кojoj 
je зaпoслeн
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ра зу ме ва пре све га ка па ци тет др жа ве да пре у зме оба ве зе ко је у овој 
обла сти по сто је то ком при дру жи ва ња и при сту па ња, али и пре у зи-
ма ње оба ве за ко је про ис ти чу из пу но прав ног члан ства у ЕУ. Са-
мим тим се о по што ва њу и раз ви ја њу кул ту ре људ ских пра ва мо же, 
пре вас ход но, го во ри ти као о основ ном кри те ри ју му за члан ство у 
ЕУ, без чи јег ис пу ња ва ња да љи ко ра ци у про це су ни си мо гу ћи.
Кључ не ре чи: Људ ска и ма њин ска пра ва, Европ ска уни ја, По ли ти ка про-

ши ре ња, По ве ља о основ ним пра ви ма, ме ђу на род на са-
рад ња, де мо кра ти за ци ја, тран зи ци ја, Осни вач ки уго во ри. 

1. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ О ЉУД СКИМ 
И МА ЊИН СКИМ ПРА ВИ МА

По ла зе ћи од зна ча ја за до во ље ња нео п ход них жи вот них по-
тре ба чо ве ка, на стао је и стал но је при су тан на пор љу ди да им 
основ не жи вот не по тре бе бу ду на до стиг ну том ци ви ли за циј ском 
ни воу за јед ни це, од вла сти бу ду де фи ни са не, при зна те и за шти ће-
не. На ста нак пра ва уоп ште, а та ко и људ ских пра ва као ужег пој ма, 
ве зу је се за на ста нак и по сто ја ње др жа ве. Пре др жа ве и ван др жа ве, 
не ма пра ва, а ни људ ских пра ва, као ужег пој ма ве за ног не по сред-
но за чо ве ка, а са мим тим пре др жа ве и ван др жа ве не ма ни чо ве ка 
као су бјек та пра ва. Људ ска пра ва су сред ство ство ре но и ста вље но 
у функ ци ју афир ма ци је чо ве ка као сло бод не, ма те ри јал но и ду хов-
но бо га те, из гра ђе не лич но сти. У при лог то ме го во ри и чи ње ни ца 
да у Пре ам бу ли По ве ље УН сто ји од ред ни ца да је циљ УН „да ус-
по ста ви мо ве ру у основ на пра ва чо ве ка, у до сто јан ство и вред ност 
људ ске лич но сти“1) Људ ска пра ва су нео п хо дан и не по сре дан услов 
за очу ва ње чо ве ко вог жи во та и до стиг ну тог жи вот ног ста ту са уоп-
ште и услов ње го вог да љег раз во ја и афир ма ци је као та квог.  

Ка да је реч о Европ ској уни ји, као ор га ни за ци ји sui gеnеris, 
од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ни су фор мал но уве де не 
у Осни вач ке уго во ре све до ре фор ми у Ма стрих ту и Ам стер да му. 
Европ ске за јед ни це раз ви ја ле су се упо ре до са те мат ски одво је ном, 
али по члан ству ве о ма бли ском ор га ни за ци јом - Са ве том Евро пе. 
Овом ор га ну је у нај ве ћој ме ри, пре пу ште но ста ра ње о вла да ви-
ни пра ва, де мо кра ти ји и за шти ти људ ских и ма њин ских пра ва у 
Евро пи, док су се ЕЗ по нај ви ше ста ра ле о еко ном ској си ту а ци ји и 
са рад њи ме ђу др жа ва ма. Пре ма чла ну 6 (1) Уго во ра о Европ ској 
уни ји ”Уни ја је за сно ва на на на че ли ма сло бо де, де мо кра ти је, по-
што ва ња људ ских пра ва” и основ них сло бо да и вла да ви не пра ва, 

1) Ин фор ма ци о ни цен тар УН у Бе о гра ду, По ве ља Ује ди ње них на ци ја, 1945.
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на че ли ма за јед нич ким др жа ва ма чла ни ца ма. Уни ја ће по што ва ти 
људ ска пра ва га ран то ва на Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да, као и она ко ја из ви ру из устав-
них тра ди ци ја за јед нич ких др жа ва ма чла ни ца ма као оп шти прин-
ци пи ко му ни тар ног пра ва.”2) Људ ска пра ва, та ко ђе, пред ста вља ју 
је дан од ци ље ва за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, јер 
члан 11. Уго во ра о ЕУ на во ди да је је дан од основ них ци ље ва Уни-
је у спољ ним од но си ма ”раз ви ја ње и кон со ли да ци ја де мо кра ти је 
и вла да ви не пра ва, као и по што ва ње људ ских пра ва и основ них 
сло бо да”.3) Прин ци пи сло бо де, де мо кра ти је, по што ва ња људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и вла да ви не за ко на су не раз двој ни и од 
пре суд не ва жно сти за про цес европ ске ин те гра ци је. При дру жи ва-
ње ових прин ци па пред ста вља пред у слов за мир, раз вој и без бед-
ност у сва ком дру штву.4) Европ ска уни ја под сти че уни вер зал ност 
и не де љи вост свих људ ских пра ва - гра ђан ских, по ли тич ких, еко-
ном ских, со ци јал них и кул тур них - као што је пред ви ђе но у Уни-
вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма и по твр ђе но од стра не 
Свет ске кон фе рен ци је о људ ским пра ви ма (Беч, 1993. го ди не). Уго-
вор о Европ ској уни ји (члан 11.)5) де фи ни ше да је је дан од ци ље ва 
ЕУ за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку и у раз во ју и 
кон со ли да ци ји де мо кра ти је и вла да ви не пра ва и по што ва њу људ-
ских пра ва и основ них сло бо да, док се да ље пред ви ђа (члан 177. 
став 2) да ће раз вој по ли ти ке За јед ни це до при не ти ци љу раз во ја 
и кон со ли да ци је де мо кра ти је, вла да ви не пра ва и људ ских пра ва. 
ЕУ чи ни људ ска пра ва цен трал ним аспек том ње них спољ них од-
но са, ка ко у по ли тич ком кон тек сту, у по гле ду ди ја ло га са тре ћим 
др жа ва ма, кроз сво је раз вој не по ли ти ке и по моћ, та ко и кроз сво-
је де ло ва ње у мул ти ла те рал ним фо ру ми ма, као што су Ује ди ње не 
на ци је. Ме ђу тим, од 1995. го ди не Европ ска уни ја је кла у зу лу људ-
ских пра ва учи ни ла оба ве зном у свим спо ра зу ми ма, од но сно она је 
од та да са став ни део свих спо ра зу ма ко је ЕУ пот пи су је са тре ћим 
стра на ма. На тај на чин се по што ва ње људ ских пра ва и де мо кра ти је 
де фи ни ше као основ ни еле мент у би ла те рал ним од но си ма. Кла у зу-
ла људ ских пра ва, ко ју је Европ ска уни ја уве ла 1995. го ди не у све 
сво је би ла те рал не спо ра зу ме, као и у спо ра зу ме са рад ње, је сте аде-

2) Душ кo Лoпaндић, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa придруживaњe 
Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, Mинистaрствo зa eкoнoсмкe oднoсe 
сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003. стр 15.

3) ibid, str. 17.

4) Сај мон Хикс, По ли тич ки си стем Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. 
стр.42.

5) ibid
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кват но сред ство за санк ци о ни са ње свих трај них и озбиљ них пре-
кр ша ја људ ских пра ва. Ме ђу тим, она не мо же би ти све де на са мо 
на јед но став но сред ство санк ци о ни са ња и ка жња ва ња јер се на тај 
на чин ла ко мо же до ка за ти да је она под ба ци ла у оства ре њу свог 
ци ља. Све што се схва та под кла у зу лом људ ских пра ва је мно го 
ши ре, раз ли чи ти је и ино ва тив ни је од јед но став ног санк ци о ни са ња 
кр ше ња људ ских пра ва. Мно го је ва жни је на гла си ти да се пр вен-
стве но сма тра да је упра во ова кла у зу ла у прав ном сми слу, основ на 
за шти та по рет ка ко ји је за сно ван на де мо крат ским сло бо да ма и по-
што ва њу по је дин ца, од но сно иде ја ма на ко ји ма ЕУ по чи ва, али са 
дру ге стра не она је од из у зет не ва жно сти за да љи раз вој по ли тич ке 
уни је ко јој ЕУ те жи. Људ ска пра ва се у том од но су по сма тра ју као 
основ ни еле мент за шти те и раз во ја европ ског иден ти те та јер се на 
тај на чин по сти же ши ре ње европ ских вред но сти. Са јед не ста не 
спо ља, оба ве зи ва њем свих тре ћих стра на ко је пот пи су ју спо ра зу-
ме са ЕУ да по стиг ну аде ква тан ни во за шти те и при ме не од ред би 
људ ских пра ва, ка ко би се уоп ште и ушло у да љи раз вој еко ном-
ских од но са, а са дру ге стра не очу ва њем соп стве не пер цеп ци је ЕУ 
као за штит ни ка, основ ног по кре та ча и еле мен та раз во ја свих де мо-
крат ских вред но сти.6)

2. НАД ЛЕ ЖНО СТИ ЕУ У УРЕ ЂИ ВА ЊУ 
ЉУД СКИХ И МА ЊИН СКИХ ПРА ВА

Има ју ћи у ви ду да Европ ска уни ја не ма из вор не над ле жно-
сти да уре ђу је пи та ња људ ских и ма њин ских пра ва мо ра се ис та ћи 
да она ипак чи не оп ште прин ци пе ко му ни тар ног пра ва, али и је дан 
од основ них ци ље ва тзв. дру гог сту ба, од но сно за јед нич ке спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке. Та ко ђе, људ ска и ма њин ска пра ва пред-
ста вља ју и ва жан сег мент по ли ти ке про ши ре ња ЕУ, као ин стру-
мен та ње не спољ не по ли ти ке.7) Пе то про ши ре ње8) ЕУ и Про цес 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња по ка зу ју да про мо ци ја де мо кра ти је 

6) То мас Флај нер,”Људ ска пра ва и људ ско до сто јан ство”, Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о-
град, 1996. стр. 77.

7) Ми лу тин Ја ње вић, Спољ на по ли ти ка Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. 
стр. 69.

8) ЕУ до да нас по зна је шест та ла са про ши ре ња: 1. ја ну ар 1973. – Ује ди ње но Кра љев ство, 
Ир ска, Дан ска, 1. ја ну ар 1981. – Грч ка, 1. ја ну ар 1986. – Пор ту гал, Шпа ни ја, 1. ја ну ар 
1995. – Аустри ја, Фин ска, Швед ска, 1. мај 2004. –Ки пар, Мал та, Ма ђар ска, Че шка, Сло-
вач ка, Пољ ска, Сло ве ни ја, Есто ни ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, 1. ја ну ар 2007. – Ру му ни ја, 
Бу гар ска, Та ко ђе, по сто ји још јед но про ши ре ње ко је се де си ло ује ди ње њем Не мач ке, а 
ко је мно ги ауто ри зо ву за бо ра вље ним.
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и за шти те људ ских и ма њин ских пра ва мо же би ти чак и основ ни 
мо тив Европ ске уни је за спро во ђе ње по ли ти ке про ши ре ња пре ма 
од ре ђе ној зе мљи или ре ги о ну. По што ва ње људ ских и ма њин ских 
пра ва, као и дру гих по ли тич ких кри те ри ју ма ни је са мо услов за 
при јем у члан ство Европ ске уни је, већ и услов за ула зак у уго вор ни 
од нос са ЕУ и до би ја ње ста ту са кан ди да та. Ме ђу тим, тре ба има ти 
у ви ду да се ни по сле до би ја ња на ве де ног ста ту са зе мља кан ди-
дат не осло ба ђа оба ве зе да по шту је и уна пре ђу је си стем за шти те 
људ ских и ма њин ских пра ва. Европ ска уни ја про мо ви ше по што-
ва ње људ ских и ма њин ских пра ва ка ко у сво јим гра ни ца ма та ко 
и ван њих. Фо кус, у про це су при дру жи ва ња, је пре све га на гра-
ђан ским, еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, као и на 
про мо ци ји пра ва же на и де це, пра ва ма њи на и ра се ље них осо ба.9) 
Европ ска уни ја пред ста вља пре вас ход но мир но доп ски и раз вој ни 
про цес ин те гра ци је, ко ји по ла зи од др жа ва као ”го спо да ра уго во-
ра”, али су штин ски об у хва та ве ли ки број уче сни ка и ко ри сни ка, 
као што су при вред ни су бјек ти, про фе си о нал не асо ци ја ци је, по-
ли тич ке ор га ни за ци је, ре ги о ни, гра ђан ско дру штво, јав ност, гра-
ђа ни као по је дин ци и др.10) Реч је о про це су ко ји успе шно из ла зи 
у су срет зах те ви ма гло ба ли за ци је, да ју ћи ра ци о на лан, ефи ка сан и 
ле ги ти ман од го вор овом  исто риј ском иза зо ву. Та кав од го вор са др-
жан је у раз ви је ном прав ном си сте му, у де мо крат ској ин сти ту ци-
о на ли за ци ји и оп ште при хва ће ној про це ду ри од лу чи ва ња и спро-
во ђе ња европ ских од лу ка. Крај њи циљ ин те гра ци је је за до во ље ње 
ин те ре са гра ђа на др жа ва чла ни ца, ко ји по сте пе но по ста ју гра ђа ни 
Евро пе. На тој осно ви Евро па по сте пе но до би ја свој исто риј ски 
но ви уну тра шњи и спо ља шњи иден ти тет. Чи тав про цес оба вља се 
у окви ри ма прав них пра ви ла, про це ду ра и ин сти ту ци ја ко ји ма се 
афир ми ше иде ја над на ци о нал ног за кон ског по рет ка и до бро уре ђе-
не по ли тич ке за јед ни це.”11) По ли тич ки кри те ри ју ми пр ви су услов 
да би се уоп ште при сту пи ло пре го ва ра њу, али тек по сле пот пи са-
ног и ра ти фи ко ва ног уго во ра о при дру жи ва њу и фор мал но под не-
те кан ди да ту ре. Пре тен дент на члан ство у ЕУ мо ра у пот пу но сти 
да ис пу ни гру пу по ли тич ких усло ва што пре све га зна чи да мо ра 
по сто ја ти де мо кра ти ја чи ја је ста бил ност оси гу ра на ефи ка сним 
функ ци о ни са њем др жав них ин сти ту ци ја. Над ле жне ин сти ту ци је 

9) Де змон Ди нан, Све бли жа уни ја – увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2009. стр. 14

10) Tre vor C Har tley, Осно ви пра ва Европ ске за јед ни це, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 
пре вод: проф. др Об рад Ра чић, Бе о град, 1998. стр. 11.

11) ”Нaциoнaлнa стрaтeгиja Србиje зa приступaњe Србиje и Црнe гoрe Eврoпскoj униjи”, 
Влaдa Рeпубликe Србиje, 2005, http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/na ci o nal na_do ku-
men ta/na ci o nal na_stra te gi ja_sr bi je_za_pri stu pa nje_ccg_eu.pdf, стр. 9.
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ЕУ де таљ но ана ли зи ра ју пре све га уло гу и овла шће ња на ци о нал-
ног пар ла мен та, не за ви сност суд ства, као и фи нан си ра ње и ефи-
ка сност пра во су ђа. Реч је о основ ним пра ви ма чо ве ка, као што су 
сло бо да ми шље ња, сло бо да ме ди ја, рав но прав ност по ло ва, де чи ја 
пра ва, као и пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, си ро ма шних, ста рих и 
оста лих осе тљи вих гру па ста нов ни штва. Зре лост и ху ма ност јед-
ног дру штва ме ри се, да кле, не са мо ње го вим за ко ни ма и до брим 
на ме ра ма, већ ствар ним по ло жа јем нај сла би јих и њи хо вом за шти-
том.12) Европ ска уни ја по себ ну па жњу по кла ња по ло жа ју ма њи на и 
њи хо вој евен ту ал ној дис кри ми на ци ји, има ју ћи у ви ду ви ше на ци о-
нал ност кон ти нен та и исто риј ске до га ђа је. 

3. ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ ЉУД СКИХ ПРАВА 
И ДЕ МО КРАТ СКОГ ДРУ ШТВА

Ве за из ме ђу људ ских пра ва и де мо крат ског дру штва је си-
гур но нај ва жни ја ка рак те ри сти ка про це са при бли жа ва ња од ре ђе не 
др жа ве Европ ској уни ји. По ли тич ка на у ка све ви ше ука зу је на ме-
ђу соб ну за ви сност људ ских пра ва и де мо кра ти је јер основ на пра-
ва ства ра ју де мо кра ти ју, а де мо крат ски си стем оси гу ра ва и не гу је 
основ на пра ва. Ме ђу тим, ни је увек слу чај да се ве за из ме ђу де мо-
кра ти је и основ них пра ва ви ди на пр ви по глед, те мељ је у то ме да 
основ на пра ва оне мо гу ћа ва ју ди рект но упли та ње др жа ва у под руч-
ја при ват ног и дру штве ног жи во та, док се упра во у си сте му др жа ве 
утвр ђу је су ве ре ни тет, од но сно об у хват но са мо о дре ђе ње сва ког на-
ро да. Сма тра се да та ко за шти та ма њи на по ста је основ ни прин цип 
де мо кра ти је од но сно је дин стве ни про из вод основ них пра ва, као и 
да основ на пра ва у овом сми слу ни су ни шта дру го већ де мо кра ти ја, 
од но сно пред ста вља ју њен ин те грал ни део. Укљу чи ва ње у европ-
ске ин те гра ци о не то ко ве кроз про це се при дру жи ва ња и при сту па-
ња Европ ској уни ји је стра те шко од ре ђе ње сва ке др жа ве ко ја се за 
та кав пут опре де ли, под прет по став ком да оно по чи ва на ши ро ком 
по ли тич ком и со ци јал ном кон сен зу су у др жа ви. На са мом по чет ку, 
овај про цес зах те ва ис пу ња ва ње еле мен тар них прет по став ки са др-
жа них у тзв. по ли тич ком кри те ри ју му из Ко пен ха ге на, ме ђу ко ји ма 
је сва ка ко нај ре ле вант ни ји из град ња ин сти ту ци ја и ре фор ма прав-
ног си сте ма ка ко би се обез бе ди ле ефи ка сне ме ре за спре ча ва ње и 
су зби ја ње дис кри ми на ци је, од но сно по ста вља ње осно ве за раз ви-
ја ње мно го ши рег кон тек ста, а то је по што ва ње и раз вој људ ских 
пра ва. Има ју ћи у ви ду да сва ка др жа ва у про це су при дру жи ва ња и 

12) Кри сти јан То ма шут, ”Људ ска пра ва из ме ђу иде а ли зма и ре а ли зма”, Бе о град ски цен тар 
за људ ска пра ва, 2006. стр. 43.



Мирјана С. Максимовић Поштовање људских и мањинских права ...

35

при сту па ња ЕУ, има оба ве зу да при сту пи сук це сив ном при ла го ђа-
ва њу свог прав ног си сте ма прав ним до ме ти ма прав них те ко ви на 
ЕУ -  аcqu is cоmmunаutаirе, ко ји је је дан од нај ра зви је ни јих са вре-
ме них пра вих си сте ма у сва ком по гле ду, та ко да је, у том по гле ду, 
нео п ход но осло ни ти се на на пред не нор ме прав них те ко ви на ЕУ. 
Са мим тим, нео п ход но је ус по ста вља ње чвр стих осно ва за све о бу-
хва тан раз вој и не го ва ње кул ту ре људ ских пра ва. 

4. ОСНОВ НИ ИЗА ЗО ВИ У ПРО ЦЕ СУ 
ПРИДРУЖИ ВА ЊА И ПРИ СТУ ПА ЊА ЕУ

Европ ска уни ја је мо дел на осно ву ко га функ ци о ни шу нај-
ра зви је ни је др жа ве Евро пе и мо дел ко ји би и Ре пу бли ка Ср би ја 
тре ба ло да при хва ти у усло ви ма у ко ји ма би хте ла да се тран сфор-
ми ше у мо дер ну, ста бил ну др жа ву XXI ве ка. Зна чај европ ских ин-
те гра ци ја је у по сти за њу оп штег стан дар да жи во та, ко ји под ра зу-
ме ва без бед ност сва ке ин ди ви дуе, ка ко у еко ном ском сми слу кроз 
до бар стан дард и си гур ност, та ко и без бед ност кроз вла да ви ну 
пра ва и по што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва. Зна чај при хва та-
ња тих стан дар да има вред ност са му по се би због на ви ка ва ња на 
функ ци о ни са ње на са свим дру га чи ји на чин од по сто је ћег. По сто-
ји ми шље ње да је до вољ но усво ји ти са ме стан дар де, али не и да-
ље се при бли жи ва ти Европ ској уни ји, ме ђу тим за сва ко дру штво у 
тран зи ци ји то ни је са свим до вољ но. ЕУ је за дру штва у тран зи ци ји 
до бар во дич са сво јим пре по ру ка ма, где пред ла же шта је то што 
тре ба ура ди ти пр во, а шта ка сни је као по тре ба ре фор ме дру штва и 
др жа ве. Ме ђу тим, без ја сних упут ста ва и вре мен ских ро ко ва, не би 
мно го би ло ура ђе но, из тог раз ло га циљ не тре ба са мо да бу де хар-
мо ни за ци ја пра ва, већ и са мо члан ство у Европ ској уни ји. 

Кри те ри ју ми за при сту па ње тзв. кри те ри ју ми из Ко пен ха ге-
на ба зи ра ју се на осни вач ким Уго во ри ма ЕУ и ти чу се по ли тич ких, 
еко ном ских и прав них пред у сло ва ко је јед на зе мља мо ра ис пу ни-
ти да би по ста ла по тен ци јал ни кан ди дат за при сту па ње Европ ској 
уни ји. Ови кри те ри ју ми се са сто је у сле де ћем: 

1. ста бил ност де мо кра ти је и ин сти ту ци о нал на ста бил ност 
(по сто ја ње прав не др жа ве, ви ше пар тиј ског си сте ма, 
плу ра ли зам, за шти та људ ских и ма њин ских пра ва итд.)

2. функ ци о нал на, кон ку рент на, тр жи шна при вре да
3. спо соб ност и ка па ци тет да се пре у зму пра ва и оба ве зе ко-

је про ла зе из те ко ви на За јед ни це  (аcqu is cоmmunаutаirе 
– прав не те ко ви не Европ ске уни је)
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4. са гла сност са по ли тич ким ци ље ви ма Уни је, као и еко-
ном ске и мо не тар не уни је

Та ко ђе, основ ни по ли тич ки кри те ри ју ми ко је је нео п ход но 
ис пу ни ти ка ко би др жа ва на пре до ва ла у про це су европ ске ин те-
гра ци је су:

1.  Де мо кра ти ја. Нео п ход но је по сто ја ње сло бод них не-
по сред них из бо ра, пра во на ус по ста вља ње и функ ци о-
ни са ње по ли тич ких пар ти ја, сло бо дан и јед нак при ступ 
сло бод ној штам пи, сло бо да удру жи ва ња, сло бо да ми-
шље ња, као и огра ни ча ва ње из вр шне вла сти за ко ни ма и 
омо гу ћа ва ње функ ци о ни са ња сло бод ног суд ства. 

2.  Вла да ви на пра ва. Вла да се у свом ра ду мо ра при др жа ва-
ти ис кљу чи во за ко на, ко ји су усво је ни утвр ђе ном де мо-
крат ском про це ду ром. 

3.  Људ ска пра ва. Реч је о пра ви ма ко ја сва ки по је ди нац 
по се ду је на осно ву свог по сто ја ња као Људ ског би ћа, 
она су нео ту ђи ва и при па да ју сви ма. Укљу чу ју, пре све-
га, пра во на жи вот, пра во на пра вич но су ђе ње, пра во на 
сло бо ду, као и на за шти ту од тор ту ре. 

4.  По што ва ње и за шти та ма њи на. При пад ни ци на ци о-
нал них ма њи на мо ра ју би ти у ста њу да са чу ва ју сво ју 
раз ли чи тост у по гле ду кул ту ре, на ви ка и је зи ка, а да не 
на ру ша ва ју ту ђа Људ ска пра ва, као ни де мо крат ске про-
це ду ре и вла да ви ну пра ва и да у том про це су ни су дис-
кри ми ни са ни ни у јед ном по гле ду.13)

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка ЕУ је њен над на ци о нал ни 
за кон ски по ре дак ко ји је, иако огра ни чен на уго во ри ма де фи ни са-
не прав не обла сти, основ ни ме ха ни зам за ујед на ча ва ње ак тив но сти 
др жа ва чла ни ца у бро јим сфе ра ма дру штве ног жи во та. ЕУ је овла-
шће на да до но си оба ве зу ју ће прав не ак те са мо у оним обла сти ма 
ко је су јој из ри чи то де ле ги ра не осни вач ким уго во ри ма. Њи хо вом 
ана ли зом мо же се утвр ди ти да је за бра на дис кри ми на ци је у огра ни-
че ном ви ду би ла за га ран то ва на још Уго во ром о осни ва њу Европ-
ске за јед ни це тј. Рим ским уго во ром. Овај Уго вор у то вре ме са мо 
де ли мич но ре гу ли ше прав на пи та ња из сфе ре за бра не дис кри ми-
на ци је и по што ва ња људ ских пра ва, али мо же се сма тра ти као за че-
так ства ра ња усло ва за њи хов раз вој, иако не уста но вља ва си стем-
ска ре ше ња за ове обла сти. Ње го ве су се од ред бе пр во бит но ба ви ле 
дис кри ми на тор ним по на ша њем тек по два осно ва, јер је чла ном 6. 

13) Ве сна Кне же вић-Пре дић, „Из во ри пра ва Европ ске уни је“, Пра во Европ ске уни је, при-
пре ма и ре дак ци ја До бро сав М. Ми тро вић и Об рад Ра чић, Слу жбе ни гла сник, 1996. стр. 
112. 
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Рим ског уго во ра би ла про пи са на за бра на дис кри ми на ци је по осно-
ву др жа вљан ства, али је ова од ред ба пру жа ла за шти ту ис кљу чи-
во др жа вља ни ма др жа ва чла ни ца ЕЗ/ЕУ, али не и др жа вља ни ма 
тре ћих зе ма ља.14) Чла ном 119. ус по ста вље на је би ла за бра на род не 
дис кри ми на ци је у сфе ри оства ри ва ња за ра да. У чла ну 6. Уго во ра о 
ЕУ, од но сно Уго во ра из Ма стрих та у аcqu is cоmmunаutаirе се уво-
ди кон цепт основ них пра ва ме ђу ко ји ма се на шло и на че ло за бра не 
дис кри ми на ци је, што је овим Уго во ром учи ње но по сред но ус по-
ста вив ши оба ве зу по што ва ња устав не тра ди ци је за јед нич ке свим 
др жа ва ма чла ни ца ма ко је су као та кве га ран то ва не и Европ ском 
кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. ”Уни ја 
се за сни ва на на че ли ма сло бо де, де мо кра ти је, по што ва ња људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и на вла да ви ни пра ва, на че ли ма ко ја су 
за јед нич ка свим др жа ва ма чла ни ца ма. Уни ја по шту је основ на пра-
ва ко ја су га ран то ва на Европ ском кон вен ци јом о очу ва њу људ ских 
пра ва и основ них сло бо да, пот пи са не 4. но вем бра 1950. го ди не у 
Ри му, и ко ја по ти чу из устав них тра ди ци ја за јед нич ким др жа ва ма 
чла ни ца ма, као оп шта прав на на че ла За јед ни це....”15) Уго во ром из 
Ам стер да ма се, сва ка ко, уно се нај да ле ко се жни је про ме не у област 
за шти те од дис кри ми на ци је и по што ва ња људ ских пра ва. Овај Уго-
вор про ши ру је над ле жно сти ЕУ и Су да прав де у сфе ри за шти те 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, а на че ло пол не рав но прав но-
сти уз ди же у ранг на че ла ко му ни тар ног пра ва. Иако је тек са Ли-
са бон ским спо ра зу мом16) По ве ља о основ ним пра ви ма ЕУ до би ла 
прав но оба ве зу ју ћи ка рак тер као ње гов са став ни део, она је и до 
та да би ла из у зет но ва жна јер ње не од ред бе са др же из у зет но ши ро-
ку ли сту осно ва по ко ји ма се дис кри ми на ци ја за бра њу је, а ства ра-
ју усло ви за пу но по што ва ње људ ских пра ва.17) Про гла ше на још у 
Ни ци 2000. го ди не, По ве ља у чла ну 21. од ре ђу је соп стве но по ље 
при ме не у сфе ри за бра не дис кри ми на ци је осу ђу ју ћи дис кри ми на-
ци ју ге не рал но, а за тим на во ди још 13 осно ва дис кри ми на ци је ко ји 
се По ве љом из ри чи то за бра њу ју. Ова ли ста укљу чу је свих шест до 
та да већ за бра ње них ви до ва дис кри ми на ци је, као и до дат них се дам 

14) Лoпaндић Др Душ кo, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa придруживaњe 
Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, Mинистaрствo зa eкoнoсмкe oднoсe 
сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003. стр. 76.

15) Ibid

16) Лисaбoнски угoвoр (тaкoђe пoзнaт кao Рeфoрмски угoвoр) je мeђунaрoдни угoвoр 
пoтписaн 13. дeцeмбрa 2007. гoдинe у лисaбoну, њeгoв службeни нaзив je ”Угoвoр o 
измeнaмa и дoпунaмa Угoвoрa o ствaрaњу Eврoпскe униje (Maстрихтс ки угoвoр) и 
Угoвoрa o ствaрaњу Eврoпскe eкoнoмскe зajeдницe (EEЗ) (Рим ски угoвoр)”. Ступиo je 
нa снaгу 1. дeцeмбрa 2009 гoдинe.

17) Ја ње вић Ми лу тин (пре вод и прир.), Ре форм ски уго вор из Ли са бо на, Слу жбе ни гла сник, 
2008.
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осно ва дис кри ми на ци је, а то су: со ци јал но по ре кло, ге нет ске осо-
би не, је зик, по ли тич ко и дру го ми шље ње, при пад ност на ци о нал ној 
ма њи ни, имо ви на и ро ђе ње). Вред ност По ве ље се же мно го да ље од 
про грам ских на че ла јер се Суд прав де још од 2000. го ди не у сво-
јим пре су да ма че сто по зи ва на од ред бе По ве ље при ин тер пре та ци-
ји нор ми прав них те ко ви на ЕУ. Сту па њем на сна гу Ли са бон ског 
спо ра зу ма, 1. де цем бра 2009. го ди не, По ве ља је по ста ла прав но 
оба ве зу ју ћи до ку мент за све др жа ве чла ни це ЕУ, осим за Ве ли ку 
Бри та ни ју, Пољ ску и Че шку. Ве ли ка Бри та ни ја и Пољ ска ус пе ле су 
на са ми ту Европ ске уни је 18. и 19. ок то бра 2008. го ди не, да се из-
бо ре да за њих не ва же од ре ђе не од ред бе По ве ље. Без об зи ра на све 
из у зет ке, си гур но је да овај до ку мент при бли жа ва Евро пу ње ним 
гра ђа ни ма и гра ђан ка ма јер пред ста вља кон ци зно са ста вљен до ку-
мент о гра ђан ским, по ли тич ким, при вред ним и со ци јал ним основ-
ним пра ви ма. На тај на чин, ЕУ је по ка за ла да су јој пра ва гра ђа на 
су шти на де ло ва ња, као и да ЕУ ко нач но по ста је не са мо еко ном ска 
већ и вред но сна за јед ни ца. На тај на чин, пр ви пут у исто ри ји ЕУ, у 
јед ном до ку мен ту об у хва ће на су сва основ на пра ва свих осо ба ко је 
жи ве у зе мља ма ЕУ. 

Ка да је реч о при дру жи ва њу, мо ра се има ти у ви ду да је Спо-
ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу пр вен стве но тр го вин ски 
спо ра зум, њи ме се тек по ста вља ју те ме љи и оп шта на че ла да љег 
де ло ва ња и раз во ја у обла сти за шти те и по што ва ња људ ских и ма-
њин ских правa.18) Ме ђу тим, све вре ме тра ја ња про це са при дру жи-
ва ња тра је и про цес пра ће ња на прет ка у овој обла сти од стра не 
Са ве та Евро пе. Европ ска уни ја ни је ор га ни за ци ја чи је је пр вен-
стве на свр ха за шти та људ ских и пра ва ма њи на, у Евро пи ту уло гу 
има Са вет Евро пе у окви ру ко јег је до не та и Европ ска кон вен ци ја 
за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Спо ра зум о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу пред ста вља по се бан об лик спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу ко јим се кре и ра основ за уна пре ђе ње од но са и ус-
по ста вља по се бан на чин са рад ње из ме ђу др жа ва за пад ног Бал ка на 
и ЕУ. Кључ ни де ло ви за раз вој и за шти ту по што ва ња људ ских и 
ма њин ских пра ва у бу ду ћој при дру же ној др жа ви је су пре ам бу ла, 
у ко јој се на чел но утвр ђу ју ци ље ви и те жи ште овог од но са, и оп-
шти прин ци пи на ко ји ма се за сни ва по ли ти ка уго вор них стра на као 
кључ ни еле мент Спо ра зу ма. Пре ам бу ла де фи ни ше циљ Спо ра зу ма 
као ”ус по ста вља ње бли ских и трај них од но са за сно ва них на ре ци-
про ци те ту, за јед нич ким вред но сти ма и ин те ре си ма, а по ли тич ка, 
еко ном ска и ин сти ту ци о нал на ста би ли за ци ја ових др жа ва и на ци-
о нал на и ре ги о нал на без бед ност пред ста вља сре ди ште ових од но-

18) Вла ди мир Ме до вић, Ме ђу на род ни спо ра зу ми у пра ву Европ ске уни је, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2009. стр.5.
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са. По сти за ње овог ци ља под ра зу ме ва де мо кра ти за ци ју, вла да ви ну 
пра ва, по што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, раз вој 
ци вил ног дру штва, из град њу ин сти ту ци ја, ре фор му др жав не упра-
ве, уна пре ђе ње са рад ње у еко ном ској и дру гим обла сти ма по пут 
пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва.”19) Оп шти прин ци пи на во де на-
че ла на ко ји ма ће се за сни ва ти уну тра шња и спољ на по ли ти ка уго-
вор них стра на, а ко ја чи не основ не еле мен те овог спо ра зу ма, реч 
је о на че ли ма де мо кра ти је и вла да ви не пра ва, по што ва ња људ ских 
и ма њин ских пра ва, на че ли ма ме ђу на род ног пра ва и тр жи шне еко-
но ми је итд.  Та ко ђе, др жа ва је, по до би ја њу ста ту са кан ди да та, 
ду жна да по шту је и шти ти људ ска и ма њин ска пра ва, од но сно да 
на ста ви да ис пу ња ва по ли тич ке кри те ри ју ме и то не са мо до тре-
нут ка сту па ња у члан ство већ и по сле то га. Европ ски са вет би мо-
гао, уко ли ко утвр ди да зе мља кан ди дат си сте мат ски кр ши људ ска 
пра ва, да су спен ду је, чак и от ка же Спо ра зум, а та ква од лу ка оба ве-
зи ва ла би и др жа ве чла ни це Уни је. Иако са ма кла у зу ла о људ ским 
пра ви ма не ма ди рект ну при ме ну, од лу ка Са ве та до не та на осно ву 
та кве кла у зу ле има. Са мим тим, др жа ва кан ди дат мо ра да шти ти 
људ ска пра ва уко ли ко же ли да за др жи ста тус зе мље кан ди да та и на 
кра ју уђе у члан ство ЕУ. 

Са при сту па њем Ср би је и Цр не го ре, Европ ска ко ми си ја је 
у мно го ме про ме ни ла пра ви ла, пре све га има ју ћи у ви ду на у че не 
лек ци је из прет ход них ци клу са про ши ре ња. На и ме, две на ве ден 
др жа ве ће пр ве при сту па ти по но вом мо де лу, од но сно пр во ће отва-
ра ти по гла вља ко ја упра во тре ти ра ју те ма ти ку по што ва ња основ-
них пра ва, ре фор ме пра во су ђа, бор бе про тив ко руп ци је, ази ла и 
ми гра ци ја (по гла вље 23 – пра во су ђе и основ на пра ва и по гла вље 
24 – азил и ми гра ци је).

Ме ђу чла ни ца ма ЕУ, при мер за санк ци о ни са ње на осно ву кр-
ше ња људ ских и ма њин ских пра ва  мо же би ти Ре пу бли ка Че шка, 
ко ја је у је сен 1999. го ди не би ла упо зо ре на у ве зи са се гре га ци јом 
Ро ма, као и Ру му ни ја ко ја је би ла из ло же на слич ним при ти сци ма 
европ ских зе ма ља по пи та њу уста но ва за со ци јал ну за шти ту или 
збри ња ва ње де це.20) По ли тич ко пра ће ње зе ма ља кан ди да та го то во 
је кон ти ну и ра но и тај по сту пак од ра жа ва по зи ци ју ЕУ о де мо кра-
ти за ци ји као трај ном про це су, а не ста њу ко је се по стиг не у од ре ђе-
ном тре нут ку. Зе мље у про це су при дру жи ва ња фор мал но ре а гу ју 
та ко што спро ве ду по треб не ин сти ту ци о нал не про ме не и до не су 
ре ле вант не за ко не, нпр. За кон о пра ви ма ма њи на, али те усло ве, а 

19) Taњa Mишчeвић, Придруживaњe Eврoпскoj униjи, EСПИ ин сти тут, Бeoгрaд, 2005. стр 
22. 

20) Те о дор Ма ле ска ну, „Ин те гра ци ја Ру му ни је у европ ску и атлант ску струк ту ру“, Ме ђу-
на род на по ли ти ка, Но 1038, 1995. стр. 89.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 29-43.

40

по себ но њи хо ву им пле мен та ци ју у прак си ни је увек ла ко ис пу ни-
ти. Пи та ње им пле мен та ци је по ли тич ких усло ва до шло је у пр ви 
план ка да је Европ ска ко ми си ја у сво јим ре дов ним из ве шта ји ма 
по че ла по све ћи ва ти све ви ше па жње при ме ни за ко но дав ства по-
себ но у од но су на аcqu is cоmmunаutаirе. Не ке је по ли тич ке кри-
те ри ју ме мо гу ће за до во љи ти ре ла тив но бр зо, нпр. но ва сло вач ка 
вла да је од 1998. го ди не, би ла под сна жним при ти ском да ис пу ни 
по ли тич ке зах те ве. По треб не ме ре укљу чи ва ле су одр жа ва ње оп-
штин ских из бо ра, ко ји су одр жа ни у де цем бру 1998. го ди не, за тим 
усва ја ње По ве ље о ло кал ној са мо у пра ви, као и уво ђе ње не по сред-
них из бо ра за пред сед ни ка др жа ве ко ји су одр жа ни у ма ју 1999. 
го ди не, а је дан од ва жних усло ва би ло је и уче шће опо зи ци о них 
стра на ка у пар ла мен тар ним име но ва њи ма. У дру гим слу ча је ви ма, 
ин сти ту ци о нал не про ме не мо гу би ти ком пли ко ва ни је јер не укљу-
чу ју са мо фор мал не ме ре не го и при лич но сло же не по ступ ке, као и 
по бољ ша ње ад ми ни стра тив не струк ту ре.

Људ ска пра ва је су су шти на по сто ја ња др жа ве јер она мо ра 
да шти ти сва пра ва по је ди на ца ко ји је чи не и уре ђу ју. Ве за из ме ђу 
људ ских пра ва и др жа ве је на из ве сном те сту при ли ком при дру жи-
ва ња и при сту па ња зе мље Европ ској уни ји, по себ но, јер је по што-
ва ње људ ских пра ва пут ка пра вед ни јем дру штву за све др жа ве у 
тран зи ци ји. Усло ви за при сту па ње и пу но прав но члан ство Ср би је 
Европ ској уни ји је су ви со ки стан дар ди и до бра прак са у обла сти 
за шти те људ ских пра ва јер сви до ку мен ти ко ји су ре ле вант ни за 
про цес при бли жа ва ње ЕУ по ка зу ју да по сто је ја сне пре по ру ке ко је 
се ти чу за о кру жи ва ња и при ме не по сто је ћег прав ног окви ра, као 
и ја ча ње ад ми ни стра тив ног ка па ци те та у на ве де ној обла сти. Ва-
жност овог усло ва за при бли жа ва ње ЕУ се по себ но огле да у за-
шти ти гра ђан ских, еко ном ских, со ци јал них и кул тур них пра ва јер 
по ла зе ћи од прет по став ке да су она уни вер зал на и не де љи ва, ЕУ их 
ак тив но шти ти уну тар сво јих гра ни ца, као и у од но си ма са тре ћим 
зе мља ма. Ре ле ван тан до каз за на ве де ни став је сте упра во чи ње ни-
ца да од пре го во ра Хр ват ске за члан ство у ЕУ по сто ји по гла вље 
23 - ко је са др жи пра во су ђе и основ на пра ва. На ве де но по гла вље 
је уве де но пре све га због ва жно сти те ме основ них пра ва за др жа-
ве чла ни це ЕУ, оно се та ко ђе од пре го во ра са Цр ном Го ром, пр во 
отва ра и оста је отво ре но све вре ме пре го во ра о члан ству. Та ко ђе, 
пре ма на во ди ма Из ве шта ја о на прет ку Ср би је из 2013. и 2014. го-
ди не, по себ на па жња у окви ру овог по гла вља би ће усме ре на на 
ре фор му пра во су ђа, бор бу про тив ко руп ци је, као и на по бољ ша ње 
усло ва жи во та и со ци јал но укљу чи ва ње ром ске по пу ла ци је. Због 
све га на ве де ног ја сно је ко ли ко је те ма по што ва ња људ ских и ма-
њин ских пра ва бит на за ЕУ и ње не зе мље чла ни це. Ср би ја је пр ви 
екс пла на тор ни скри нинг за по гла вље 23 има ла у сеп тем бру 2013. 
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го ди не, док се то ком 2014. го ди не оче ку је усва ја ње ак ци о ног пла на 
и ли ста ме ри ла ко је је по треб но ис пу ни ти ка ко би рад у пре го ва-
рач ким гру па ма и мо гао да от поч не. 

„Чи тав про цес европ ске ин те гра ци је, од при дру жи ва ња до 
при сту па ња Уни ји, исто вре ме но је и про цес тран зи ци је др жа ве. 
По сти за ње стан дар да Уни је за пра во зна чи до сти за ње оног ни воа 
еко ном ског и по ли тич ког раз во ја ко је мо ра има ти мо дер на, еко ном-
ски раз ви је на, де мо крат ски ста бил на др жа ва Евро пе у XXI ве ку. 
Оства ри ва ње овог ци ља исто вре ме но во ди др жа ву и у Европ ску 
уни ју. Због то га из ме ђу про це са тран зи ци је и про це са европ ске ин-
те гра ци је мо ра по сто ја ти знак јед на ко сти, оба су до бро вољ но иза-
бра на и пред ста вља ју је ди ни од го вор ко ји европ ска др жа ва мо же 
има ти у до ба гло ба ли за ци је”.21) Са мим тим, од из у зет не ва жно сти 
је раз вој и осна жи ва ње ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за по што-
ва ње људ ских и ма њин ских пра ва, као и обра зо ва ње у том до ме-
ну, не са мо као је дан од усло ва за при дру жи ва ње и при сту па ње 
Ср би је ЕУ, већ и као основ за раз вој др жа ве. Та ко ђе, нео п ход на 
је и са рад ња са ци вил ним дру штвом, као кон трол ним ме ха ни змом 
у овој обла сти, по себ но има ју ћи у ви ду да се за шти та људ ских и 
ма њин ских пра ва не за вр ша ва при сту па њем Европ ској уни ји, већ 
је то област стал ног мо дер ни зо ва ња и уна пре ђе ња стан дар да у јед-
ној др жа ви. Ако се за пи та мо за што је Ср би ја још увек не до вр ше-
но дру штво, од но сно др жа ва, чи јим прав ним по рет ком до ми ни ра 
не до сти жност пра ва и прав де, сва ка ко да раз ло ге та квог ста ња пре 
све га тре ба тра жи ти у не раз ви је ним прет по став ка ма оства ри ва ња 
и за шти те људ ских пра ва од но сно у не по сто ја њу раз ви је не кул ту-
ре људ ских пра ва и де мо крат ске тра ди ци је и кул ту ре. По што ва ње 
људ ских пра ва и ства ра ње и функ ци о ни са ње де мо крат ске др жа ве 
је су сред ство и циљ све о бу хват не ре фор ме дру штва чи ји је циљ 
ква ли тет ни ји и си гур ни ји жи вот гра ђа на, јер ре фор ме ни су циљ са-
ме се би, као што ни пу но прав но члан ство Ср би је у Европ ској уни-
ји ни је са мо се би циљ, већ има мно го ду бљи сми сао ко ји се огле да 
у свим про ме на ма си сте ма ко је са со бом но си. 
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Mir ja na Mak si mo vic

RE SPECT OF HU MAN AND MI NO RITY 
RIGHTS IN THE EU AC CES SION PRO CESS

Re su me
Re spect for hu man rights as a criteriа for mem ber ship of the 

Euro pean Union has a ge ne ral so cial sig ni fi can ce, gi ven the sco pe of 
work that in clu des, pri ma rily in the analysis of the im por tan ce of hu-
man rights for so cial systems, as well as the ir hi sto ri cal de ve lop ment, 
fol lo wed by an analysis of the EU system, as well as the con text in 
which the re spect for hu man rights is de ve lo ping as a cri te ria for mem-
ber ship of the EU. The im por tan ce of this to pic is pri ma rily re flec ted in 
the sig ni fi can ce of this is sue for do me stic le gi sla tion, as well as for the 
de ve lop ment of mul ti di sci pli nary Euro pean stu di es, pri ma rily be ca u se 
of the cur rent lack of analysis of this to pic. Ho we ver, the im pli ca ti ons 
of this re se arch are sig ni fi cant for the so ci ety as a who le, and is re flec ted 
pri ma rily in the pos si bi li ti es of its ap pli ca tion in prac ti ce, mostly un-
der stan ding and ac cep tan ce of tho se fun da men tal rights and obli ga ti ons 
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which tde moc ra tic so ci e ti es in to day’s world are con si stent of, as well 
as the ir in clu sion in the draft re gu la ti ons and mo re im por tantly, the ir 
pro per ap pli ca tion. Re spect of hu man rights and the cre a tion and fun-
cti o ning of a de moc ra tic so ci ety are the me ans and the goal of a com-
pre hen si ve re form of so ci ety who se goal is bet ter and sa fer li ves. With 
that in mind, de ve lop ment and re spect for the cul tu re of hu man rights is 
a fun da men tal pre re qu i si te for in clu sion in the system of re la ti ons that 
the Euro pean Union cre a tes. Cu sto mi za tion and ac hi e ve ment stan dards 
and ru les in the area of hu man rights in vol ve the con struc tion of a so cial 
system which is able to fully apply the stan dards in the co un try, as well 
as to pro mo te and de ve lop them.

Con struc tion of the system and to me et the pri o ri ti es in the fi-
eld of hu man rights part of the re form of each co un try in the EU ac-
ces sion pro cess and is part of a com pre hen si ve re form of so ci ety and 
ad mi ni stra tion in this pro cess. Pre re qu i si tes for the con struc tion of an 
ef fi ci ent and open de moc ra tic so ci ety are re spect for hu man rights, as 
well as ot her po li ti cal cri te ria, for who se re a li za tion is ne ces sary strong 
po li ti cal le a der ship in the pro mo tion, adop tion and im ple men ta tion of 
re forms in this area that are cha rac te ri stic of the pro cess of Euro pean 
in te gra tion. Re gar dless of in sti tu ti o nal chan ges and chan ges in the de-
ci sion-ma king pro cess, it is cer tain that the re spect and pro tec tion of 
fun da men tal rights and so far, be one of the ba sic con di ti ons for furt her 
talks with the Euro pean Union. The re fo re, it is es sen tial to the de ve-
lop ment and strengthe ning of in sti tu ti o nal mec ha nisms for hu man and 
mi no rity rights, and edu ca tion in this area, not only as one of the con-
di ti ons for jo i ning the EU ac ces sion of Ser bia, but al so as a ba sis for 
the de ve lop ment of the co un try. Al so, it is ne ces sary to co o pe ra te with 
ci vil so ci ety as a con trol mec ha nism in this area, par ti cu larly be a ring 
in mind that the pro tec tion of hu man and mi no rity rights do es not end 
with ac ces sion to the Euro pean Union, but this is an area of con ti nu o us 
mo der ni za tion and im pro ve ment of stan dards in a co un try.
Key words: Hu man and Mi no rity Rights, the Euro pean Union, En lar ge ment 

Po licy, the Char ter of Fun da men tal Rights, in ter na ti o nal co o pe ra-
tion, de moc ra ti za tion, tran si tion, fo un ding tre a ti es.

* Овај рад је примљен 03. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ СУПЕРВИЗИЈЕ 
У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД - УЛОГА СУПЕРВИЗИЈЕ У 
ПРЕВЕНЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
ИЗГАРАЊА ВОДИТЕЉА СЛУЧАЈА 

Сажетак 
У овом ра ду ана ли зи ра не су ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ског 

про це са у цен тру за со ци јал ни рад у од но су на оче ки ва не ефек те и 
ци ље ве су пер ви зи је, а по себ но с об зи ром на по тен ци јал ну про тек-
тив ну функ ци ју су пер ви зи је у од но су на про фе си о нал но из га ра ње 
во ди те ља слу ча ја. Су пер ви зи ја и про фе си о нал но из га ра ње су иза-
бра ни за пред мет ана ли зе, јер пред ста вља ју ва жне, а не до вољ но за-
сту пље не те ме у струч ној и ис тра жи вач кој прак си со ци јал ног ра да. 
Рад је за сно ван на ре зул та ти ма ис тра жи ва ња спро ве де ног у Град-
ском цен тру за со ци јал ни рад Бе о град на узор ку од 112 во ди те ља 
слу ча ја и 26 су пер ви зо ра. Ис тра жи ва ње је има ло за циљ да ука-
же на спе ци фич ност при ме не су пер ви зи је у цен тру за со ци јал ни 
рад, ње ну струк ту ру, фо кус и уче ста лост, као и на ни во про фе си о-
нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја и њи хов од нос пре ма пру же ној 
по др шци. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да је су пер ви зи ја у 
цен тру за со ци јал ни рад до ми нант но усме ре на на мо ни то ринг и 
ад ми ни стра ци ју, а у зна чај но ма њој ме ри на уче ње и раз вој во ди-
те ља слу ча ја. Ри зик од по ви ше ног ни воа про фе си о нал ног из га ра-
ња утвр ђен је код по ло ви не струч них рад ни ка. По ве за ност из ме ђу 
ка рак те ри сти ка су пер ви зи је узе тих у це ло сти и про фе си о нал ног 
из га ра ња ни је утвр ђе на, али се је сте по ка за ла ве за из ме ђу упо зна-
то сти во ди те ља слу ча ја са ин ди ви ду ал ним пла ном и ма њег ни воа 
емо ци о нал не ис цр пље но сти.  Иако се ови ре зул та ти не мо гу ге не-
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ра ли зо ва ти, са гле дав ши су пер ви зиј ски про цес у цен тру за со ци-
јал ни рад у Бе о гра ду, сва ка ко се мо же прет по ста ви ти да би су пер-
ви зи ја у цен тру за со ци јал ни рад би ла од ве ће ко ри сти, уко ли ко би 
би ла аде кват ни је струк ту и ра на, пла ни ра на и ре а ли зо ва на у са рад-
њи са во ди те љем слу ча ја и фо ку си ра на ши ре и ду бље од мо ни то-
рин га рад ног про це са, што је до са да у глав ном био слу чај. 
Кључ не ре чи: ка рак те ри сти ке су пер ви зи је, цен тар за со ци јал ни рад, 

про фе си о нал но из га ра ње, во ди те љи слу ча ја, су пер ви зо-
ри.  

1. ОД РЕ ЂЕ ЊЕ СУ ПЕР ВИ ЗИ ЈЕ  
У ЦЕН ТРУ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Су пер ви зи ја се у со ци јал ном  ра ду ја вља кра јем 19. ве ка у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма нај ве ро ват ни је под ути ца јем  
кон сул та ци ја и су пер ви зи је, ко је су по сто ја ле у ме ди ци ни у Ен-
гле ској1). Пр во бит на уло га су пер ви зи је би ла је ор га ни за ци о на и 
над зор на, али је са вре ме ном до би ла зна чај ну уло гу и у дру гим 
обла сти ма по др шке струч ним рад ни ци ма, као што су струч но уса-
вр ша ва ње и лич ни раз вој2). Упр кос раз ли чи тим мо де ли ма и при-
сту пи ма, свр ха ус по ста вља ња про це са су пер ви зи је је оста ла иста: 
да  обез бе ди што ква ли тет ни ји ни во услу га ко ри сни ци ма и да омо-
гу ћи струч ним рад ни ци ма да ис ка жу мак си мум сво јих по тен ци ја ла 
у оба вља њу сва ко днев них про фе си о нал них ак тив но сти. 

По сто је број не де фи ни ци је су пер ви зи је3) и не за ви сно од то-
га, ко је усме ре ње или мо дел су пер ви зи је пред ста вља ју за јед нич ко 
им је да су пер ви зи ју од ре ђу ју као ме тод или сред ство ко јим се кроз 
ин тер пер со нал ни про цес или са рад њу до сти же очу ва ње и по бољ-
ша ње ква ли те та у обла сти струч ног ра да, али и лич ног и про фе-
си о нал ног раз во ја, што све пред ста вља основ за ре а ли за ци ју при-
мар ног ци ља и свр хе со ци јал ног ра да - аде кват ног оства ри ва ња 
нај бо љег ин те ре са ко ри сни ка.

Су пер ви зи ја је у цен тре за со ци јал ни рад у Ср би ји уве де на 
са ци љем да обез бе ди ква ли тет ра да, аде кват но ус по ста вље ну ор-

1) Ар нолд Ви да Ми ло шче вић, Мар та Во деб Бор нач, До рис Ер зар Ме тел ко, Ми ран Мо-
жи на, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви зи ју као про цес уче ња за 
струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на збор ни ца, Љу бља на, 1999.

2) Ма ри на Ај ду ко вић, Љи ља Цај верт,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као спе ци фич ни 
об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци јал не скр би. Ље то пис Сту диј-
ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001, стр. 195-214.

3) Ма ри на Ај ду ко вић, Љи ља Цај верт,  Ibi di em.
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га ни за ци ју, као и про фе си о нал ни раз вој струч них рад ни ка и по ве-
ћа ње њи хо ве ком пе тент но сти, а у свр ху по сти за ња бо љег ква ли-
те та услу га. Су пер ви зи ју спро во ди је дан про фе си о на лац, ко ји је 
по себ но об у чен за ову фор му ра да и ко ји је, по пра ви лу, за по слен 
у уста но ви у ко јој се сва ко днев но од ви ја про цес су пер ви зи је. За-
да так су пер ви зо ра је да, у од но су на по сто је ће ре сур се слу жбе, 
кон ти ну и ра но спро во ди су пер ви зи ју у рад ном окру же њу струч-
них рад ни ка, пу тем оства ри ва ња ад ми ни стра тив не, по др жа ва ју ће 
и еду ка тив не функ ци је су пер ви зи је4). Ад ми ни стра тив на функ ци ја 
под ра зу ме ва уво ђе ње и одр жа ва ње но вих/до брих  стан дар да у ра ду, 
ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње прак се и ад ми ни стра тив них про це ду-
ра и обез бе ђи ва ње ефи ка сно сти и јед но став но сти у ра ду. Еду ка-
тив на функ ци ја оства ру је се кроз  под сти ца ње обра зов ног раз во ја 
сва ког рад ни ка са ци љем да се код ње га про бу ди свест о зна ча ју 
кон ти ну и ра ног уче ња и уса вр ша ва ња, док се по др жа ва ју ћа функ-
ци ја од но си на одр жа ва ње хар мо нич них рад них од но са, ка ко са ко-
ри сни ци ма та ко и са са рад ни ци ма5). Ке рол (Mic hael Car roll) та ко ђе 
де фи ни ше при мар не функ ци је су пер ви зи је на овај на чин на во де ћи 
да еду ка тив на или фор ма тив на функ ци ја обез бе ђу је кон ти ну и ра-
но уче шће у про фе си о нал ном уса вр ша ва њу и раз вој су пер ви зан та, 
по др жа ва ју ћа или ре сто ра тив на функ ци ја под ра зу ме ва обез бе-
ђи ва ње без бед ног окру же ња у ко ме се су пер ви зан ти под сти чу на 
ре флек си ју сво јих ис ку ства и ис тра жи ва ње соп стве ног на чи на ра-
да са кли јен ти ма док ад ми ни стра тив на или нор ма тив на функ ци ја 
под ра зу ме ва обез бе ђи ва ње по што ва ња про це ду ра и од го вор но сти 
као и ба вље ње етич ким пи та њи ма у ра ду су пер ви зан та6).

Функ ци је мо гу би ти у раз ли чи тој ме ри из ра же не, па су се 
у прак си, у за ви сно сти од ци ље ва су пер ви зи је и од но са функ ци-
ја, тј. до ми на ци је или ис кљу че ња јед не од њих, ис кри ста ли са ли 
раз ли чи ти мо де ли су пер ви зи је7). У на шим усло ви ма, с об зи ром на 
сте пен раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те и узев ши у об зир да је 
су пер ви зи ја уве де на у окви ру ши рег ре форм ског про це са ко ји је 
под ра зу ме вао про ме не у од но су на струк тур не и на функ ци о нал не 
аспек те ра да, за цен тре за со ци јал ни рад иза бран је ин те гра тив ни 

4) Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад. 
‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 и 1/2012 

5) Al fred Ka dus hin, Su per vi sion in So cial Work (3rd edi tion). Co lum bia Uni ver sity Press, New 
York, 1992.

6) Mic hael Car roll, Co un sel ling Su per vi sion: The ory, Skills & Prac ti ce.  Cas sells, Lon don, 1996.

7) Ај ду ко вић Ма ри на, Цај верт Љи ља,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као спе ци фич ни 
об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци јал не скр би. Ље то пис Сту диј-
ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001, стр. 195-214. 
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или ан гло сак сон ски мо дел у ко ме су све три функ ци је рав но мер но 
за сту пље не8).

Зна чај но је има ти у ви ду да ефек тив ну су пер ви зи ју ка рак те-
ри ше пре све га флек си бил ност, од но сно, спо соб ност су пер ви зо ра 
да сво је ин тер вен ци је осми сли на на чин да оне ути чу по зи тив но на 
раз вој су пер ви зан та, по тре бе крај њих ко ри сни ка и ка рак те ри сти ка 
ор га ни за ци је, не за ви сно од мо де ла ко ји је до ми нант но у при ме ни. 
То под ра зу ме ва кон ти ну и ра но ве што ба лан си ра ње фо ку са из ме ђу 
функ ци ја, од но сно, кључ них при о ри те та су пер ви зи је: до бро би ти 
кли јен та, раз во ја су пер ви зан та, пра ће ња по што ва ња нор ма тив ног 
окви ра и ор га ни за циј ског кон тек ста9). 

1.1. Ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ског  
про це са у цен тру за со ци јал ни рад

Су пер ви зиј ски про цес10), за по чи ње и стал но тра је кроз мо ни-
то ринг рад ног про це са, тј. сва ко днев ну кон ти ну и ра ну са рад њу на 
по је ди нач ним пред ме ти ма при че му во ди тељ слу ча ја и су пер ви зор 
за јед но про ла зе кроз све фа зе струч ног по ступ ка. Уло га су пер ви зо-
ра је да пра ти да ли су ис по што ва не струч не про це ду ре, про пи са ни 
ро ко ви, да ли су ак тив но сти ко је се спро во де у скла ду са нај бо љим 
ин те ре си ма ко ри сни ка, да ли су укљу че ни сви ре ле вант ни ак те ри и 
сл., као и да пру жи по моћ при пре ва зи ла же њу про бле ма и те шко ћа 
у ра ду. Сти чу ћи увид у на чин ра да во ди те ља слу ча ја, ње го ве оп ште 
и струч не ком пе тен ци је, као и про фе си о нал ни стил, су пер ви зор 
от кри ва про бле ме и те шко ће са ко ји ма се во ди тељ слу ча ја у свом 
ра ду сре ће, као и ње го ве лич не и про фе си о нал не ка па ци те те и ам-
би ци је. Упра во се ту отва ра про стор за про ду бље ни ји ин ди ви ду ал ни 
рад са во ди те љем слу ча ја, ко ји тре ба да ре зул ти ра пре ва зи ла же-
њем про бле ма и осна жи ва њем лич них и про фе си о нал них ком пе-
тен ци ја во ди те ља слу ча ја. Ин ди ви ду ал ни рад би тре ба ло да бу де 
струк ту и ран на на чин ко ји омо гу ћа ва пра ће ње про це са и због то га 
се са сто ји из та ко зва них ци клу са ко ји ма се за о кру жу ју од ре ђе не 
обла сти ра да во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра. Ци клус ин ди ви ду-
ал не су пер ви зи је по чи ње фор му ли са њем про бле ма и де фи ни са њем 

8) Ар нолд Ви да Ми ло шче вић, Мар та Во деб Бор нач, До рис Ер зар Ме тел ко, Ми ран Мо-
жи на, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви зи ју као про цес уче ња за 
струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на збор ни ца, Љу бља на, 1999.

9) Su per vi si or Work bo ok – Su per vi sor Tra i ning, The Sta te of Qu e en sland - Qu e en sland He alth, 
Bris ba ne, 2008.  

10)  Кон ци пи ран 2009. го ди не кроз акре ди то ва ни про грам обу ке ‘’Про грам основ не обу ке 
за су пер ви зо ре у цен три ма за со ци јал ни рад’’, у са рад њи Ре пу блич ког и По кра јин ског 
за во да за со ци ја ну за шти ту  и екс тер ну по др шку Jess Pri ce, кон сул тант ки ње Ox ford Po-
licy Ma na ge ment ти ма
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при о ри те та, а за тим се на ста вља кроз не ко ли ко фа за (по ста вља ње 
ци ље ва, из ра да ин ди ви ду ал ног раз вој ног пла на, оп сер ва ци ја и пра-
ће ње, про це на на прет ка, тј про це на у од но су на оства ре ност ци-
ље ва, пла ни ра ње но вог ци клу са), ко је у ве ли кој ме ри под се ћа ју на 
ци клус во ђе ња слу ча ја11).

Груп на су пер ви зи ја је су пер ви зи ја, ко ја се од ви ја у гру пи 
струч ња ка, где ин тер ак ци ја гру пе и су пер ви зо ра кроз груп ни про-
цес пред ста вља основ њи хо вог раз у ме ва ња се бе са мих као про-
фе си о на ла ца, ко ри сни ка са ко ји ма ра де, као и свр хе, основ них 
вред но сти и су шти не услу га со ци јал не за шти те12). Свр ха груп не 
су пер ви зи је је да по мог не чла но ви ма гру пе да са гле да ју и ин те-
гри шу све чи ни о це ко ји ути чу на њи хов про фе си о нал ни рад и на 
тај на чин раз ви ју но ве и осна же по сто је ће лич не и про фе си о нал не 
ком пе тен ци је. Рад у гру пи до при но си овом ци љу ти ме што омо-
гу ћа ва ин тер ак ци ју ме ђу чла но ви ма гру пе, раз ме ну ис ку ста ва и 
уза јам ну по др шку13). Про цес груп не су пер ви зи је тре ба да ре зул-
ти ра уса гла ша ва њем струч них при сту па уну тар слу жбе, с јед не и 
вред но сти, ста во ва и ко дек са прак се, с дру ге стра не, а све у ци љу 
обез бе ђе ња ква ли тет ни јих услу га у за шти ти нај бо љих ин те ре са 
ко ри сни ка.

Ин ди ви ду ал на и груп на су пер ви зи ја су два ком пле мен тар на 
про це са са за јед нич ким оп штим ци љем, али раз ли чи тим фо ку сом, 
ме то да ма и тех ни ка ма ра да. Ин тер на су пер ви зи ја, ка ква је за сту-
пље на у цен три ма за со ци јал ни рад, тре ба ло би да под ра зу ме ва 
при ме ну обе фор ме, с об зи ром на то да оне има ју раз ли чит фо кус 
и омо гу ћа ва ју су пер ви зо ру ве ћи оп сег ме то да и тех ни ка ко ји ма за-
тим об у хва та ра зно вр сне по тре бе во ди те ља слу ча ја. Осим основ-
них фор ми су пер ви зи је као ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ског про-
це са раз ма тра ће мо и не ке од основ них еле ме на та ко ри шће них за 
опи си ва ње су пер ви зиј ског про це са као што су: струк ту ра, фо кус и 
уче ста лост е, с об зи ром на то да пред ста вља ју три зна чај на фак то-
ра у обла сти за до вољ ства по слом14).

11) Не вен ка Же га рац, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ми ро слав Бр кић,  При руч ник за про грам 
обу ке: Зна ња и ве шти не за во ђе ње слу ча ја у со ци јал ној за шти ти – Во дич за пла ни ра ње, 
про це ну, ин тер вен ци је и ева лу а ци ју во ди те ља слу ча ја, 2008.

12) Ма ри на Ај ду ко вић, Љи ља Цај верт,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као спе ци фич ни 
об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци јал не скр би, Ље то пис Сту диј-
ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001, стр. 195-214.

13) Ric hard Hayes L.., Ja me Tres Ste fu rak s, Gro up Work Su per vi sion. U: Lo re ta Bradly J., Nic-
ho las La dany (Ur) Co un se lor Su per vi sion, Taylor and Fran cis Gro up, New York, 2010, pp 
215-233 

14) John Car pen ter, Ca ro li ne Webb, Li sa Bo stock, Ca ro li ne Co om ber, Ef fec ti ve su per vi sion in 
so cial work and so cial ca re. In sti tu te for So cial Ca re Ex ce len ce, 2012. 
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Струк ту ра су пер ви зиј ског про це са пред ста вља од го вор на 
пи та ње у ко јој ме ри је про цес уре ђен и пла ни ран, тј да ли је за-
сно ван на ин ди ви ду ал ним пла но ви ма раз во ја, на пра вље ним у са-
рад њи во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра, да ли се пла но ви ре дов-
но спро во де, пра те и ева лу и ра ју и да ли и у ко јој ме ри се ко ри сте 
основ не фор ме су пер ви зи је ин ди ви ду ал на и груп на. У пла ни ра њу 
су пер ви зиј ског про це са по себ но ва жну  уло гу има де фи ни са ње ци-
ље ва, јер од ква ли те та по ста вље них ци ље ва за ви си успе шност у 
њи хо вој ре а ли за ци ји. Са гла сност во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра 
у де фи ни са њу ци ље ва пред ста вља ва жан еле мент за ус по ста вља ње 
од но са, а до бро по ста вље ни ци ље ви мо гу де ло ва ти као мо ти ва ци-
о ни фак тор. На кра ју, до бро по ста вље ни ци ље ви олак ша ва ју еви-
ден ци ју и пра ће ње, као и фор ми ра ње аде кват не и ар гу мен то ва не 
по врат не ин фор ма ци је15).

У од но су на уче ста лост су пер ви зи је, у цен три ма за со ци-
јал ни рад ни је де фи ни са но тра ја ње и  ди на ми ка су пер ви зиј ских 
су сре та. Аме рич ким стан дар ди ма од ре ђе но је да уче ста лост су пер-
ви зи је мо ра да бу де до го во ре на, али ни је пре ци зи ра но ко ји је оп ти-
мум ње ног ор га ни зо ва ња16). С дру ге стра не, у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Аустра ли ји и Но вом Зе лан ду стан дар ди су пер ви зи је у со ци јал ном 
ра ду на ла жу обез бе ђи ва ње су пер ви зи је не ис ку сном рад ни ку нај-
ма ње јед ном у две не де ље (Ве ли ка Бри та ни ја и Но ви Зе ланд), док 
се у аустра лиј ским стан дар ди ма на во ди да је та кав вид по др шке 
по тре бан и ис ку сним рад ни ци ма ко ји се су о ча ва ју са про ме на ма на 
по слу, но вом ко ри снич ком гру пом и сл. Ис ку сни со ци јал ни рад ни-
ци (у Аустра ли ји де фи ни са ни као рад ни ци, ко ји има ју ви ше од 2 
го ди не рад ног ис ку ства) тре ба ло би да има ју су пер ви зи ју нај ма ње 
јед ном ме сеч но. Тра ја ње ин ди ви ду ал них су пер ви зиј ских са стан ка 
та мо је од ре ђе но на нај ма ње сат вре ме на, док је у Ве ли кој Бри та ни-
ји и на Но вом Зе лан ду ми ни мум сат и по вре ме на17)18)19) 

Фо кус или са др жај су пер ви зи је за ви си од ве ли ког бро ја фак-
то ра, а с об зи ром на тро функ ци о нал ни мо дел, ко ји се у цен три ма 
за со ци јал ни рад у Ср би ји при ме њу је, он мо же би ти усме рен на 

15) Ми ло шче вић Ар нолд Ви да, Во деб Бор нач Мар та, Ер зар Ме тел ко До рис, Мо жи на Ми-
ран, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви зи ју као про цес уче ња за 
струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на збор ни ца, Љу бља на, 1999.

16) Draft Best Prac ti ce Stan dards in So cial Work Su per vi sion, Na ti o nal As so ci a tion of So cial 
Wor kers – NASW, As so ci a tion of So cial Work Bo ards, 2012.

17) Su per vi sion Po licy Stan dards and Cri te ria, Re gi o nal Po licy for Nort hern Ire land He alth and 
So cial Ca re Trusts, 2008.  

18) Su per vi sion Po licy, Aote a roa New Ze a land As so ci a tion of So cial Wor kers - AN ZASW, 2012. 

19) Su per vi sion Stan dards, Austra lian As so ci a tion of So cial Wor kers – AASW, 2014. 
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ад ми ни стри ра ње и рад не за дат ке, уче ње и раз вој ком пе тен ци ја или 
по др шку у са вла да ва њу стре са и лич ни раз вој во ди те ља слу ча ја. 
Из бор су пер ви зо ра да да ју пред ност јед ној од функ ци ја су пер ви зи-
је ће за ви си ти од ис ку ства и пред зна ња во ди те ља слу ча ја, али и од 
лич них пре фе рен ци ја и схва та ња су пер ви зи је, па је не где фо кус на 
ад ми ни стра тив ној функ ци ји, тј пра ће њу струч ног по ступ ка и ад-
ми ни стра тив них про це ду ра, док је не где уло га су пер ви зо ра ви ше 
кон сул та тив на у то ку са мог ра да на слу ча ју а па жња је до ми нант но 
усме ре на на раз вој зна ња и ве шти на во ди те ља слу ча ја. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ка рак те ри сти ка су пер ви зи је - струк ту ре про це са, фо-
ку са и уче ста ло сти, ука за ли су на сле де ће: да би су пер ви зи ја ути-
ца ла на ве ће за до вољ ство прак ти ча ра и во ди ла до про фе си о нал-
ног раз во ја она би тре ба ло да бу де ре дов на, обез бе ђе на од стра не 
ис ку сног и струч ног про фе си о нал ца, да омо гу ћи су пер ви зан ти ма 
уче ње но вих ме то да и ин тер вен ци ја и то на на чин ко ји под ра зу ме ва 
њи хо во ак тив но уче шће. Да ље, емо ци о нал на кли ма су пер ви зи је, тј 
ства ра ње „без бед ног и си гур ног окру же ња“ је кључ но ва жно за ин-
те гра ци ју ра зних те шких емо тив них до га ђа ја на по слу у про фе си-
о нал но и лич но ис ку ство. С дру ге стра не, ад ми ни стра тив ни фо кус 
су пер ви зи је, ко ји под ра зу ме ва пра ће ње про дук тив но сти и ро ко ва, 
оце њен је као не га ти ван, кри ти зер ски на стро јен и угро жа ва јућ за 
про фе си о нал но са мо по у зда ње прак ти ча ра20). 

Ком пе тен ци је и лич не ка рак те ри сти ке су пер ви зо ра има зна-
чај ну уло гу у ка рак те ри сти ка ма су пер ви зиј ског про це са. Су пер ви-
зи ја пред ста вља ин тер ак ци ју из ме ђу две осо бе и ква ли тет ус по-
ста вље ног од но са мо же знат но ути ца ти на за до вољ ство во ди те ља 
слу ча ја, про цес и ис хо де су пер ви зи је. За во ди те ља слу ча ја је ва жно 
да се осе ћа ува же ним и при хва ће ним ка ко би мо гао да бу де опу-
штен и си гу ран у су пер ви зиј ском про це су. По ред то га ва жно је да 
во ди тељ слу ча ја про це њу је као ком пе тент ног и као осо бу од по ве-
ре ња21). 

1.2.  По ве за ност су пер ви зиј ске подршке 
и про фе си о нал ног из га ра ња

Про фе си о нал но из га ра ње (bur no ut) под ра зу ме ва ста ње у ко је 
се до спе ва због из ло же но сти хро нич ном стре су на по слу, а услед 
не до стат ка аде кват них стра те ги ја пре ва зи ла же ња и ме ха ни за ма по-

20) Ma rion Bo go, Pa ter son Ja ne, Tuf ford Lea и Re gi ne King, In ter pro fes si o nal cli ni cal su per-
vi sion in men tal he alth and ad dic tion: to ward iden tifying com mon ele ments, The Cli ni cal 
Su per vi sor, vol 30, (1) 2011, str. 124−140 

21) Su per vi si or Work bo ok – Su per vi sor Tra i ning, The Sta te of Qu e en sland - Qu e en sland He alth, 
Bris ba ne, 2008
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др шке. Про фе си о нал но из га ра ње, да кле, на ста је де ло ва њем ин тер-
пер со нал них стре со ва на по слу и ма ни фе сту је кроз три удру же не 
ком по нен те: осе ћа ње емо ци о нал не ис цр пље но сти, раз вој не га тив-
них и ци нич них ста во ва пре ма ко ри сни ци ма (де пер со на ли за ци ја) 
и сма ње но осе ћа ње лич не успе шно сти, ко ја под ра зу ме ва не га ти ван 
од нос пре ма по слу и не за до вољ ство соп стве ним по стиг ну ћем22) 

Тер мин bur no ut по ја вљу је се се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, а као тво рац тер ми на  на во ди се аме рич ки пси хи ја тар не мач-
ког по ре кла Хер берт Фројд бер гер (Her bert Fre ud ber ger), ко ји га је 
ко ри стио да опи ше по сте пе но емо ци о нал но по ни ра ње, гу би так мо-
ти ва ци је и сма ње ну по све ће ност по слу23). По ред Фројд бер ге ра, је-
дан од пи о ни ра у ис тра жи ва њу и де фи ни са њу син дро ма про фе си о-
нал ног из га ра ња је Кри сти на Ма слач (Chri sti na Ma slach), аме рич ка 
со ци јал на пси хо ло шки ња, ко ја је по че ла про у ча ва ју ћи ути цај емо-
ци ја и стре са у ра ду у обла сти по ма жу ћих про фе си ја. Она је ус по-
ста ви ла го ре по ме ну ти тро ди мен зи о нал ни мо дел про фе си о нал ног 
из га ра ња и са са рад ни ци ма кон стру и са ла до да нас нај че шће упо-
тре бља ва ни ин стру мент за ме ре ње про фе си о нал ног из га ра ња Ma-
slach Bur no ut In ven tory (MBI), ко ри шћен и у овом ра ду.

Број ни ауто ри се сла жу да је аде кват на ор га ни за ци ја по сла 
је дан од кључ них про тек тив них фак то ра у пре вен ци ји про фе си о-
нал ног из га ра ња24). Сти му ла тив на ор га ни за ци ја по сла под ра зу ме ва 
ши рок спек тар раз ли чи тих ак тив но сти фо ку си ра них на ства ра ње 
си сте ма ко ји је ја сан, флек си би лан и од го ва ра на по тре бе за по сле-
них, а укљу чу је: бри гу о оп те ре ће но сти по слом, ја сне уло ге и од-
го вор но сти, аде ква тан си стем на гра ђи ва ња, до бре од но се ме ђу за-
по сле ни ма и до ступ ност со ци јал не по др шке25). 

Зна чај су пер ви зи је, као ви да со ци јал не по др шке, је не спо-
ран јер пру жа не по сред ну по моћ у ра ду и омо гу ћа ва раз вој ве шти-
на26). На и ме, не до ста так ком пе тен ци ја вр ло ла ко код про фе си о на-

22) Chri sti na Ma slach, . Su san E Jac kson i Mic hael P. Le i ter, The Ma slach Bur no ut In ven tory (3rd 
ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996. 

23) Wil mar B. Scha u fe li, Le i ter P. Mic hael, Chri sti na Ma slach, Bur no ut: 35 years of re se arch and 
prac ti ce. Ca re er De ve lop ment In ter na ti o nal, 14 (3), 2009, str 204-220

24) Ro bert L Lon ne, So cial wor kers and hu man ser vi ces prac ti ti o ners, Oc cu pa ti o nal Stress in 
Ser vi ce Pro fes si ons. U: Dol lard, Ma u reen F. and Wi ne fi eld, Ant hony H. and Wi ne fi eld, He len 
R., (Ur.) Oc cu pa ti o nal Stress in the Ser vi ce Pro fes si ons. Taylor & Fran cis, Lon don, 2003, pp. 
281-310.

25) Chri sti na Ma slach, Mic hael P.Le i ter,  Early Pre dic tors of Job Bur no ut and En ga ge ment, Jo ur-
nal of Ap plied Psycho logy Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a-
tion 2008, Vol. 93, No. 3, pp 498–512

26) Chris Lloyd, Ro bert King, Le sley Che no weth, So cial work, stress and bur no ut: A re vi ew u  
Jo ur nal of Men tal He alth vol.11 (3), 2002, str 255-265
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ла ца мо же иза зва ти страх и па ни ку, док до вољ но зна ња омо гу ћа ва 
са гле да ва ње про бле ма на ре ал ни ји на чин што са мо по се би сма-
њу је стрес27). По др жа ва ју ћа уло га су пер ви зо ра по ве за на је са ни-
жим ни во ом про фе си о нал ног из га ра ња, по себ но са ди мен зи јом 
де пер со на ли за и је28) али  са мо по сто ја ње су пер ви зи је не мо ра да 
прет по ста вља успе шност у ума њи ва њу про фе си о нал ног из га ра ња. 
На про тив, не за до вољ ство су пер ви зи јом мо же да иза зо ве или да по-
ве ћа ни во про фе си о нал ног стре са29).

По ред по др шке, су пер ви зи ја је ва жна и као на чин кон тро-
ле, ко ја омо гу ћа ва струч ња ци ма бо ље но ше ње са про бле ми ма и 
ускла ђи ва ње соп стве ни ин те ре са са ин те ре си ма ор га ни за ци је, као 
и мо ти ви шу ћу по врат ну ин фор ма ци ју30). Ква ли тет су пер ви зи је је, 
да кле, зна ча јан ка ко у по гле ду по др шке ко ја се њо ме обез бе ђу је, 
та ко и у по гле ду ме ха ни зма кон тро ле зах те ва, ко ји се пред струч не 
рад ни ке ста вља ју31). Ар гу мент за по ве за ност су пер ви зи је и про фе-
си о нал ног из га ра ња ле жи и у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, ко ја по-
ка зу ју да иако ве ли ко про фе си о нал но оп те ре ће ње, или у обла сти 
со ци јал не за шти те број слу ча је ва, има ути цај на раз вој про фе си-
о нал ног из га ра ња, оно ће се раз ви ти са мо у слу ча је ви ма ка да је 
из о ста ла и аде кват на со ци јал на по др шка32) 

Про фе си о нал но из га ра ње во ди те ља слу ча ја и ка рак те ри сти-
ке су пер ви зи је у цен три ма за со ци јал ни рад у Ср би ји ни су до са да 
де таљ ни је ис тра жи ва ни. У на став ку овог ра да би ће пред ста вље ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко је има за циљ утвр ђи ва ње не ких основ-
них ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске по др шке у цен тру за со ци јал ни 
рад у Бе о гра ду, ни воа про фе си о нал ног из га ра ња код во ди те ља слу-
ча ја као и евен ту ал не ве зе из ме ђу ове две по ја ве.  

27) Di ja na Je leč Ka ker. Iz vo ri pro fe si o nal nog stre sa i sin drom sa go ri je va nja so ci jal nih rad ni ka u 
zdrav stvu u Re pu bli ci Slo ve ni ji, Lje to pis so ci jal nog ra da, Vol 16 (1), 2009, str 133-151

28) Chris Lloyd, Ro bert King, Che no weth Le sley, Ibi di em

29) Lon ne L. Ro bert, So cial wor kers and hu man ser vi ces prac ti ti o ners, Oc cu pa ti o nal Stress in 
Ser vi ce Pro fes si ons. U: Dol lard, Ma u reen F. and Wi ne fi eld, Ant hony H. and Wi ne fi eld, He len 
R., (Ur.) Oc cu pa ti o nal Stress in the Ser vi ce Pro fes si ons. Taylor & Fran cis, Lon don, 2003, pp. 
281-310 

30) Chri sti na,Ma slach Job bur no ut, New di rec ti ons in re se arch and in ter ven tion. Cur rent Di rec ti-
ons in Psycho lo gi cal Sci en ce, Vol 12, 2003, str 189 - 192.

31) Lon ne L. Ro bert, Ibi di em

32) Gary Ko e ske, Ran di Ko e ske, Wor klo ad and bur no ut: Can so cial sup port and per ce i ved ac-
com plis hment help? So cial Work, 34, 1989, str 243-248.
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2. МЕ ТО ДО ЛО шКИ ОКВИР ИС ТРА жИ ВА ЊА 

2.1. Ци ље ви ис тра жи ва ња 

Основ ни ци ље ви ис тра жи ва ња су:
1. Утвр ђи ва ње ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске по др шке у 

цен тру за со ци јал ни рад
2. Утвр ђи ва ње ни воа про фе си о нал ног из га ра ња во ди те ља 

слу ча ја у цен тру за со ци јал ни рад 
3. Утвр ђи ва ње ве зе из ме ђу ни воа про фе си о а нал ног из га-

ра ња и ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске по др шке 

2.2. Узо рак

Ис тра жи ва ње је оба вље но у Град ском цен тру за со ци јал ни 
рад Бе о град, у ко ме ра ди око 250 струч них рад ни ка ан га жо ва них 
на по сло ви ма со ци јал ног ра да, од то га око 248 во ди те ља слу ча ја 
и око 36 су пер ви зо ра33) у 17 оде ље ња за со ци јал ну за шти ту, со ци-
јал ни рад и по ро дич но прав ну за шти ту, фор ми ра них за сва ку од 
бе о град ских оп шти на. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 112 во ди те ља 
слу ча ја и 26 су пер ви зо ра из 15 оде ље ња34) у пе ри о ду од ма ја до ју-
ла 2014. го ди не. У род ној струк ту ри ис пи та ни ка до ми ни ра ју же не 
(85%, N=96) док је ста ро сна струк ту ра знат но ви ше урав но те же-
на пре ма ста ро сним гру па ма (25-34: 23,2%, N=26; 25-44: 24,1%, 
N=27: 45-54: 23,2%, N=26; 55-64: 17,9%, N=13). У од но су на за ни-
ма ње т.ј основ но обра зо ва ње и ме ђу су пер ви зо ри ма и ме ђу во ди те-
љи ма слу ча ја до ми ни ра ју со ци јал ни рад ни ци (ме ђу су пер ви зо ри ма 
96,2%, ме ђу во ди те љи ма слу ча ја 52,7%), пра ће ни пси хо ло зи ма и 
пе да го зи ма, као и спе ци јал ним пе да го зи ма и ан дра го зи ма. Слу жбе 
у ко ји ма ис пи та ни ци ра де су: Слу жба за де цу и мла де (око 54%) и 
Слу жба за од ра сле и ста ри је осо бе (38%) док су 2 ис пи та ни ка на-
ве ла да ра де у обе слу жбе.

2.3. Ин стру мен ти

По да ци су при ку пље ни ме то дом ан ке те, пу тем два упит ни ка:
1. Упит ник за ис пи ти ва ње ни воа про фе си о нал ног из га ра ња, 

The Ma slach Bur no ut In ven tory – Hu man Ser vi ces Sur vey (MBI-HSS), 

33) По да ци из нео бја вље ног го ди шњег из ве шта ја о ра ду Град ског цен тра за со ци јал ни рад 
Бе о град у 2013. го ди ни. 

34) У фа зи при ку пља ња по да та ка струч ни рад ни ци из оде ље ња Обре но вац и Ла за ре вац су 
би ли спре че ни да уче ству ју у ис пи ти ва њу због по ве ћа ног ан га жма на на кон  по пла ва 
ко је су по го ди ле ове оп шти не у ма ју 2014. го ди не
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је ме ђу на род но при хва ћен ин стру мент за ме ре ње про фе си о нал ног 
из га ра ња, на стао 1976. го ди не за по тре бе про у ча ва ња про фе си о-
нал ног из га ра ња здрав стве них рад ни ка и рад ни ка у со ци јал ним 
слу жба ма35). Ин стру мент об у хва та три ди мен зи је про фе си о нал-
ног из га ра ња кроз три суб-ска ле: емо ци о нал на ис цр пље ност, де-
пер со на ли за ци ја и лич но по стиг ну ће. Ин стру мент се са сто ји од 22 
тврд ње са по ну ђе ном сед мо сте пе ном ска лом од го во ра ко ји ма се 
од ре ђу је ко ли ко че сто се ја вља не ко од осе ћа ња ве за них за по сао.  
Из Та бе ле 1.  мо же мо ви де ти да ска ле има ју ви со ку по у зда ност из-
ра же ну Крон бах ал фа ко е фи ци јен том ин тер не кон зи стен ци је, али 
да ска ла де пер со на ли за ци је зна чај но од сту па од нор мал не ди стри-
бу ци је у по гле ду аси ме трич но сти, та ко да је пре об ра да из вр ше на 
ло га ри там ска тран сфор ма ци ја. 

Та бе ла 1. Основ не пси хо ме триј ске ка рактеристике 
ска ле про фе си о нал ног из га ра ња

M SD Min Max SK Ку α Број 
став ки

Емо ци о нал на 
ис цр пље ност 31.39 14.89 2 54 -.11 -1.70 .95 9

Де пер со на-
ли за ци ја 7.45 7.31 0 30 1.19 .84 .88 5

Лич но по стиг ну ће 35.65 7.57 11 48 -.53 .33 .83 8

2. Упит ник за ис пи ти ва ње ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске 
по др шке  је кон стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња и ис пи ту је: 
а) струк ту и ра ност и фо кус су пер ви зиј ске по др шке:  9 пи та ња са 
по ну ђе ним од го во ри ма о ин ди ви ду ал ним пла но ви ма раз во ја уче-
ста ло сти кон так та во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра, уче ста ло сти 
са ста на ка ин ди ви ду ал не и груп не су пер ви зи је и за сту пље но сти 
функ ци ја су пер ви зи је; и  б) ста во ве о су пер ви зи ји: 20 пи та ња са 
5-сте пе ном ска лом, ко ја се од но се на до ступ ност су пер ви зиј ске по-
др шке, ста во ве о су пер ви зо ру, за до вољ ство су пер ви зи јом, про це ну 
ефе ка та су пер ви зи је у од но су на функ ци је, пар ти ци па ци ју у су пер-
ви зиј ском про це су и оп ште ста во ве о су пер ви зи ји. 

Ка ко се ра ди о но вој ска ли, пр во је ис пи та на ње на струк-
ту ра, а за тим и оста ле пси хо ме триј ске ка рак те ри сти ке. На осно-
ву ана ли зе глав них ком по нен ти, уз при ме ну об ли мин ро та ци је и 
кри те ри ју ма да је свој стве на вред ност ве ћа од 1, иден ти фи ко ва не 
су две суб ска ле ска ле за до вољ ства су пер ви зи јом: пр ва глав на ком-

35) Chri sti na Ma slach, Su san E.Jac kson i Mic hael P. Le i ter, The Ma slach Bur no ut In ven tory (3rd 
ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996.
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по нен та од но си се  за до вољ ство су пер ви зи јом и про це сом су пер-
ви зи је и дру га ко ја об у хва та не га тив не ста во ве пре ма су пер ви зи ји. 
Ка ко КМО из но си .77, Бар тле тов тест сфе рич но сти је ста ти стич ки 
зна ча јан (п<.001), а де тер ми нан та ма три це ко ре ла ци ја из но си .005, 
упо тре ба ана ли зе глав них ком по нен ти је оправ да на за ове по дат ке. 
Сви ко му на ли те ти су ве ћи од .50, а ове две суб ска ле об ја шња ва ју 
укуп но 78.4% ва ри јан се те ста, при че му свој стве на вред ност пр ве 
глав не ком по нен те из но си 3.70, а дру ге 2.65.

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ

3.1. Ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ске по др шке

У од но су на струк ту и ра ност су пер ви зиј ског про це са ви ше 
од по ло ви не во ди те ља слу ча ја из ја ви ло је да не ма или не зна да ли 
има ин ди ви ду ал ни раз вој ни план (52%, N=63), док ме ђу во ди те-
љи ма слу ча ја, ко ји зна ју да има ју ин ди ви ду ал не раз вој не пла но ве 
17,9% (N=20) ни је упо зна то са са др жа јем пла на, а 7,1% (N=8) ни-
је уче ство ва ло у из ра ди. Са мо 11,6%, (N=13) во ди те ља слу ча ја је 
упо зна то са сво јим ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла ном и уче ство ва-
ло је у ње го вој из ра ди. Ме ђу во ди те љи ма слу ча ја, ко ји има ју ин ди-
ви ду ал не пла но ве и упо зна ти су са са др жа јем, код ве ћи не по сто ји 
са гла сност са ци ље ви ма на ве де ним у пла но ви ма (86,3%, N=18).

У днев ном кон так ту са су пер ви зо ром, по во дом не по сред-
ног ра да на по је ди нач ним слу ча је ви ма је ве ћи на во ди те ља слу ча ја 
(74,1%, N=83). Ме ђу њи ма нај ве ћи број про во ди у кон так ту са су-
пер ви зо ром ма ње од сат вре ме на (44,6%, N=50), док је је дан до два 
са та тра ја ње кон так та, ко ји оства ру је 23,2% (N=26) во ди те ља слу-
ча ја. Ма ли про це нат во ди те ља слу ча ја про во ди са су пер ви зо ром 
сва ко днев но ви ше од три са та (6,3%), а кон такт са су пер ви зо ром на 
днев ном ни воу не ма 23,2% во ди те ља слу ча ја (N =26). 

По да ци о ин ди ви ду ал ним са стан ци ма по све ће ним раз вој-
ним ци ље ви ма во ди те ља слу ча ја ука зу ју на то да ве ћи на во ди те ља 
слу ча ја (71,4%) има ин ди ви ду ал не са стан ке са су пер ви зо ром, при 
че му чак 22,3% (N=25) во ди те ља има сва ко днев не са стан ке, док 
24,1% (N=27) има са стан ке јед ном не дељ но. За оста ле во ди те ље 
са стан ци се од ви ја ју јед ном у две не де ље (4,5%, N=5), јед ном или 
два пу та ме сеч но (8,1%, N=9), јед ном у два или три ме се ца (2,7 %, 
N=3), и ре ђе од јед ном у три ме се ца (9,8%, N=11). Во ди те љи слу ча-
ја ко ји ни ка да не ма ин ди ви ду ал не са стан ке са су пер ви зо ром чи не 
24,1% (N=27). Са стан ци груп не су пер ви зи је се ор га ни зу ју за ви ше 
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од три че твр ти не во ди те ља слу ча ја (77,6%), при че му је ди на ми-
ка ор га ни зо ва ња углав ном јед ном не дељ но (28,6%, N=32) и јед ном 
ме сеч но (18,8%, N=21). Ре ђе од јед ном у три ме се ца груп ну су пер-
ви зи ју има 18,8% (N=21), а исти број во ди те ља слу ча ја на во ди и да 
ни ка да не ма са стан ке груп не су пер ви зи је. 

Не што ви ше од по ло ви не во ди те ља слу ча ја је за до вољ-
но уче ста ло шћу су пер ви зи је ко ју до би ја (58%, N=65), док 63,4% 
(N=71) сма тра да им је су пер ви зор до сту пан увек ка да им је то 
нео п ход но. Ско ро јед на тре ћи на во ди те ља слу ча ја ни је за до вољ на 
уче ста ло шћу су пер ви зи је (28,6%, N=32), и до ступ но шћу су пер ви-
зо ра (24,1%; N=27). Ме ђу су пер ви зо ри ма 65,5% (N=17) сма тра да 
је ин тен зи тет по др шке ко ју пру жа ју аде ква тан, а 76,9% (N=20) сма-
тра да је до ступ но во ди те љи ма слу ча ја увек ка да им је то по треб но. 
Ве ћи на су пер ви зо ра сма тра да број во ди те ља слу ча ја ко је су пер ви-
зи ра аде ква тан (65,4, N=17), ипак, на пи та ње да ли има ју до вољ но 
вре ме на за оба вља ње аде кват не су пер ви зи је 57,7% (N=15) су пер-
ви зо ра од го во ри ло је не га тив но, док се са мо 26,9% (N=7) сло жи ло.  

Фо кус су пер ви зиј ске по др шке је у нај ве ћој ме ри на мо ни-
то рин гу рад ног про це са, па овај аспект су пер ви зи је чи ни 52,7% 
(N=59) вре ме на то ком ин ди ви ду ал не су пер ви зи је, од но сно 46,4% 
(N=52)  груп не су пер ви зи је. Од го вор ''не мо гу да од лу чим'' је при-
су тан код око че твр ти не во ди те ља слу ча ја и би ра ли су га углав ном 
во ди те љи слу ча ја ко ји ни су укљу че ни ни у јед ну фор му су пер ви-
зи је.  

Ви ше од по ло ви не во ди те ља слу ча ја пре по зна је бе не фи те 
су пер ви зи је у свим обла сти ма ра да, а не што из ра же ни је у обла сти 
не по сред ног ра да са ко ри сни ци ма (58,9%, N=66). С дру ге стра не, 
28,6 % (N=32) во ди те ља слу ча ја сма тра да им су пер ви зи ја не по ма-
же у раз во ју ком пе тен ци ја и до сти за њу пси хо ло шког рас те ре ће ња. 
Су пер ви зо ри та ко ђе сма тра ју да је су пер ви зи ја има нај ви ше ефе ка-
та у обла сти не по сред ног ра да са ко ри сни ци ма (88,5%, N=22) без 
ијед ног не га тив ног од го во ра; за тим раз во ја ком пе тен ци ја (84,6%, 
N=22), при че му око 14% ни је си гур но или се не сла же; па тек он да 
пси хо ло шког рас те ре ће ња (76,9%, N=20), при че му око 20% ни је 
си гур но или се не сла же да су пер ви зи ја по ма же у овој обла сти. 

Ми шље ња во ди те ља слу ча ја су по де ље на ка да су у пи та њу 
по зи тив ни ефек ти су пер ви зи је на сма ње ње оп те ре ће но сти про бле-
ми ма на по слу. Ре ла тив но јед нак број во ди те ља слу ча ја сма тра да 
су пер ви зи ја и по ма же (36,6%, N=41) и не по ма же (40,2%, N=45) 
сма ње њу оп те ре ће ња, док је код под но ше ња стре са сли ка не што 
дру га чи ја, јер 50% (N=56) во ди те ља слу ча ја сма тра да су пер ви зи ја 
по ма же лак шем под но ше њу стре са на по слу. С дру ге стра не зна-
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чај на ве ћи на су пер ви зо ра, сма тра да је су пер ви зи ја ва жна за под-
но ше ње стре са на по слу (80,8%, N=21), а по себ но за сма ње ње про-
фе си о нал ног из га ра ња (84,6%, N=22). 

Ве ћи на во ди те ља слу ча ја сма тра да њи хо ви су пер ви зо ри 
има ју по треб не ком пе тен ци је за оба вља ње су пер ви зи је (70,5%, 
N=79), као и до вољ но зна ња, ве шти на и ис ку ства у ра ду са ко ри-
сни ци ма (74,1%, N=83). Око 65% во ди те ља слу ча ја про це њу је свог 
су пер ви зо ра као по све ће ног и осо бу од по ве ре ња, док око 18% во-
ди те ља слу ча ја сма тра су прот но, а 14% не мо же да од го во ри на 
пи та ње. Су пер ви зо ри углав ном сма тра ју да има ју по треб не ком пе-
тен ци је и ис ку ство за оба вља ње су пер ви зи је, као и да су по све ће ни 
и спо соб ни да обез бе де по вер љи вост про це са. 

Не што ви ше од по ло ви не во ди те ља слу ча ја из ра жа ва за-
до вољ ство су пер ви зиј ском по др шком (57,1%, N=64) и сма тра да 
су пер ви зи ја  од го ва ра њи хо вим по тре ба ма и оче ки ва њи ма (50%, 
N=56), док је око 30% во ди те ља слу ча ја не за до вољ но су пер ви зи-
јом ко ју при ма ју.  Су пер ви зо ри, с дру ге стра не, у ве ли кој ме ри из-
ра жа ва ју за до вољ ство сво јим по слом (73,1%, N=19), док се у ма њој 
ме ри сла жу са тврд њом да су њи хо ви во ди те љи слу ча ја за до вољ ни 
су пер ви зиј ском по др шком ко ју обез бе ђу ју, при че му 26,9% (N=7) 
су пер ви зо ра ни је мо гло да од лу чи да ли од го ва ра на по тре бе во ди-
те ља слу ча ја. 

 Во ди те љи слу ча ја по ка зу ју ин те ре со ва ње за уче шће у су-
пер ви зиј ском про це су, јер 64,3% (N=72) њих из ја вљу је да се тру ди 
и ан га жу је на сво јој су пер ви зи ји, док 76% (N=86) по ку ша ва да има 
про фе си о нал не ко ри сти од су пер ви зи је. Јед на че твр ти на во ди те ља 
слу ча ја (25%, N=28) не зна или ни је упо зна та са уло га ма и од го вор-
но сти ма су пер ви зо ра, а сли чан број (26,8%, N=30) не зна или не 
раз у ме свр ху су пер ви зи је у цен тру за со ци јал ни рад. 

Ме ђу не га тив ним ста во ви ма о су пер ви зи ји, са тврд њом да је 
су пер ви зи ја до бра у те о ри ји али не успе ва у прак си, сла же се ви ше 
од по ло ви не во ди те ља слу ча ја (53,6%, N=60) и су пер ви зо ра (61,5%, 
N=16), док тре ћи на во ди те ља слу ча ја сма тра да је су пер ви зи ја са-
мо још јед на оба ве за ко јих је иона ко до вољ но 31,3% (N=35). Ме ђу 
су пер ви зо ри ма, тек по ло ви на се не сла же са тврд њом да ‘’су пер ви-
зи ја пре ра ста у чи сту ад ми ни стра ци ју и мо ни то ринг’’, док се ме ђу 
дру гом по ло ви ном 26,9% (N=7) сла же са том тврд њом, а 23,1% (N 
=6) је нео д луч но. Ме ђу во ди те љи ма слу ча ја 22,3% (N=25) се сла-
же са тврд њом ‘’Ни је ми по себ но ста ло до су пер ви зи је’’, 14,3% 
(N=16) не зна, а 58% (N=65) се не сла же.  Ме ђу су пер ви зо ри ма 
са мо 11,5% (N=3) су пер ви зо ра се сла же са овом тврд њом, док је 
23.1% (N=6) нео д луч но, а 65,4% (N=17) се не сла же. 
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3.2. По ве за ност ни воа по фе си о нал ног из га рања 
и ка рак те ри сти ка су пер и ви зиј ске по др шке

Нај и зра же ни ја ди мен зи ја про фе си о нал ног из га ра ња код во-
ди те ља слу ча ја је емо ци о нал на ис цр пље ност, ко ја је у ви со ком 
ни воу при сут на код 48,2% струч них рад ни ка, што је пра ће но и 
ни ским ни во ом осе ћа ња лич ног по стиг ну ћа код 42% за по сле них. 
На су прот то ме, ни во де пер со на ли за ци је је код нај ве ћег бро ја за по-
сле них 42,9% ни зак, што да је ве о ма спе ци фич ну сли ку про фе си о-
нал ног из га ра ња код нас. 

С об зи ром на то да се не пре по ру чу је оце њи ва ње на осно-
ву ко нач ног ско ра, већ се као  кри те ри јум ни воа про фе си о нал ног 
из га ра ња де фи ни шу ком би на ци је да тих ка те го ри ја, ана ли зом ла-
тент них кла са (LCA) ис пи та но је да ли се ис пи та ни ци на не ки на-
чин гру пи шу у од но су на из ра же ност ди мен зи ја про фе си о нал ног 
из га ра ња. На осно ву LCA иден ти фи ко ва не су три хо мо ге не гру пе 
ис пи та ни ка ко је се де ли мич но пре кла па ју са те о риј ски прет по ста-
вље ним про фи ли ма ви со ког, сред њег и ни ског ни воа про фе си о нал-
ног из га ра ња за со ци јал ну за шти ту36).

Пр вој кла си, ко ја од го ва ра ви со ком сте пе ну из га ра ња, при-
па да 9.8% во ди те ља слу ча ја (N=11), тре ћој кла си, ко ја од го ва ра ни-
ском сте пе ну из га ра ња при па да 34.8% во ди те ља слу ча ја (N=39), 
док дру гој, ко ја до не кле од сту па од те о риј ски прет по ста вље ног 
сред њег ни воа про фе си о нал ног из га ра ња и ка рак те ри ше је сред њи 
ни во де пер со на ли за ци је, ни зак ни во осе ћа ња лич ног по стиг ну ћа и 
ви сок ни во емо ци о нал не ис цр пље но сти, при па да 42.0% во ди те ља 
слу ча ја (N=47).

Да кле, док се ја сно из два ја ју про фи ли осо ба са ви со ким и 
ни ским сте пе ном из га ра ња, про фил ко ји би од го ва рао сред њем, 
про сеч ном ни воу из га ра ња је по ме рен ка ви со ком ни воу. Пре ма 
MBI-HSS мо де лу сред њи ни во про фе си о нал ног из га ра ња би тре-
ба ло да се огле да у сред њим вред но сти ма свих ди мен зи ја, док се у 
слу ча ју струч них рад ни ка у Бе о гра ду сред њи ни во про фе си о нал-
ног из га ра ња не по ја вљу је, али је за то при сут на не ка вр ста сред-
њег ви шег ни воа ко ји под ра зу ме ва сред њи ни во де пер со на ли за ци је 
(ДП), ни ско осе ћа ње лич ног по стиг ну ћа (ЛП) и ви со ку емо ци о нал-
ну ис цр пље ност (ЕИ).

36) Chri sti na Ma slach, Su san E Jac kson. i Mic hael, P.Le i ter, The Ma slach Bur no ut In ven tory (3rd 
ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996.
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Та бе ла 2. Ни во про фе си о нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја
Ни во про фе си о нал ног из га ра ња  N %

Ви сок (ви со ка ЕИ, ви со ка ДП, ни ско ЛП) 11 9,8
Сред њи (ви со ка ЕИ, сред ња ДП, ни ско ЛП) 47 42,0
Ни зак (ни ска ЕИ, ни ска ДП, ви со ко ЛП) 39 34,8
НП 15 13,4

 У од но су на струк ту ру и фо кус су пер ви зиј ске по др шке ни-
је уоче на зна чај ни ја по ве за ност са ни во ом про фе си о нал ног из га-
ра ња.  Ипак, уоче но је да су во ди те љи слу ча ја, ко ји су упо зна ти 
са ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла ном, у зна чај но ма њој ме ри емо-
ци о нал но ис цр пље ни (М=23,47, SD=13.10) у од но су на во ди те-
ље слу ча ја ко ји ни су упо зна ти са ин ди ви ду ал ним пла ном раз во ја 
(М=23,47, SD=13.10), F(1,89) = 8.46, п<.01, η2=.08. Та ко ђе, по сто-
ји бла га по ве за ност из ме ђу за до вољ ства ин тен зи те том по др шке и 
емо ци о нал не ис цр пље но сти, р(95)=-.24, п<.05, али не и са дру гим 
ди мен зи ја ма про фе си о нал ног из га ра ња. До ступ ност су пер ви зо ра 
ни је по ве за на ни са јед ном ди мен зи јом про фе си о нал ног из га ра ња.

Кад по сма тра мо по ве за ност за до вољ ства су пер ви зи јом и ди-
мен зи ја про фе си о нал ног из га ра ња ви ди мо да по ве за ност по сто ји 
са мо из ме ђу емо ци о нал не ис цр пље но сти  и не га тив них ста во ва, 
при че му је по ве за ност уме ре но по зи тив на. Ово зна чи да су по ве-
ћа ни не га тив ни ста во ви по ве за ни са ве ћим сте пе ном ис цр пље но-
сти. 

Та бе ла 3.  Ма три ца ин тер ко ре ла ци ја скала 
изгарања и за до вољ ства су пер ви зи јом

За до вољ ство су пер-
ви зи јом и про це-
сом су пер ви зи је

Не га тив ни ста-
во ви пре ма 
супервизији

Емо ци о нал на 
ис цр пље ност -.20 .31**
Де пер со на ли за ци ја -.05 .08
Лич но по стиг ну ће .03 .05

На по ме на: * озна ча ва п <.05; ** озна ча ва п < .01 

4. ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ме ђу ка рак те ри сти ка ма су пер ви зиј ске по др шке ис тра жи ва-
не су струк ту ра и фо кус су пер ви зи је у цен тру за со ци јал ни рад, 
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као и ста во ви и за до вољ ство во ди те ља слу ча ја су пер ви зи јом и раз-
ли чи тим аспек ти ма про це са. По ред то га ис пи тан је и ни во про фе-
си о нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја у од но су на ка рак те ри сти ке 
су пер ви зиј ске по др шке, ка ко би се ви де ло да ли су пер ви зи ја да је 
ефек те у обла сти ума ње ња ефе ка та стре са на по слу.  

По да ци по твр ђу ју да по сто ји зна чај на по ја ва про фе си о нал-
ног из га ра ња код во ди те ља слу ча ја у цен тру за со ци јал ни рад. Нај и-
зра же ни је ди мен зи је су емо ци о нал на ис цр пље ност и сма ње но осе-
ћа ње лич ног по стиг ну ћа, док је ни во де пер со на ли за ци је ре ла тив но 
ни зак. Уко ли ко по сма тра мо про фи ле ко ји су се ис кри ста ли са ли на 
осно ву да тих прет по став ки мо же мо да за кљу чи мо да је 52% во ди-
те ља слу ча ја под по ви ше ним ри зи ком од из га ра ња, при че му је код 
10% при су тан и ви ши ни во де пер со на ли за ци је. Спе ци фич ну сли ку 
про фе си о нал ног из га ра ња ко ју у до ми нант ном про фи лу од ли ку је 
сред њи ни во де пер со на ли за ци је, ни ско осе ћа ње лич ног по стиг ну-
ћа и ви со ка емо ци о нал на ис цр пље ност ауто ри MBI-HSS упит ни ка 
опи су ју као не ста бил ну и ри зич ну. На и ме,  ре зул та ти њи хо ве сту-
ди је о ра ном раз во ју про фе си о нал ног из га ра ња ука зу ју на то да у 
пе ри о ду од го ди ну да на нај ве ћи број љу ди, код ко јих је на по чет-
ку ис тра жи ва ња утвр ђе на са мо јед на ди мен зи ја про фе си о нал ног 
из га ра ња (ис цр пље ност или де пер со на ли за ци ја) или до ђе у ста ње 
‘’кон зи стент ног бур но у та’’ са обе из ра же не ди мен зи је или се пр во-
бит но утвр ђе на ди мен зи ја ума њи, уко ли ко усле де про ме не у рад-
ном окру же њу37). 

По да ци да ље ука зу ју да не по сто ји зна чај на по ве за ност из-
ме ђу ни воа про фе си о нал ног из га ра ња и ка рак те ри сти ка су пер ви-
зиј ске по др шке. По ве за но сти су ипак про на ђе не из ме ђу не ких ка-
рак те ри сти ка су пер ви зи је и по је ди них ди мен зи ја про фе си о нал ног 
из га ра ња, о че му ће би ти ре чи не што ка сни је.  Као јед на од кључ-
них ка рак те ри сти ка су пер ви зи је на ме ће се не до ста так струк ту ре 
на ко ји ука зу је по да так да не што ма ње од по ло ви не во ди те ља слу-
ча ја има ин ди ви дул не раз вој не пла но ве, а тек 11,6% во ди те ља слу-
ча ја је уче ство ва ло у из ра ди свог ин ди ви ду ал ног пла на. Овај по да-
так по ста је по себ но зна ча јан ка да се узме у об зир чи ње ни ца да је 
уочен ма њи ни во про фе си о нал ног из га ра ња код во ди те ља слу ча ја, 
ко ји су упо зна ти са сво јим ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла но ви ма. 

Ин ди ви ду ал на и груп на су пер ви зи ја су под јед на ко за сту пље-
не, с тим што око 24,1% во ди те ља слу ча ја на во ди да не ма по себ не 
ин ди ви ду ал не са стан ке са су пер ви зо ром по све ће не раз вој ним ци-

37) Chri sti na Ma slach, Mic hael P.Le i ter, Early Pre dic tors of Job Bur no ut and En ga ge ment, Jo ur-
nal of Ap plied Psycho logy Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a-
tion 2008, Vol. 93, No. 3,pp 498–512
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ље ви ма, ми мо сва ко днев них кон та ка та ве за но за по је ди нач не слу-
ча је ве. Груп на су пер ви зи ја се за јед ну по ло ви ну во ди те ља слу ча ја 
од ви ја се углав ном јед ном не дељ но или јед ном ме сеч но. О то ме да 
не ма ју или не зна ју да ли има ју груп ну су пер ви зи ју из ја сни ло се 
36% во ди те ља слу ча ја.  

Ин те ре сан тан је по да так да во ди те љи слу ча ја из ве шта ва ју 
да се су сре ти ин ди ви ду ал не су пер ви зи је, на ко ји ма се раз ма тра ју 
раз вој ни за да ци у од но су на ци ље ве, од ви ја ју сва ко днев но за 22,3% 
њих, а јед ном не дељ но за 24,1%, што је да ле ко из над стан дар да и 
за не ке раз ви је не зе мље, а по себ но има ју ћи у ви ду прет ход но уоче-
ни не до ста так ин ди ви ду ал них пла но ва раз во ја. За то овај по да так 
мо жда тре ба узе ти са ре зер вом, и ту ма чи ти  га у све тлу не ра зу ме-
ва ња раз ли ке из ме ђу сва ко днев них кон та ка та во ди те ља слу ча ја и 
су пер ви зо ра у ве зи слу ча је ва на ко ји ма се ак ту ел но ра ди и ин ди-
ви ду ал них су пер ви зиј ских са ста на ка у окви ру ци клу са ин ди ви ду-
ал не су пер ви зи је на ко ји ма је фо кус на лич ном и про фе си о нал ном 
раз во ју во ди те ља слу ча ја, а не од ре ђе ном ко ри сни ку или пред ме ту. 

Фо кус су пер ви зиј ске по др шке је углав ном на мо ни то рин-
гу рад ног про це са, са ве о ма ма ло вре ме на за еду ка тив ну и по др-
жа ва ју ћу функ ци ју су пер ви зи је, што по твр ђу ју во ди те љи слу ча ја 
ко ји из ве шта ва ју да им су пер ви зи ја ви ше ко ри сти у не по сред ном 
ра ду са ко ри сни ци ма не го у раз во ју ком пе тен ци ја и пси хо ло шком 
рас те ре ће њу, као и су пер ви зо ри, ко ји у нај ма њој ме ри ви де ефек-
те су пер ви зи је у обла сти пси хо ло шког рас те ре ће ња иако сма тра ју 
су пер ви зи ју зна чај ним фак то ром за ума њи ва ње стре са и про фе си-
о нал ног из га ра ња. 

Упр кос утвр ђе ним не до ста ци ма су пер ви зи је, у од го во ри ма 
око по ло ви не во ди те ља слу ча ја ви дљи во је за до вољ ство су пер ви-
зиј ском по др шком у свим аспек ти ма: до ступ ност, ком пе тен ци је су-
пер ви зо ра, ефек ти у од но су на обла сти ра да и сл. Ипак, при сут на 
је сво је вр сна ам би ва лен ци ја, јер иако во ди те љи слу ча ја сма тра ју 
да су пер ви зи ја од го ва ра њи хо вим по тре ба ма, ипак се нај ве ћи број 
њих сла же са тврд њом да је ‘’су пер ви зи ја до бра у те о ри ји, али не 
у прак си’’, а са тим се с сла же и со ли дан број су пер ви зо ра. Да кле, 
мо же се ре ћи да по зи тив ни и не га тив ни ста во ви ме ре ни упит ни ком 
о ка рак те ри сти ка ма су пер ви зи је, не пред ста вља ју два по ла, већ 
јед но став но раз ли чи те ста во ве ко ји ука зу ју на по тре бу за да љим 
про ду бље ни јим ис тра жи ва њи ма. На и ме, ако во ди тељ слу ча ја сма-
тра да је са су пер ви зи јом углав ном све у ре ду, али да не функ ци о-
ни ше до бро у прак си, по ста вља се пи та ње за што је то та ко и шта 
је по треб но да би се то про ме ни ло, а су пер ви зи ја по ста ла ко ри сна 
сво јим уче сни ци ма и ор га ни за ци ји у це ли ни? Од го вор мо жда ле жи 
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у то ме што су пер ви зи ја, до ми нант но усме ре на на не по сре дан рад 
са ко ри сни ци ма, ве о ма под се ћа на тим ски рад ко ји је функ ци о ни-
сао пре уво ђе ња но ве ор га ни за ци је ра да у цен тру. Дру гим ре чи-
ма, не ка да шњи тим ски рад на до ме шћу је се ин тен зив ним ра дом у 
па ру (три че твр ти не во ди те ља слу ча ја из ве шта ва о сва ко днев ном 
кон так ту са сво јим су пер ви зо ром) са ис ку сним ко ле гом, ко ји има 
по треб не ком пе тен ци је и углав ном је на рас по ла га њу. И во ди те љи 
слу ча ја и су пер ви зо ри из ра жа ва ју за до вољ ство ова квом су пер ви-
зи јом, јер им она за и ста пред ста вља ва жан из вор по др шке, ко ји 
им је нео п хо дан. Ипак, и код во ди те ља слу ча ја и код су пер ви зо ра 
по сто ји свест о то ме да су пер ви зи ја ни је са мо ди рект на по др шка у 
„га ше њу по жа ра“ у не по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма, већ да би 
мо гла по ну ди ти и не што ви ше, што за са да у ве ли кој ме ри ни је у 
мо гућ но сти да пру жи и отуд са гла сност са тврд њом да она је сте 
„до бра у те о ри ји, али не успе ва у прак си“.  

С об зи ром на на ве де не на ла зе о су пер ви зи ји не из не на ђу је 
по да так да ни је утвр ђе на зна чај на по ве за ност из ме ђу ка рак те ри-
сти ка су пер ви зиј ске по др шке узе тих у це ло сти и ни воа про фе си о-
нал ног из га ра ња. Не до ста так струк ту ре и не до вољ но уче шће во ди-
те ља слу ча ја у су пер ви зиј ском про це су не пред ста вља ју аде кват не 
пред у сло ве за пре вен ци ју про фе си о нал ног из га ра ња. Ово по твр-
ђу је чи ње ни ца да је по ве за ност ипак про на ђе на из ме ђу укљу че но-
сти во ди те ља слу ча ја у су пер ви зиј ски про цес од но сно упо зна то сти 
во ди те ља слу ча ја са ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла ном, и ни жег 
ни воа емо ци о нал не ис цр пље но сти. 

Су пер ви зи ја и про фе си о нал но из га ра ње су ре ла тив но „мла-
де“ те ме у си сте му со ци јал не за шти те и ње ној ис тра жи вач кој прак-
си и за то ће у на став ку би ти по ну ђе ни мо гу ћи прав ци за да ља раз-
ма тра ња, по себ но има ју ћи у ви ду да је про ду бље ни је раз у ме ва ње 
ових по ја ва и њи хо ве по ве за но сти нео п ход но за осми шља ва ње и 
ус по ста вља ња си сте ма ква ли те та и  по др шке струч ним рад ни ци ма. 

Утвр ђе ни ни во про фе си о нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја 
у цен тру за со ци јал ни рад Бе о град, упу ћу је на по тре бу да љег ис-
тра жи ва ња ове про бле ма ти ке у си сте му со ци јал не за шти те, као и 
на нео п ход ност утвр ђи ва ња спе ци фич них фак то ра, ко ји ути чу на 
по ја ву про фе си о нал ног из га ра ња ме ђу струч ним рад ни ци ма у цен-
три ма за со ци јал ни рад у це лој Ср би ји. Ова вр ста ис тра жи ва ња је 
нео п ход на ка ко би се мо гле пла ни ра ти ме ре и про гра ми за уна пре-
ђе ње усло ва ра да и по др шке у слу ча је ви ма пре ве ли ке оп те ре ће но-
сти по слом. 

Спе ци фич не ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ске по др шке на во де 
на по тре бу раз ма тра ња уло ге су пер ви зи је у си сте му со ци јал не за-
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шти те уоп ште, а по себ но из пер спек ти ве раз ло га због ко јих она 
у цен тру  за со ци јал ни рад у пе ри о ду од се дам  го ди на ни је ус по-
ста вље на на на чин ко ји је пред ви ђен, а по себ но не та ко да пред-
ста вља про тек тив ни фак тор у обла сти пре вен ци је про фе си о нал ног 
из га ра ња. Па ра лел но с тим би ло би ко ри сно раз ви ја ти ме ха ни зме 
за по др шку во ди те љи ма слу ча ја на на чин ко ји ће од го ва ра ти њи хо-
вим по тре ба ма, при че му то не мо ра нео п ход но да под ра зу ме ва ин-
тер ну су пер ви зиј ску по др шку, већ мо же укљу чи ва ти дру ге ви до ве 
по др шке  као што су еду ка ци је и тре нин зи, екс тер на су пер ви зи ја,  
ин тер ви зи ја, гру пе по др шке и сл.

На кра ју, тре ба уна пре ди ти по сто је ћу су пер ви зиј ску по др-
шку у цен тру за со ци јал ни рад. На и ме, са гле дав ши су пер ви зиј ски 
про цес у цен тру за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, иако ни је утвр ђе на 
до вољ но ја ка ве за из ме ђу су пер ви зиј ске по др шке и про фе си о нал-
ног из га ра ња, сва ка ко се мо же прет по ста ви ти да би су пер ви зи ја у 
цен тру за со ци јал ни рад би ла од ве ће ко ри сти во ди те љи ма слу ча ја 
уко ли ко би би ла аде кват ни је струк ту и ра на, пла ни ра на и ре а ли зо-
ва на у са рад њи са во ди те љем слу ча ја и фо ку си ра на ши ре и ду бље 
од мо ни то рин га рад ног про це са, што је до са да у глав ном био слу-
чај. 

Ипак, да би се ове про ме не до го ди ле, осим из ра же не спрем-
но сти су пер ви зо ра, по треб на је са гла сност у ши рој струч ној јав-
но сти, што с об зи ром на струк ту ру си сте ма оба ве зно укљу чу је 
и до но си о це од лу ка, о зна ча ју и ко ри сно сти су пер ви зи је, као и 
спрем ност на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу за ула га ње у ева лу-
а ци ју и уна пре ђе ње, тј. ве ће при ла го ђа ва ње мо де ла су пер ви зиј ске 
по др шке по тре ба ма струч ња ка, али и си сте ма у це ло сти. Ово по-
ста је по себ но ва жно ако се има у ви ду то да је пред си сте мом со-
ци јал не за шти те у Ср би ји про мо ци ја и уво ђе ње су пер ви зи је у пру-
жа ње днев них услу га, услу га сме шта ја и оста лих услу га со ци јал не 
за шти те за шта ис ку ство цен та ра за со ци јал ни рад мо же пред ста-
вља ти ви ше не го ко ри стан из вор ин фор ма ци ја и по др шке.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ај ду ко вић Ма ри на, Цај верт Љи ља,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као 
спе ци фич ни  об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци-
јал не скр би. Ље то пис Сту диј ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001., стр. 
195-214.

Bo go Ma rion, Ja ne Pa ter son, Lea Tuf ford i Re gi ne King, In ter pro fes si o nal cli ni cal 
su per vi sion in men tal he alth and ad dic tion: to ward iden tifying com mon ele-
ments, The Cli ni cal Su per vi sor, vol 30, (1) 2011, pp 124−140. 



Ива М. Бранковић Карактеристике супервизије у центру за социјални ...

65

Draft Best Prac ti ce Stan dards in So cial Work Su per vi sion, Na ti o nal As so ci a tion of 
So cial Wor kers – NASW, As so ci a tion of So cial Work Bo ards, 2012. До ступ но 
на: www.so ci al wor kers.org

Je leč Ka ker Di ja na(2009). Iz vo ri pro fe si o nal nog stre sa i sin drom sa go ri je va nja so-
ci jal nih rad ni ka u zdrav stvu u Re pu bli ci Slo ve ni ji, Lje to pis so ci jal nog ra da, 
Vol 16 (1), 2009, str 133-151

Ka dus hin Al fred, Su per vi sion in So cial Work (3rd edi tion). Co lum bia Uni ver sity 
Press, New York, 1992.

Ko e ske Gary, Ko e ske Ran di, Wor klo ad and bur no ut: Can so cial sup port and per ce-
i ved ac com plis hment help? So cial Work, 34, 1989, str 243-248.

Lloyd Chris, King Ro bert, Che no weth Le sley, So cial work, stress and bur no ut: A 
re vi ew u  Jo ur nal of Men tal He alth vol.11 (3), 2002, str 255-265.

Lon ne L. Ro bert, So cial wor kers and hu man ser vi ces prac ti ti o ners, Oc cu pa ti o nal 
Stress in Ser vi ce Pro fes si ons. U: Dol lard, Ma u reen F. and Wi ne fi eld, Ant hony 
H. and Wi ne fi eld, He len R., (Ur.) Oc cu pa ti o nal Stress in the Ser vi ce Pro fes si-
ons. Taylor & Fran cis, Lon don, 2003, pp. 281-310.

Ma slach Chri sti na, Jac kson E. Su san i Le i ter, P. Mic hael, The Ma slach Bur no ut 
In ven tory (3rd ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996. 

Ma slach Chri sti na, Job bur no ut, New di rec ti ons in re se arch and in ter ven tion. Cur-
rent Di rec ti ons in Psycho lo gi cal Sci en ce, Vol 12, 2003, str 189 - 192.

Ma slach Chri sti na, Le i ter P. Mic hael, Early Pre dic tors of Job Bur no ut and En ga-
ge ment, Jo ur nal of Ap plied Psycho logy Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, Ame-
ri can Psycho lo gi cal  As so ci a tion 2008, Vol. 93, No. 3,pp 498–512

Ми ло шче вић Ар нолд Ви да, Во деб Бор нач Мар та, Ер зар Ме тел ко До рис, Мо-
жи на Ми ран, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви-
зи ју као про цес уче ња за струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на 
збор ни ца, Љу бља на, 1999.

Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци-
јал ни рад. ''Слу жбе ни гла сник РС’’, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 и 1/2012 

Su per vi sion Po licy Stan dards and Cri te ria, Re gi o nal Po licy for Nort hern Ire land 
He alth and So cial Ca re Trusts, 2008.   До ступ но на:  www.dhsspsni.gov.uk

Su per vi si or Work bo ok – Su per vi sor Tra i ning, The Sta te of Qu e en sland - Qu e en-
sland He alth, Bris ba ne, 2008.  До ступ но на:  www.he alth.qld.gov.au

Su per vi sion Po licy, Aote a roa New Ze a land As so ci a tion of So cial Wor kers - AN-
ZASW, 2012. До ступ но на: www.an zasw.org.nz

Su per vi sion Stan dards , Austra lian As so ci a tion of So cial Wor kers – AASW, 2014. 
До ступ но на: www.aasw.asn.au 

Scha u fe li, B. Wil mar , Le i ter P. Mic hael, Ma slach Chri sti na,  Bur no ut: 35 years 
of re se arch and prac ti ce. Ca re er De ve lop ment In ter na ti o nal, 14 (3), 2009, str 
204-220

Car roll Mic hael, Co un sel ling Su per vi sion: The ory, Skills & Prac ti ce.  Cas sells, 
Lon don, 1996.

Car pen ter John, Webb Ca ro li ne, Bo stock Li sa, Co om ber Ca ro li ne, Ef fec ti ve su per-
vi sion in so cial work and so cial ca re. In sti tu te for So cial Ca re Ex ce len ce, 2012. 
До ступ но на: www.scie.org.uk



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 45-67.

66

Hayes L. Ric hard., Tres Ste fu rak Ja mes, Gro up Work Su per vi sion. U: Bradly J. Lo-
re ta, La dany Nic ho las (Ur) Co un se lor Su per vi sion, Taylor and Fran cis Gro up, 
New York, 2010, pp 215-233 

Же га рац Не вен ка, Џа мо ња Иг ња то вић Та ма ра, Бр кић Ми ро слав,  При руч ник 
за про грам обу ке: Зна ња и ве шти не за во ђе ње слу ча ја у со ци јал ној за шти-
ти – Во дич за пла ни ра ње, про це ну, ин тер вен ци је и ева лу а ци ју во ди те ља 
слу ча ја, 2008.

Iva Bran ko vic

CHA RAC TE RI STICS OF SU PER VI SION  
IN THE CEN TER FOR SO CIAL WORK – THE 

RO LE OF SU PER VI SION IN PRE VEN TION OF 
BUR NO UT AMONG CA SE MA NA GERS

Re su me
Su per vi sion was in tro du ced in the system of so cial pro tec tion 

in Ser bia with the aim of prac ti ce im pro ve ment and esta blis hment of 
a sup port mec ha nism for prac ti ti o ners wor king di rectly with ser vi ce 
users. Su per vi sion in cen ters for so cial work is ba sed on the mo del 
that im pli es in ter nal su per vi sory sup port con duc ted by an ex pe ri en ced 
pro fes si o nal wor king in si de the or ga ni za tion, ful fil ling three main fun-
cti ons of su per vi sion: ad mi ni stra ti ve, edu ca ti ve and sup por ti ve. This 
me ans that the su per vi sor has an im por tant ro le in all the pha ses of the 
su per vi se es’ ca se work as well as in the area of the ir pro fes si o nal and 
per so nal de ve lop ment. 

The aim of this pa per is to analyze the cha rac te ri stics of su per-
vi sory sup port in the cen ter for so cial work from the per spec ti ve of 
pur po se, ex pec ted out co mes and go als of su per vi sion in so cial pro tec-
tion, espe ci ally in re la tion to the po ten tial pro tec ti ve fun ction of su per-
vi sion in de ve lop ment of bur no ut among ca se wor kers. Job bur no ut is 
a com mon pro blem among hel ping pro fes si o nals sin ce it is in du ced by 
chro nic stress they are of ten ex po sed to. It ma ni fests as a sta te of emo ti-
o nal ex ha u sti on, cynic and de per so na li zed at ti tu des to wards cli ents and 
a fe e ling of low per so nal ac com plis hment. So cial sup port, espe ci ally 
ade qu a te su per vi sion is con si de red a strong pro tec ti ve fac tor in re la tion 
to work re la ted stress and bur no ut.

Cha rac te ri stics of su per vi sion and the le vel of bur no ut ha ve been 
exa mi ned in a re se arch con duc ted in the City Cen tre for So cial Work in 
Bel gra de with par ti ci pa tion of 112 ca se ma na gers and 26 su per vi sors. 
Alt ho ugh this sam ple isn’t re pre sen ta ti ve eno ugh to pro vi de con clu si-
ons on su per vi sion at the na ti o nal le vel, the re sults ne vert he less po int 
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to so me key cha rac te ri stics of su per vi sion, as well as the ir re la tion to 
job bur no ut. 

Re sults in di ca te that the su per vi sion pro cess in the cen ter for so-
cial work is in suf fi ci ently struc tu red and fo cu sed ma inly on ad mi ni-
stra ti ve sup port, whi le the skills de ve lop ment and per so nal growth are 
un der re pre sen ted. In li ne with that the ef fects of su per vi sion are mostly 
re cog ni zed in the area of di rect ca se work sup port and ad mi ni stra tion, 
and sig ni fi cantly less in the area of com pe ten ce en han ce ment and job 
re la ted stress re li ef. The an swers of the ma jo rity of ca se wor kers and 
su per vi sors show that they are ma inly sa tis fied with the sup port they 
re ce i ve (ava i la bi lity, com pe ten ces of the su per vi sor, ef fects of su per-
vi sion etc.) but al so kind of am bi va lent, which is re flec ted in most of 
them agre e ing with the sta te ment that „su per vi sion is good in the ory 
but do esn’t work in prac ti ce“. This am bi va len ce co uld be ex pla i ned by 
the fol lo wing: most ca se wor kers and su per vi sors are sa tis fied with the 
in ten si ve co o pe ra tion they ha ve esta blis hed wor king si de by si de on 
spe ci fic ca ses, but on the ot her si de they are al so awa re that su per vi sion 
co uld be so met hing ot her than „first aid in cri sis“, and that it sho uld 
of fer much mo re which, un for tu na tely, it is not able to pro vi de at the 
mo ment. 

A spe ci fic me di um high le vel of bur no ut has been fo und among 
52% of pro fes si o nals and no sig ni fi cant cor re la tion was fo und bet we-
en the cha rac te ri stics of su per vi sion in to tal and the le vel of bur no ut. 
Con si de ring the cha rac te ri stics of su per vi sion this do esn’t co me as a 
sur pri se, espe ci ally be a ring in mind that a mild cor re la tion was fo und 
bet we en in vol ve ment of ca se wor kers in the su per vi sory pro cess (me-
a ning that the ca se wor ker par ti ci pa ted in the de ve lop ment of his/her 
in di vi dual plan) and lo wer le vel of emo ti o nal ex ha u sti on. This shows 
that the struc tu red and par ti ci pa ti ve su per vi sion co uld be con si de red as 
pre con di ti ons for pre ven tion of bur no ut in cen ters for so cial work. 
Key words: su per vi sion cha rac te ri stics, cen ter for so cial work, bur no ut, ca se 

ma na gers. 

* Овај рад је примљен 02. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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УТИЦАЈ СОЦИОКУЛТУРОЛОШКИХ 
ФАКТОРА НА АЛКОХОЛИЗАМ

Сажетак
Ка ко се исто ри ја ме ња ла, та ко је сва ко вре ме, ме сто и сва-

ка кул ту ра има ла пре ци зно ис пи са не „ка но не” кон зу ми ра ња пи ћа; 
од пр вих на се о би на из ка ме ног до ба, до ве ли ких дво ра на за го збе 
у ста рој Грч кој, или чу ве них ка фе те ри ја из вре ме на про све ти тељ-
ства. 

По ве зи ва ње ал ко хол них пи ћа са ал ко хо ли змом ни је рет-
ка по ја ва. Са ста но ви шта са вре ме ног дру штва под ра зу ме ва вр ло 
ши ро ку област ко ја се мо же по сма тра ти на раз ли чи тим ни во и ма. 
Укљу чу ју ћи струч на ли ца из мно го број них на уч них обла сти сам 
по јам „ал ко хо ли зам” оста вља про сто ра да се пре и спи ту је и ис тра-
жу је ка ко би се утвр ди ло ње го во пра вил но зна че ње и по став ка у 
јед ном си сте му. Јед но од глав них пи та ња ко је се по ста вља је сте 
ка ко де тер ми ни са ну по ја ву ока рак те ри са ти као sui ge ne ris по ја ву, 
ако се во ди мо на уч ним спи си ма и оним што нам је по ну ђе но од 
стра не струч ња ка? Из овог окви ра не мо же се из о ста ви ти ни со-
ци о кул тур на пер цеп ци ја ко ја пред ста вља „ствар ност” око ко је се 
по ста вља пи та ње ал ко хо ли зма и све га оно га што је чи ни ком пе-
тент ном за сту ди о зни је ис тра жи ва ње и ана ли зу. Ана ли зом ве ли-
ког бро ја ком па ра тив них ис тра жи ва ња до ла зи се до за кључ ка да 
кон зу ма ци ја ал ко хо ла као и сам ал ко хо ли зам за и ста је су у нај ве ћој 
ме ри тво ре ви не кул ту ре и ствар кул ту ро ло шке пер цеп ци је. Из тог 
раз ло га на то се мо ра обра ти ти па жња и у за кон ским од ред ба ма као 
и у трет ма ни ма ле че ња уко ли ко же ли мо да они бу ду де ло твор ни у 
пот пу но сти.
Кључ не ре чи: кул ту ра, дру штво, ал ко хол, ал ко хо ли зам, обра сци пи је ња, 

со ци о кул ту ро ло шки аспек ти, кон зу ма ци ја ал ко хо ла.

* Дипломирани социјални радник



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 69-87.

70

1. АЛ КО ХОЛ И АЛ КО ХО ЛИЗАМ 
– ТЕО РИ ЈА И ПРАК СА

Да би се де фи ни сао по јам ал ко хо ли зма, мо ра се од ре ди ти ја-
сна гра ни ца из ме ђу „нор мал ног”, дру штве но до зво ље ног и „бо ле-
сног” кон зу ми ра ња ал ко хо ла.

Узи ма ју ћи у об зир де фи ни са ње ал ко хо ли зма кроз низ на уч-
них обла сти, у пе ри о ду ко ји тра је ду же од сто го ди на, из дво ји ло се 
не ко ли ко гру па ко је са гле да ва ју ал ко хо ли зам као спе ци фич ну дру-
штве ну по ја ву (ме ди цин ске де фи ни ци је, пси хо ло шке де фи ни ци је, 
со ци о па то ло шке и кул ту ро ло шке, си стем ско-по ро дич не де фи ни-
ци је, ин те гра тив не де фи ни ци је итд).

Со ци о кул тур ни при ступ ис ти че ути цај со ци јал ног окру же-
ња, кул тур них ма ни фе ста ци ја, оби ча ја, тра ди ци је и не пи са них 
дру штве них нор ми. 

Не ки од ауто ра ак цен ту ју јед не, не ки дру ге еле мен те ал ко-
хо ли зма, та ко да се све оне у ве ли кој ме ри до ста раз ли ку ју. Та ко 
по сто је ауто ри ко ји сма тра ју да ко ли чи на ис пи је ног ал ко хо ла ни-
је од лу чу ју ћи фак тор при де фи ни са њу ал ко хо ли зма, или они ко ји 
сма тра ју да не мо ра по сто ја ти кон ти ну и тет у ис пи ја њу итд. Из све-
га на ве де ног мо же се из ве сти за кљу чак да, су де ћи по де фи ни ци ја-
ма ал ко хо ли зма и од ре ђе њу ал ко хо ли ча ра, ве ли ки број љу ди вр ло 
ла ко мо же да се под ве де под ал ко хо ли ча ра. Шта је на кра ју оно што 
у пот пу но сти од ре ђу је не ку осо бу као ал ко хо ли ча ра, ако ис кљу чи-
мо на го ве шта је и по тен ци ја ле? Шта је са осо ба ма ко је пи ју че сто 
и до ста, али су пот пу но „функ ци о нал ни” и код ко јих ал ко хол не 
до во ди до по ре ме ће ног по на ша ња и по ре ме ћа ја у со ци јал ном или 
рад ном  окру же њу. Да ли са мо од ре ђе ни здрав стве ни ути ца ји мо гу 
од ре ди ти ту осо бу као ал ко хо ли ча ра? Осо бе ко је пре те ра но уно се 
ше ћер у свој ор га ни зам иако је до ка за на ње го ва штет ност (уко ли-
ко ни су го ја зне или ди ја бе ти ча ри) не иду на ле че ње. Или, шта је 
са љу ди ма ко ји вр ло по вре ме но и пе ри о дич но, по сле уне сне ма ле 
ко ли чи не ал ко хо ла по чи њу да се по на ша ју „про бле ма тич но” (агре-
сив ни су или „гу ше” љу де у свом окру же њу, за па да ју у де пре си ју 
или су су и цид ни итд), угро жа ва ју ћи на тај на чин свој со ци јал ни 
жи вот и до бро со ци јал но функ ци о ни са ње. Уко ли ко пи је те ан ти де-
пре си ве, пре пи са не од стра не про фе си о нал ног пси хи ја тра не што 
што је, углав ном, дру штве но при хва тљи во. У ре ду је из раз ло га 
што ан ти де пре си ви слу же ка ко би смо, фи зи о ло шким пу тем,  кроз 
хе миј ско деј ство ле ка на ор га ни зам,  из ме ни ли не чи је „ста ње све-
сти” и до ве ли га у „рав но те жу” и ка ко би се са ма осо ба осе ћа ла 
бо ље и мо гла бо ље да функ ци о ни ше. Шта је са љу ди ма ко ји ал ко-
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хол ко ри сте као ан ти де пре сив? Ал ко хол, та ко ђе, сво јим хе миј ским 
свој ством ме ња ста ње све сти, ути чу ћи и на из ме ну рас по ло же ња 
код чо ве ка. Уко ли ко се не ко за и ста осе ћа бо ље ка да по пи је од ре-
ђе ну ко ли чи ну ал ко хо ла, мо же мо ли и ал ко хол он да под ве сти под 
не ку вр сту „ле ка”. Ве ћи на на уч них сту ди ја „ру ше” ова кве (и не ке 
дру ге) ми то ве о ал ко хо лу. И док су ан ти де пре си ви дру штве но при-
хва тљи ви, иако по сто ји ве ли ки број нус-по ја ва и штет них деј ста ва 
овог ле ка, ле че ње де пре си је ал ко хо лом ни је не што што је усво је но 
као „нор мал но” у ве ћи ни кул ту ра.

Од лу ка да се ба вим и из у ча вам ову те му „ис про во ци ра на” 
је но вин ским члан ком ко ји се ба вио те мом кон зу ма ци је ал ко хо ла 
и ал ко хо ли змом уоп ште у Ср би ји у ко јем је ста ти стич ки из ра жен 
про це нат љу ди у Ср би ји ко ји су ал ко хо ли ча ри, као и оних ко ји сва-
ко днев но кон зу ми ра ју ал ко хол на пи ћа. У за ви сно сти од угла гле-
да ња и јед на и дру га гру па мо гу се под ве сти под ал ко хо ли ча ре, 
та ко да прак тич но не по сто ји раз ли ка из ме ђу ове две ка те го ри је. 
На исти на чин на ко ји се, на при мер, у ме ди те ран ским зе мља ма, 
ал ко хол кон зу ми ра као део обро ка и то чак и сва ко днев но у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, и то сма тра пот пу но нор мал ним, као део кул-
тур не тра ди ци је, се и на на шем под не бљу, сва ко днев на кон зу ма-
ци ја ал ко хо ла (уко ли ко ни је пре те ра на) по сма тра као са свим „нор-
мал на ствар”.

Љу ди ко ји по ста ју ал ко хо ли ча ри, увек по чи њу са уме ре ним 
или дру штве но при хва тљи вим пи је њем – по јам ко ји од ре ђу је са мо 
дру штво. Уко ли ко је оно то ле рант но на кон зу ма ци ју ал ко хо ла, не ће 
пре по зна ти пре ла зак те гра ни це и мно го лак ше ће до ћи до раз во ја 
ал ко хо ли зма.

Не ке цр те лич но сти (емо ци о нал на не ста бил ност, не зре лост, 
по во дљи вост, не си гур ност) по го ду ју на стан ку ал ко хо ли зма. По је-
ди нац, са свим сво јим ка рак те ри сти ка ма, сту па у ве зу са окру же-
њем, где се до кра ја фор ми ра и уоб ли чу је у је дин стве ну би о ло шку 
је дин ку. Сту па ју ћи у дру штве ну сре ди ну, фор ми ра лич не ста во ве, 
усва ја ју ћи/од би ја ју ћи  и од ре ђе не ста во ве дру штва. Та ко се ге не ра-
циј ским пре но ше њем (кроз по ро ди цу и уже окру же ње) пре но си и 
став о оп ште у сво је ном, при хва тљи вом на чи ну пи је ња. Kод мла дих 
љу ди, уко ли ко је стaв дру штва то ле ран тан и по др жа ва ју ћи, ве ћа је 
ве ро ват но ћа да ће се не ко „ода ти” ал ко хо ли са њу, а ма ња да ће ре-
ак ци ја дру штва би ти аде кват на.   
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2. СО ЦИ О КУЛ ТУР НИ ОБРА СЦИ ПИ ЈЕ ЊА,  
ПО НА ША ЊЕ И СТА ВО ВИ ПРЕ МА КОН ЗУ МАЦИЈИ 

АЛ КО ХО ЛА У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ КУЛ ТУ РА МА

Обра сци пи је ња да ју скуп од го во ра на бит на пи та ња на ко ја 
сва ка кул ту ра тре ба да од го во ри. Раз ли ке у обра сци ма кон зу ма ци је 
ал ко хо ла ме ђу зе мља ма су не пре ста на те ма на уч ног ис тра жи ва ња.1)

Ве ћи на са вре ме них со ци о ло шких ис тра жи ва ња ал ко хо ли зма 
од но си се на обра сце пи је ња, ко ји се об ја шња ва ју од ре ђе ним со-
ци јал ним чи ни о ци ма као што су: ре ли гиј ска при пад ност, кла сне 
и ет нич ке раз ли ке, за ни ма ње, за тим про цес со ци ја ли за ци је и јак 
ути цај при ја те ља.

Ско ро да не по сто ји дру штво у ко ме се ал ко хол кон зу ми ра, 
а да се на обра ћа ма ло па жње. Ал ко хол мо же да бу де та бу, али не 
и ствар иг но ри са ња. По на ша ње при кон зу ми ра њу ал ко хо ла се сма-
тра бит ним за уку пан дру штве ни по ре дак. Због то га је ко ри сно 
за пи та ти се шта нам об ли ци и зна че ња пи је ња у од ре ђе ној гру пи 
го во ре о це лој њи хо вој кул ту ри и дру штву. У сло же ном мо дер ном 
дру штву, са ста вље ном од мно гих под гру па, обра сци пи је ња у сва-
кој од тих гру па ука зу ју на њи хо ве по себ не ка рак те ри сти ке, као и 
на кул ту ро ло шки оквир це лог дру штва.

Исто пи та ње мо же се по ста ви ти у ве зи са ин ди ви ду ал ним 
обра сци ма пи је ња. У окви ри ма ве ћи на кул ту ро ло шких за бра на по-
сто ји ма не вар ски про стор за ин ди ви ду ал не из бо ре и ма ни пу ла ци ју. 
Али пре не го што са зна мо не што о кон фи гу ра ци ји не чи је лич но сти 
из ње го вих ак тив но сти кон зу ма ци је ал ко хо ла, мо ра мо пр во раз у-
ме ти ко ји су мо гу ћи из бо ри пи је ња у окви ри ма ње го ве кул ту ре.2)   

По сто ји ве ли ка кул ту ро ло шка раз ли ка у по на ша њу при пи је-
њу. У не ким дру штви ма ал ко хол је по ве зан са на си љем и ан ти со ци-
јал ним по на ша њем, док је у дру гим по на ша ње при пи је њу мир но и 
хар мо нич но.3) Ове раз ли ке не мо гу се при пи са ти раз ли чи том ни воу 
кон зу ма ци је или ге нет ским раз ли ка ма, већ су по ве за не са раз ли чи-
тим кул тур ним ве ро ва њи ма и оче ки ва њи ма у од но су на ал ко хол.

1) Tho rod dur Bjar na son, Bar bro An der sson, Ma rie Cho qu et, Zsuz san na Eleks, Mark Mor gan, 
Ger tru de Ra pi nett, ,,Al co hol Cul tu re, Fa mily Struc tu re and Ado le scent Al co hol Use: Mul ti-
le vel Mo de ling of Fre qu ency of He avy Drin king among 15-16 Year Old Stu dents in 11 Euro-
pean Co un tri es.”  De part ment of So ci o logy, Jo ur nal of stu di es of so ci o logy, March 2003;  

2) Da vid G. Man del ba um, ,,Al co hol and Cul tu re.” Cur rent An tro po logy, Ju ne 1965, pp. 281–
292;

3) So cial Is su es Re se arch Cen tre, So cial and Cul tu ral Aspects of Drin king – A re port to the Euro-
pean Com mis sion, March 1998, pp. 1–36; 
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Ан тро по ло шка ли те ра ту ра по ка зу је ка ко цен трал ни аспек ти 
кул ту ре мо гу ра ди кал но да об ли ку ју на чин на ко ји љу ди уче да пи-
ју и обра сце по на ша ња ко ји су ве за ни за кон зу ма ци ју ал ко хо ла.4)

Да би се раз у ме ло за што у не ким кул ту ра ма пи је ње до во ди 
до про бле ма тич ног по на ша ња, мо ра ју се узе ти у об зир аспек ти те 
кул ту ре и кул ту ро ло шке про ме не. Пре глед ет но граф ске и пси хо-
ло шке ли те ра ту ре ука зу је на то да су по сле ди це по на ша ња ве за не 
за пи је ње увек у скла ду са оче ки ва њи ма љу ди у да тој кул ту ри и да 
ин ди ви дуе усва ја ју ова ква оче ки ва ња у то ку со ци ја ли за ци је.

Оче ки ва ња не са мо да ути чу на по на ша ње при пи је њу, већ 
ства ра ју и до след ну ра ци о на ли за ци ју, оправ да ње и из го во ре. У 
кул ту ра ма у ко ји ма по сто ји оче ки ва ње да ће ал ко хол до ве сти до 
агре си је, љу ди апе лу ју на чи ње ни цу да су би ли пи ја ни у ци љу 
оправ да ња свог агре сив ног по на ша ња. Ово је по себ но слу чај у 
Бри та ни ји, где окри вље ни на су ду ула жу жал бу за убла же ње ка зне 
на осно ву то га што су би ли под деј ством ал ко хо ла у вре ме пре кр-
ша ја. Иако је из не на ђу ју ће, бри тан ски суд че сто при хва та ова кву 
жал бу, уз обра зло же ње да та кво по на ша ње ни је ка рак те ри стич но 
за оп ту же ног. Ова кви из го во ри се че сто усва ја ју у не фор мал ном 
кон тек сту. За раз ли ку од Бри та на ца, ова кви из го во ри су, на при мер 
у Ита ли ји, не при хва тљи ви.5)

Иако по сто је ве ли ке раз ли ке у пи је њу из ме ђу раз ли чи тих 
кул ту ра, ипак по сто је и кон стан те на ђе не у нај ве ћем бро ју кул ту ра.

2.1. Со ци о кул ту ро ло шке раз ли ке и 
константе у обра сци ма пи је ња 

Нај ва жни ја ме ђу кул ту ро ло шким кон стан та ма у пи је њу ал-
ко хо ла је ско ро уни вер зал ни та бу со ло пи је ња. Оно је че сто по себ-
но за бра ње но, или je у нај ма њу ру ку не га тив но оце ње но. Уса мље-
но пи је ње под од ре ђе ним окол но сти ма мо же да бу де при хва тљи во 
или да се не до жи вља ва на та кав на чин. По сто ји мно го ве ћа то ле-
ран ци ја со ло пи је ња (али не и со ло пи јан ства) у ви со ко ин ду стри ја-
ли зо ва ним зе мља ма где ве ли ки број љу ди жи ви сам.6) Ово пра ви ло 
ви ше је по ве за но са про пи си ва њем дру штве ног пи је ња не го са мо-
рал ним ам би ва лен ци ја ма са ал ко хо лом.

4) He ath B. Dwight, In ter na ti o nal Hand bo ok on Al co hol and Cul tu re,  Gre en wo od Press, West-
port, 1995, pp. 128-211;

5) Мac Mar shall, ,,So cial tho ught, cul tu ral be li ef and al co hol.” Jo ur nal of Drug Is su es, 1985, p. 
15;

6) Kim Blo om fi eld, Tim Stoc kwell, Gmel Ger hard, Ni na Rehn, ,,In ter na ti o nal Com pa ra si ons of 
Al co hol Con sump tion.” Na ti o nal In sti tu te on Al co hol Abu se and Al co ho lism, vol. 27, No. 1, 
2003, р. 42;   
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Ови ин тер на ли зо ва ни про то ко ли има ју мно го ве ћи ути цај на 
ни во кон зу ма ци је и по на ша ње у пи је њу од би ло ко је спољ не за кон-
ски на мет ну те кон тро ле. На сли чан на чин на ко ји се со ло пи је ње 
не одо бра ва или осу ђу је, пи је ње ме ђу же на ма у ве ли ком бро ју кул-
ту ра че сто је не га тив но оце ње но. У ве ћи ни дру шта ва про на ђе не су 
ба рем не ке ре стрик ци је у ве зи са жен ским пи је њем.

Ме ђу кул ту ро ло шки до ка зи ука зу ју на то да, у по гле ду род-
них уло га, пра ви ла ко ја се од но се на упо тре бу ал ко хо ла у да тој 
кул ту ри, осли ка ва ју вред но сти, ста во ве и нор ме да те кул ту ре. Због 
то га што је пи је ње део кул ту ре, тре ба оче ки ва ти да ће мо про на-
ћи од но се из ме ђу му шкар ца и же не, као и пер цеп ци ју му шко сти и 
жен стве но сти, ко ја се од ра жа ва и по ја ча ва у прак си пи је ња7). 

Још јед на ка рак те ри сти ка ко ја се од но си на ал ко хол је ње го-
во сим бо лич ко свој ство. По сто ји из у зет но ма ли број ал ко хол них 
пи ћа ко ја су дру штве но „не у трал на“, сва ко пи ће има од ре ђе но сим-
бо лич ко зна че ње и пре но си од ре ђе ну по ру ку.

3. АЛ КО ХОЛ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

Ал ко хо ли зам је сма тран бо ле шћу од дав ни на. Мно ги ве ли ки 
ми сли о ци и фи ло зо фи го во ри ли су о штет ним деј стви ма ал ко хо ла. 
Ве ли ки број вла да ра кроз исто ри ју је кроз за кон ске окви ре ре гу ли-
сао пи је ње, до но сио за ко не у ве зи са тим, и спро во дио ка зне (че сто 
ве о ма бру тал не за да на шње вре ме) за кр ше ње ових за ко на. 

У Ин ди ји су про ме не у упо тре би ал ко хо ла ути ца ле на ве ли ке 
про ме не дру штве не струк ту ре. У ста ром ега ли тар ном пе ри о ду сви 
му шкар ци су пи ли. Ал ко хол на пи ћа би ла су за бра ње на за не ке ка-
сте, а до зво ље на за дру ге, као што су и оста ле дру штве не функ ци-
је би ле спе ци ја ли зо ва не пре ма ка ста ма. Мно ги по ли тич ки ли де ри 
ве ро ва ли су да не за ви сна Ин ди ја тре ба да бу де „чи ста” Ин ди ја, а 
је дан од на чи на да се уна пре ди на ци о нал на „чи сто та” био је ле га-
ли зо ва ње про хи би ци је. Ган ди је та ко ђе био је дан од оних ко ји су 
стро го по што ва ли астет ску тра ди ци ју и ка да је по ли тич ка пар ти ја 
ко ју је он во дио пре у зе ла власт, астет ски ре жим је и да ље по што-
ван.8)

У Ме со по та ми ји ви но је по зна то још од вре ме на 3000 го ди на 
пре Хри ста. Ка фа не и го сти о ни це би ле су обе леж је ци ви ли за ци је, 

7) M. McDo nald, A so cial-anthro po lo gi cal vi ew of gen der, drink and drugs. In M. McDo nald 
(ed.), Gen der, Drink and Drugs. Ox ford: Berg., 1994 

8) Da vid G. Man del ba um , Al co hol and Cul tu re, Cur rent An tro po logy, Ju ne 1965, pp. 281–292;
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а Ха му ра би јев за ко ник утвр ђи вао је стро ге про пи се за чу ва ре ка-
фа на и ка фан ску по слу гу.

У еги пат ској ци ви ли за ци ји ви но и пи во та ко ђе су би ли део 
ис хра не и ри ту а ла. У древ ном Егип ту, као и у Су ме ри ји, ал ко хол је 
био нео п хо дан еле мент за људ ску до бро бит он да ка да је ко ри шћен 
у јед ном кон тек сту и опа сна ре ме ти лач ка си ла, ка да је ко ри шћен у 
дру гом. 

У Евро пи су, та ко ђе, ве ли ке ва ри ја ци је у прак си пи је ња, као 
и раз ли чи ти обра сци пи је ња, до ку мен то ва ни од стра не пут ни ка то-
ком ве ко ва, као и од стра не ве ли ког бро ја исто ри ча ра.

Јед на од зна чај них кул ту ра за ис тра жи ва ње ка да је у пи та-
њу до мен ре ли ги је је сте ислам ска кул ту ра. У све тој књи зи Ку ран 
на ла зе се ја сне од ред ни це пре ма ли ци ма ко ја кон зу ми ра ју ал ко хол 
као и ал ко хо ли зму уоп ште. Па ра док сал но, упра во су му сли ман ски 
хе ми ча ри би ли ти ко ји су од го вор ни за раз вој де сти ла ци је до ви-
со ког ни воа су фи сти ци ра но сти и пре но ше ње у Евро пу пре ко Шпа-
ни је. Са ма реч ал ко хол во ди по ре кло из арап ског је зи ка. У ра ном 
пе ри о ду от кри ћа Му ха ме да ни је по сто ја ла про хи би ци ја ал ко хо ла. 
Про блем је на стао ка да је је дан од Му ха ме до вих след бе ни ка до шао 
на мо ли тву у пи ја ном ста њу. Ово је до ве ло до за бра не до ла ска на 
мо ли тву под деј ством ал ко хо ла. С об зи ром на то да се по све ће ни 
му сли ма ни мо ле пет пу та днев но у ин тер ва ли ма од не ко ли ко са ти, 
би ло би те шко из во дљи во по пи ти ве ћу ко ли чи ну ал ко хо ла и би ти 
тре зан за сле де ћу мо ли тву. У ка сни јој фа зи, Му ха мед пот пу но за-
бра њу је кон зу ма ци ју ал ко хо ла, уз ди жу ћи пи је ње у ха рам – озби-
љан пре ступ.9)

4. КОН ЗУ МА ЦИ ЈА АЛ КО ХО ЛА ДА НАС

4.1. Евро па

Пре ма свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји (2004) на осно ву 
по да та ка ко ји об у хва та ју пе ри од од 1961. до 1999, ре ги он са нај ви-
шом кон зу ма ци јом ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка би ла је Евро па, 
иза ко је је Аме ри ка, за тим Па ци фик, Афри ка, Ју го и сточ на Ази ја у 
на кра ју Ис точ ни Ме ди те ран.

Да би се до би ла сли ка о кон зу ма ци ји ал ко хо ла у јед ној зе-
мљи, мо ра се укљу чи ти, ка ко за бе ле же на, та ко и не за бе ле же на про-
из вод ња и кон зу ма ци ја. Ве ли ки број европ ских зе ма ља има ви сок 

9) La u ren ce Mic ha lak, Ka ren Tro ic ki, Al co hol and Islam - an over vi ew, Con tem po rary Drug 
Pro blems, 2006., pp. 523–555;
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ни во не за бе ле же не про из вод ње, те кон зу ма ци је ал ко хол них пи ћа, 
чи ја је про це на че сто оне мо гу ће на, та ко да она мо же до ве сти, у 
ве ли кој ме ри, до по гре шних ста ти стич ких по да та ка о кон зу ма ци ји 
ал ко хо ла и по гре шној сли ци о укуп ној ре ал ној по тро шњи у од ре-
ђе ном бро ју зе ма ља. Та ко ђе је те шко на пра ви ти про це ну, ка да су у 
пи та њу зе мље у ко ји ма је ту ри зам јед на од глав них при вред них де-
лат но сти, ко ји про це нат ал ко хо ла се кон зу ми ра од стра не ту ри ста, 
а ко ји од стра не ло кал ног ста нов ни штва.

Не спор но је, ме ђу тим, да у Евро пи по сто је зе мље ко је се из-
два ја ју по ви со ком ни воу кон зу ма ци је ал ко хо ла. Jедна од европ-
ских зе ма ља по зна та по пи је њу је Ир ска10) (14,2 ли та ра по осо би). 
Нео бич на ком би на ци ја ви со ког при ја вље ног ни воа пи је ња и ви со-
ка сто па ап сти нен ци је у овој зе мљи им пли ци ра на то да они ко ји 
пи ју, пи ју ви ше не го у дру гим зе мља ма За пад не Евро пе и да мно ги 
од њих има ју ри зич не на ви ке пи је ња. Тен ден ци ја да се пи је ве-
ли ка ко ли чи на ал ко хо ла у јед ној при ли ци из ра зи то је уоби ча је на 
код Ира ца. Ве ли ка Бри та ни ја је та ко ђе јед на од зе ма ља у ко јој је 
кон зу ма ци ја ал ко хо ла на ре ла тив но ви со ком ни воу. Пи јан че ње ни-
је ни шта но во у бри тан ском дру штву, али ни је увек при вла чи ло 
нео до бра ва ње. Ме ђу тим, у по след њих 10 го ди на, по ра сла је дру-
штве на за бри ну тост за ову по ја ву. Да на шњи по ли ти ча ри у Ве ли кој 
Бри та ни ји те же ка то ме да ре фор ми шу „бри тан ско пи јан че ње” у 
„пи је ње у ка фе и ма”.

Јед на од ства ри ко је по ве зу ју Ир ску и Ве ли ку Бри та ни ју 
(осим за јед нич ке исто ри је) је то да ве ли ки број ми гра на та ко ји су 
на пу сти ли Ир ску 50-тих и 69-тих го ди на пред ста вља ју сво је вр стан 
про блем по пи та њу пре те ра не кон зу ма ци је ал ко хо ла. Об зи ром на 
то да ве ли ки број њих не ма по ро ди цу, па бо ви по ста ју је ди но ме сто 
со ци о кул ту ро ло шке раз ме не и на чи на про во ђе ња сло бод ног вре-
ме на. У Ир ској оли че ње „му шко сти” пред ста вља те шко опи ја ње и 
те жак фи зич ки рад. То ле ран ци ја те шког опи ја ња и ал ко хо ли зма у 
ир ској за јед ни ци у Лон до ну од ра жа ва на ста вак кул та и со ци јал ног 
ста ва по пи та њу ал ко хо ла у Ир ској.11)

4.2. Мла ди у Евро пи

Го во ре ћи о ал ко хо ли зму као бо ле сти „но ви јег” да ту ма, уоча-
ва се зна чај на уло га укљу чи ва ња дру штва у од но су на мла ду по пу-

10) Ann Ho pe, Mats Ram stedt, The Irish drin king cul tu re - Drin king and drin king-re la ted harm, 
a Euro pean com pa ri son, Cen tre for So cial Re se arch on Al co hol and Drugs, De part ment of 
He alth and Chil dren, 2004, р. 214;

11) Mary Til ki, The so cial con texts of drin king among Irish men in Lon don : Evi den ce from a qu-
a li ta ti ve study, Drugs: Edu ca tion, Pre ven tion and Po licy, 2006, р. 101;
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ла ци ју. Зна чај но са гле да ва ње мла дих у од но су са ал ко хо лом је сте 
упра во из раз ло га што се на њих од но се у ве ли ком бро ју раз ли чи ти 
обра сци кон зу ми ра ња ал ко хо ла. 

ЕСПАД12) и ХБСЦ13)  на пра ви ли су ба зу по да та ка и ти ме да ли 
зна ча јан до при нос и мо гућ ност за спро во ђе ње ме ђу кул ту ро ло шке 
ана ли зе упо тре бе ал ко хо ла ме ђу мла ди ма у Евро пи. Ова ба за по да-
та ка да ла је зна ча јан до при нос и на по љу по ли ти ке ко ја се од но си 
на ал ко хол у ра зним кул ту ра ма.

Ме ђу на ци о нал на ис пи ти ва ња кон зу ма ци је ал ко хо ла ме ђу 
адо ле сцен ти ма - ЕСПАД и ХБСЦ – ука зу ју на ве ли ке раз ли ке из ме-
ђу европ ских зе ма ља у пи је њу ал ко хо ла и ал ко хо ли зму. У зе мља ма 
у ко ји ма се углав ном кон зу ми ра ви но, пи је ње ме ђу адо ле сцен ти ма 
мо же се опи са ти као ре ла тив но фре квент но, али уме ре но у свим 
при ли ка ма. У нор диј ским зе мља ма (Фин ска, Исланд, Нор ве шка и 
Швед ска) адо ле сцен ти кон зу ми ра ју ал ко хол ре ђе, али кад пи ју, нај-
че шће пи ју ви ше. У зе мља ма у ко ји ма се нај че шће кон зу ми ра пи во, 
Дан ској, Ир ској и Ве ли кој Бри та ни ји, мла ди пи ју че шће и ви ше 
(опи ја ју се).14) Из ве шта ји из раз ли чи тих зе ма ља ука зу ју на то да 
мла ди љу ди да нас пи ју ви ше, са на гла ском на опи ја ње, не го ра ни-
је ге не ра ци је. Ге не рал но гле да но, вре ме ном, кон зу ма ци ја ал ко хо ла 
ме ђу омла ди ном се по ве ћа ла у по след њих 30–35 го ди на.15) 

У ју жним де ло ви ма Евро пе та ко ђе је зна чај но по рас тао ни во 
за бри ну то сти у по гле ду кон зу ма ци је ал ко хо ла ме ђу мла ди ма по-
след њих го ди на. По сто ји ја сна тен ден ци ја у свим „вин ским” кул-
ту ра ма за ме не ви на пи вом од стра не мла дих ко ји пи ју.

4.3. Ру си ја

У Ру си ји је од 1900. до 2000. го ди не до шло до по ве ћа ња 
упо тре бе ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка, као и сто пе смрт но сти од 
ал ко хо ли зма. Раз лог то ме су дру штве не про ме не, со ци јал ни стрес 
(по себ но у по пу ла ци ји мла дих и вул не ра бил них гру па), ве ћа до-
ступ ност ал ко хо ла и ни же це не. Обра зац пи је ња у Ру си ји је опа сан, 
јер се пи ју ве ли ке ко ли чи не. Про це на је да се по гла ви ста нов ни ка 
(ста ри јих од 15 го ди на) пи је 10,54 ли та ра чи стог ал ко хо ла. Сто па 
смрт но сти од ал ко хо ла је ве ћа не го у Евро пи.

12) Euro pean School Sur vey Pro jest on Al chol and Ot her Drugs

13) He alth Be a ha vi o ur in School Aged Chil dren Study

14) So cial Is su es Re se arch Cen tre, So cial and Cul tu ral Aspects of Drin king – A re port to the Euro-
pean Com mis sion, March 1998., pp . 1–36;

15) Mar ga ret ha Järvinen, Ro bin Ro om, Youth drin king cul tu re, Euro pean ex pe ri en ces, As hga te, 
No vem ber, 2007, р. 1-12; 
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Сма ње ње трен да смрт но сти у 1980. од го ва ра пе ри о ду Гор-
ба чо вље ве кам па ње про тив ал ко хо ла.16) По нов ни раст овог трен да 
по кла па се са пе ри о дом рас па да др жа ва Со вјет ског Са ве за и гу бит-
ком др жав не кон тро ле над тр жи штем ал ко хо ла.

Јед на од ка рак те ри сти ка, ка ко Ру ске Фе де ра ци је, та ко и ве ли-
ког бро ја др жа ва ко је су ула зи ле у са став СССР-а, је да се на ла зе на 
вр ху та бе ла у ра зним из ве шта ји ма, ста ти сти ка ма и про це на ма СЗО 
по пи та њу кон зу ма ци је ал ко хо ла, те шког опи ја ња, пи јан че ња ме ђу 
мла ди ма, али и ста ри јим сег мен том по пу ла ци је, ге не рал но, раз ли-
чи те вр сте зло у по тре бе ал ко хо ла. Та ко ђе, по сто је про це не ви со ког 
ни воа не за бе ле же не кон зу ма ци је на овим про сто ри ма, као и ви со-
ког про цен та „до ма ће” про из вод ње.

4.4. Ази ја

Азиј ска кул ту ра ис ти че вред но сти од го вор но сти, ме ђу за-
ви сно сти, уме ре но сти и огра ни че ња. Еле мен ти азиј ске кул ту ре и 
кул тур них нор ми мо гу има ти бит ну уло гу у ре дук ци ји упо тре бе 
ал ко хо ла. Је дан од бит них еле ме на та азиј ске кул ту ре је сте ва жност 
по ро дич них ве за. По ро дич на ко хе зив ност и ста бил ност утвр ђе на је 
као глав на за штит нич ка си ла про тив упо тре бе ал ко хо ла.17)     

На те ри то ри ји Ази је кон зу ма ци ја ал ко хо ла се до ста раз ли ку-
је ме ђу зе мља ма.    Со ци јал не, пси хо ло шке и кул тур не ин тер пре та-
ци је груп них раз ли ка у упо тре би ал ко хо ла су по не кад ба зи ра не на 
атри бу ти ма као што су Ки не зи, Ја пан ци или Ко реј ци. По сто је вр ло 
зна чај не раз ли ке у упо тре би ал ко хо ла из ме ђу ове три гру пе, и док 
не ки аспек ти за јед нич ке кул тур не исто ри је оста ју кон стан та, упо-
тре ба ал ко хо ла се до ста про ме ни ла.

4.5. Ин ди ја
У Ин ди ји, као и сву да, прак са пи је ња по ве за на је са фун да-

мен тал ним те ма ма у жи во ту љу ди.
Ве ли ки број сту ди ја ра ђен је у ве зи са Рај пут, вој ном ка стом у 

се ве ро за пад ној Ин ди ји и не мо гу се ге не ра ли зо ва ти на це лу Ин ди-
ју. Раз лог за ис пи ти ва ње баш овог кла на, ко ји са чи ња ва ју на след-
ни ци бо ри лач ке тра ди ци је, је што је кон зу ма ци ја ал ко хо ла до ста 
ви со ка. По ред ап сти не на та и оних ко ји пи је ње ви де као со ци јал ну 

16) Ni na Rehn, Ro bin Ro om, Grif fith Ed wards, , Al co hol in the Euro pean Re gion – con sump tion, 
harm and po li ci es, World He alth Or ga ni za tion 2001, p. 37;

17) Ro nald C. Johnson, Cra ig T. Na gos hi, Asi ans, Asian-Ame ri cans and Al co hol, Na ti o nal In sti-
tu te on Al co hol Abu se and Al co ho lism, Na ti o nal In sti tu tes of He alth, Sep tem ber, 2014.
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ак тив ност 39,1% чи не ал ко хо ли ча ри. Још јед на спе ци фич ност је да 
су све же не, об у хва ће не овим сту ди ја ма, ап сти нен ти.18)

Ве ли ка ва ри ја бил ност у кон зу ма ци ји ал ко хо ла у Ин ди ји ни је 
за чу ђу ју ћа, ако се узме у об зир по сто ја ње ве ли ких ре ли гиј ских, ет-
нич ких и ка стин ских раз ли ка.

4.6. Афри ка

Док не ке африч ке зе мље има ју ви сок ни во кон зу ма ци је ал-
ко хо ла и пи јан че ња, дру ге др жа ве има ју за не мар љив ни во пи је ња 
и ви сок ни во ап сти нен ци је. Кејт Вил кин сон19) (Ka te Wil kin son) у 
сво јој кри ти ци по ста вља пи та ње да ли сви Афри кан ци пи ју пре-
ви ше, ако се узме у об зир ве ли ка ва ри ја бил ност у пи је њу из ме ђу 
55 африч ких зе ма ља. Она да ље го во ри о то ме да пре ма по да ци-
ма СЗО, свет ска кон зу ма ци ја ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка из но си 
6,13 ли та ра го ди шње, док је за африч ки ре ги он ова по тро шња за 
са мо 0,2 ви ше, као и да се у овој ста ти сти ци за не ма ру је чи ње ни ца 
да су нај ве ћи број љу ди на овом кон ти нен ту ап сти нен ти (65,2 % су 
жи вот ни ап сти нен ти, док 72,9% ни је кон зу ми ра ло ал ко хол по след-
њих 12 ме се ци). Oдређени број африч ких др жа ва са ве ћин ским му-
сли ман ским ста нов ни штвом је пре ма СЗО увр штен под „Ис точ ни 
Ме ди те ран” што бит но ути че на укуп ну ста ти сти ку кон зу ма ци је 
ал ко хо ла у Афри ци. Та ко кул тур на пер цеп ци ја мо же бит но ути ца-
ти, ка ко на кван ти та тив но, та ко и на ква ли та тив но са гле да ва ње ни-
воа кон зу ма ци је ал ко хо ла, као и на сте ре о ти пе ве за не са тим. 

Та ко су, на при мер, Ни ге ри ја и Ке ни ја (и то са мо од ре ђе ни 
де ло ви) из дво је не као ре пре зент ви со ког ни воа кон зу ма ци је ал ко-
хо ла у Афри ци. За Ни ге риј це се, ге не рал но, пре те ра но пи је ње сма-
тра при хва тљи вим, а на ро чи то у гра ду Иба дан (ју го за пад ном де лу 
зе мље), као и ме ђу љу ди ма из Ко фи ар (Kofyar) из цен трал не Ни ге-
ри је. Функ ци ја пи је ња пи ва ко ја је за па же на код Ко фи ар, та ко ђе је 
ва жна и код Ти ри ки у Ке ни ји на ис то ку Афри ке. По ка за но је ја ко 
ма ло агре сив ног по на ша ња као по сле ди ца пи је ња пи ва. Па то ло-
шка за ви сност се из у зет но рет ко ја вља.20)

18) Lin da A. Ben nett, Car los Cam pil lo, C.R. Chan dras he kar, Oye Gu re je, Al co ho lic be ve ra ge 
con sump tion in In dia, Me xi co, and Ni ge ria: A Cross – cul tu ral com pa ri son, Al co hol He alth 
Res World, 1998, р. 233–236;

19) Ka te Wil kin son, Is Afri ca the drunk con ti nent? How Ti me Ma ga zi ne ig no red the da ta, Afri ca 
Check, August 2013, до ступ но на: https://afri cac heck.org/re ports/is-afri ca-the-drunk-con ti-
nent-how-ti me-ig no red-the-da ta/

20) Lin da A. Ben nett, Car los Cam pil lo, C.R. Chan dras he kar, Oye Gu re je,  Al co ho lic be ve ra ge 
con sump tion in In dia, Me xi co, and Ni ge ria: A Cross – cul tu ral com pa ri son, Al co hol He alth 
Res World, 1998, р. 256;



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 69-87.

80

4.7. САД: кон зу ма ци ја ал ко хо ла,  
обра сци пи је ња и ет нич ке ма њи не 

Ка да го во ри мо о Аме ри ци, кон зу ма ци ја ал ко хо ла на те ри то-
ри ји ове др жа ве до ста се раз ли ку је. С об зи ром на то да Аме ри ку 
на се ља ва ју нај ра зли чи ти је ет нич ке, на ци о нал не и кул тур не гру пе, 
та ко се и по тро шња ал ко хо ла раз ли ку је у за ви сно сти од при пад-
но сти од ре ђе ним гру па ма. Са овом зе мљом по ве за на је исто ри ја 
про хи би ци је ал ко хо ла, тре зве њач ких по кре та и АА (Ано ним ни ал-
ко хо ли ча ри).

Ал ко хо ли зам је у ко ло ни јал ној Аме ри ци пред ста вљао зна-
ча јан про блем. Због ло ших усло ва во де за пи ће, ал ко хол на пи ћа 
сма тра на су мно го си гур ни јим, та ко да су у не ку ру ку слу жи ла као 
за ме на за во ду. У вре ме ка да је на сту пи ла аме рич ка ре во лу ци ја, 
ал ко хо ли зам је у ве ли кој ме ри био ра ши рен у САД. Ал ко хол се ко-
ри стио за све, од за ба ве до ане сте зи је, елик си ра за хра брост до ан-
ти де пре си ва.21)

До 1902. по ме ре не су мо ћи ути ца ја и до нет је акт о про хи-
би ци ји. Без об зи ра на ову за кон ску за бра ну аме рич ка јав ност де-
мон стри ра ла је да не ће би ти без ал ко хо ла, та ко да је у то вре ме 
цве та ла иле гал на тр го ви на. У де цем бру 1933. го ди не про хи би ци ја 
је зва нич но уки ну та.

Не ко ли ко ис тра жи ва ња по ка за ло је да је акул ту ра ци ја ско ро 
при сти глих ими грант ских гру па у САД у аме рич ко дру штво по ве-
за на са по ве ћа ним ни во ом упо тре бе ал ко хо ла и/или про бле ми ма 
у овим гру па ма иза зва них ал ко хо лом. На ђе но је да акул ту ра ци ја, 
ме ре на ду жи ном бо рав ка у САД, упо тре бом је зи ка, со ци јал ним ак-
тив но сти ма или ме ђу ет нич ким при ја тељ стви ма или за ба вља њем, у 
по зи тив ној ко ре ла ци ји са упо тре бом ал ко хо ла. Узи ма ју ћи у об зир 
груп не раз ли ке у кон зу ма ци ји ал ко хо ла, по ста је ва жно де фи ни са-
ти оне аспек те кул ту ре у ра зним ет нич ким гру па ма ко је мо гу би ти 
по ве за не са ал ко хо лом. Пре не ко ли ко го ди на ис тра жи ва чи у САД 
по че ли су да обра ћа ју ви ше па жње на уло гу ко ју ал ко хол игра у 
жи во ти ма љу ди раз ли чи тог ет нич ког по ре кла.22)

Мно га ис тра жи ва ња на те му ал ко хо ла у САД-u на пра вље на 
су на осно ву узор ка бе ла ца и иг но ри шу по тен ци јал ни ути цај кул-
ту ро ло шких фак то ра као што су ра са и ет ни ци тет. Пр во на ци о нал-
но ис тра жи ва ње са на гла ском на црн це и хи спан це спро ве де но је 
тек 1984. го ди не.

21) Ja mes F. Da vis , The Hi story of Al co ho lism in Ame ri ca, Loyola Ma ri mo unt Uni ver sity, 2011, 
до ступ но на: http://www.re co veryfirst.org/the-hi story-of-al co ho lism-in-ame ri ca.html/

22) Ja mes F. Da vis, Ibid.
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Ве ли ки број ис тра жи ва ња од ре ђе не ет нич ке ма њи не (као 
што су хи спа но а ме рич ки уро ђе ни ци) ста вља у је дин стве ну хо мо-
ге ну ка те го ри ју, иако уну тар ових гру па по сто је огром не раз ли ке. 
Та ко ђе, ре пре зен ти нај ве ћег бро ја ис тра жи ва ња су му шкар ци, што 
за ма гљу је уну тар груп не и раз ли ке у по лу. По сто је ве ли ке раз ли ке 
у кон зу ма ци ји ал ко хо ла у хи спан ској гру пи у за ви сно сти од зе мље 
по ре кла. Да би се раз у ме ла ком плек сност упо тре бе ал ко хо ла ме-
ђу чла но ви ма хи спан ске гру пе, по тре бан је мул ти фак тор ски мо дел 
ко ји узи ма у об зир со ци јал не, еко ном ске, кул ту ро ло шке и исто риј-
ске аспек те жи во та у САД.    

Обра сци пи је ња ме ђу црн ци ма (африч ки Аме ри кан ци ро ђе-
ни у САД, ими гран ти са Ка ри ба, Афри ке и Евро пе) тра ди ци о нал но 
се ви де као ре зул тат дру штве не дез ор га ни за ци је.

Те шко опи ја ње сма тра се до ми нант ном ка рак те ри сти ком на-
чи на жи во та цр на ца и ра ни ја со ци о кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња 
ка рак те ри шу цр нач ки став пре ма ал ко хо лу ви ше по др жа ва ју ћи и 
ли бе рал ни ји од бе лач ког. Тре нут ни ни во ап сти нен ци је је ви ши код 
цр на ца не го код бе ла ца. Не ка ис тра жи ва ња ука зу ју на то да став 
цр на ца пре ма ал ко хо лу и пи јан ству ни је уоп ште но по др жа ва ју ћи, у 
не ким слу ча је ви ма те жи да бу де кон зер ва тив ни ји не го код бе ла ца, 
као и да је ни во ап сти нен ци је ви ши код црн ки ња не го код бел ки ња.

Ра зни ста во ви о кон зу ма ци ји ал ко хо ла ме ђу црн ци ма об ли-
ко ва ни су под ути ца јем сте ре о ти па. У ре ал но сти она пред ста вља 
ком плек сну ме ђу за ви сност ин ди ви ду ал них атри бу та, ка рак те ри-
сти ка окру же ња, исто риј ских и кул ту ро ло шких фак то ра ко ји об ли-
ку ју жи вот ну исто ри ју цр на ца у САД.

По сто је мно ги ми то ви о то ме ка ко су аме рич ки уро ђе ни ци 
пред о дре ђе ни за те шку кон зу ма ци ју ал ко хо ла, као и да ни су у ста-
њу да кон тро ли шу сво је пи је ње и по на ша ње при пи је њу. Овај мит 
оп стао је и до да нас и мно ги, укљу чу ју ћи и уро ђе ни ке, још увек 
сма тра ју да је те шко опи јан че ње ре пре зент ,,ин ди јан ског на чи на 
жи во та”. Као јед но стра но об ја шње ње обра за ца кон зу ма ци је ал ко-
хо ла ме ђу ет нич ким гру па ма, овај мит не до во љан је да опи ше и 
об ја сни пи је ње ме ђу уро ђе ни ци ма. Аме рич ки уро ђе ни ци су ви со ко 
хе те ро ге на гру па ет нич ка гру па са ви ше од 500 пле ме на и ви ше од 
200 раз ли чи тих је зи ка. Упо тре ба ал ко хо ла до ста ва ри ра ме ђу овим 
пле ме ни ма. На при мер, На ва јо, со ци јал но пи је ње ви де као при хва-
тљи во, док Хо пи сма тра ју пи је ње нео д го вор ним. У ства ри, ве ли ки 
број уро ђе ни ка ап сти ни ра од ал ко хо ла, по је ди ни су жи вот ни ап сти-
нен ти, док дру ги пре ста ју са кон зу ма ци јом ал ко хо ла у ра ној мла до-
сти, ка да пре у зи ма ју по ро дич не и пле мен ске од го вор но сти.23)

23) Raul Ca e ta no, Cat he ri ne L. Clark, Tammy Tam,  Al co hol con sump tion among ra cial/et hnic 
mi no ri ti es, Na ti o nal In sti tu te on Al co hol Abu se and Al co ho lism, Vol. 22, No. 4, 1998;
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4.8. Кон зу ма ци ја ал ко хо ла и ис тра жи вање 
ставова пре ма ал ко хо ли ча ри ма у Ср би ји

У Ср би ји све до 1954. го ди не ал ко хо ли зам се ни је тре ти рао 
као ме ди цин ско-со ци јал ни про блем, од но сно ни је по сто ја ло си сте-
мат ско ли је че ње ал ко хо ли ча ра што да нас ни је слу чај.24)

У Ср би ји не ма епи де мо ло шких по да та ка о бро ју обо ле лих од 
ал ко хо ли зма, али по сто ји прет по став ка да је сва ки ше сти чо век у 
Ср би ји за ви сник од ал ко хо ла.

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња25) ал ко хо ли чар ске по ро ди-
це и осо бе из њи хо вог ужег со ци јал ног окру же ња, ко је су у по-
след њих пет го ди на укљу чи ва не у те ра пи ју у Ин сти ту ту за не у-
роп си хи ја триј ске бо ле сти ,,Др. Ла за Ла за ре вић”, ова ко су схва та ле 
ал ко хо ли зам и ал ко хо ли ча ре: ал ко хо ли чар је не ко ко: ,,пи је сва ко-
днев но”, ,,агре си ван је”, ,,хи ги јен ски је за пу штен”, ,,је два хо да, 
па да по ули ци”, углав ном не ма по ро ди цу, ни жег је обра зо ва ња и 
со ци јал ног ста ту са. Ис пи та ни ци ова ко опи су ју осо бу ко ја ни је ал-
ко хо ли чар: ,,ко не пи је сва ко днев но”, ,,пи је са мо две ча ши це и од 
то га је пи јан”, ,,осо ба ко ја ра ди свој по сао”, ,,осо ба ко ја до бро за-
ра ђу је”, ,,до те ран и уре дан” и дру го.  

За кљу че но је да ве зи ва ње не га тив них атри бу та за ал ко хо-
ли ча ре, као асо ци јал но и ан ти со ци јал но по на ша ње, усло вље но и 
схва та њем ве ћи не да је ал ко хо ли чар са мо и ис кљу чи во осо ба ко ја 
пра ви про бле ме. Осо бе са вид ним про ме на ма у по на ша њу, али ко је 
ни су вер бал но или фи зич ки агре сив не (ко је су у пре ток си ко ман-
ској или ток си ко ман ској фа зи ал ко хо ли зма) јав но мње ње углав ном 
не сма тра ал ко хо ли ча ри ма, што је усло вље но ве о ма сла бим пре-
по зна ва њем ове про бле ма ти ке, и не по сто ја њем еду ка ци је из ове 
обла сти.26)

5. АЛ КО ХОЛ И РЕ ЛИ ГИ ЈА

Ка ко се дру штво вре ме ном раз ви ја ло, раз ви ја ле су се и ре ли-
ги је и ал ко хол је по стао, ка ко хва љен, та ко и де мо ни зи ран, од стра-
не раз ли чи тих гру па у ра зним вре ме ни ма. Да нас, не ке од нај ве ћих 
свет ских ре ли ги ја, као што су бу ди зам и ислам, осу ђу ју упо тре бу 
ал ко хо ла, док дру ге ко ри сте ал ко хол као ин те грал ни део це ре мо-

24) Dra gi šić M. La baš, Sla đa na, Al ko ho li zam u po ro di ci i po ro di ca u al ko ho li zmu, Či go ja, Be o-
grad, 2012., str. 52-79; 

25) Dra gi šić M. La baš, Sla đa na, Ibid, 87-88;

26) Sla đa na Dra gi šić M. La baš,  Ibid, str. 52–79;   



Maja Савић Утицај социокултуролошких фактора на алкохолизам

83

ни ја и пре ла зних об ре да, као што су ју де и зам и хри шћан ство. У 
хри шћан ској ве ро и спо ве сти, ви но је сим бол Хри сто ве кр ви. Про-
те стан ти, бап ти сти и мно ге дру ге хри шћан ске сек те до зво ља ва ју 
упо тре бу ал ко хол них пи ћа, под усло вом да упо тре ба ових пи ћа не 
бу де пре те ра на, што је у скла ду са оп штом хри шћан ском прак сом 
уме ре но сти. Тре зве њач ки и Про хи би ци о ни по кре ти че сто су има-
ли ре ли гиј ске еле мен те.

Со ци јал ни кон текст је при мар ни ре гу ла тор упо тре бе ал ко хо-
ла и ре ли ги о зни про пи си мо гу игра ти бит ну уло гу у од ре ђи ва њу 
за бра на ње го ве упо тре бе у дру штву.

5.1. Од нос Је вре ја пре ма упо тре би ал ко хо ла

Је вре ји, по себ но ре ли ги о зни, нај че шће су на во ђен при мер 
гру пе ко ја има ри ту ал ну ори јен та ци ју пре ма кон зу ма ци ји ал ко хо ла. 
Кон зу ма ци ја ал ко хо ла је ин те грал ни део ри ту а ла за вре ме са ба та 
и мно гих пра зни ка то ком го ди не. Сма тра се да се уме ре но пи је ње 
уоб ли ча ва још у мла до сти и одр жа ва со ци јал ним оби ча ји ма. Де ца 
се по сте пе но упо зна ју са ал ко хо лом у по ро дич ном окру же њу и та-
ко по ста ју „еду ко ва ни” о ал ко хо лу. Пи је ње ни је пред ста вље но као 
об ред пре ла же ња у свет од ра слих и ни је по ве за но са му шко шћу и 
дру штве ном мо ћи. Де ца по сма тра ју пи је ње од ра слих и од ра сли су 
ти ко ји кон тро ли шу ко ли чи ну и уоб ли ча ва ју по де сан на чин по на-
ша ња при пи је њу. Сна жно нео до бра ва ње из ра же но је ка кр ше њу 
дру штве них стан дар да. Тре зност је на гла ше на ре ли гиј ска обли га-
ци ја и ап сти нен ци ја је при хва тљи ва. Је вре ји има ју екс пли цит но из-
ра же не нор ме пи је ња. Они успе ва ју да ком би ну ју ви сок ни во при-
хва та ња пи је ња у од но су на спе ци фич не и фре квент не при ли ке са 
ја сним за бра на ма ин ток си ка ци је.

За све Је вре је (ор то док сне, кон зер ва тив не и ре фор ми са не) је 
за јед нич ка асо ци ја ци ја пи је ње ма ле ко ли чи не ал ко хо ла то ком ре-
ли ги о зних свет ко ви на. Је ди ни из у зе так у ко ме је ин ток си ка ци ја до-
зво ље на је пра зник Пу рум. 

Изра ел се ко зи стент но нај ни же ран ги ра у кон зу ма ци ји ал ко-
хо ла и про бле ми ма ве за ним за ал ко хол.

Ипак, не сма тра се да се сви Је вре ји при ло га ђа ва ју ова квом 
про це су уче ња кон зу ма ци је или про пи са ним ре ли гиј ским нор ма-
ма. Та ко, би ти Је вре јин ни је са мо по се би за шти та од ал ко хо ла и 
про бле ма ал ко хо ли зма.27)

27) Ele ni Ho ug hton, An ne M. Roc he, Le ar ning abo ut drin king, Ed wards Brot hers, Lil ling ton NC, 
2001,  pp. 109-129;
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5.2. Од нос Хри шћан ства и још неких 
религијских гру па пре ма ал ко хо лу

Раз ли чи те сту ди је ука зу ју на то да до зво ла упо тре бе ал ко хо-
ла код ре ли гиј ских хри шћан ских гру па, мо же би ти по ве за на са ви-
шим ни во ом кон зу ма ци је ге не рал но, али ни жим ни во ом пи јан че ња 
не го у гру па ма ко је су ре стрик тив но ори јен ти са не. 

Ре ли ги је фо ку си ра не на ап сти нен ци ју че сто не обез бе ђу-
ју ин фор ма ци је о ал ко хо лу ни ти смер ни це ко је мо гу да по мог ну 
у кон тро ли са њу кон зу ма ци је уко ли ко не ко би ра да пи је Иако раз-
ли чи те ре ли гиј ске гру пе у окви ру Хри шћан ства до зво ља ва ју упо-
тре бу ал ко хо ла, не ке од њих има ју ви ши ни во пи јан че ња, ин ток-
си ка ци је и про бле ма у од но су на Ју да и зам.  Сту ди ја о на ви ка ма 
пи је ња у раз ли чи тим хри шћан ским зе мља ма као што су: Фран цу-
ска, Ир ска, Ита ли ја, Мек си ко, Ве ли ка Бри та ни ја, чак и ме ђу истим 
ре ли ги о зним гру па ма у САД-у и Ка на ди по ка зу ју да ути цај ши рег 
окру же ња има ја ке ефек те на обра сце упо тре бе ал ко хо ла ко ји на ди-
ла зе ути цај при пад но сти хри шћан ској ре ли ги ји.

5.3. Од нос пре ма ал ко хо лу у му сли ман ским зе мља ма

Пре ма го ди шњем из ве шта ју Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је му сли ман ске зе мље на ла зе се при дну ли сте кон зу ма ци је ал ко-
хо ла по гла ви ста нов ни ка. Од 189 зе ма ља ко је про у ча ва СЗО, свих 
6 зе ма ља са 0% при ја вље не кон зу ма ци је ал ко хо ла су му сли ман ске, 
сле де ће 3 зе мље, са про сеч ном кон зу ма ци јом ал ко хо ла не знат но 
из над 0%, та ко ђе су му сли ман ске; 25 од 30 зе ма ља ко је има ју нај-
ни жи при ја вљен ни во кон зу ма ци је ал ко хо ла су му сли ман ске зе-
мље. Све осим 4 ан ке ти ра не му сли ман ске зе мље се на ла зе ис под 
сред ње вред но сти кон зу ма ци је ал ко хо ла.

Кључ на реч у овим из ве шта ји ма је ,,при ја вљен” про це нат 
кон зу ма ци је ал ко хо ла, об зи ром да је про це ње но да не за бе ле жен 
про це нат кон зу ма ци је ал ко хо ла чи ни нај ма ње 2/3 укуп не кон зу ма-
ци је ал ко хо ла на ин диј ском пот кон ти нен ту, око по ло ви ну кон зу ма-
ци је у Афри ци и око 1/3 у Ис точ ној Евро пи и Ла тин ској Аме ри ци. 
Те шко је зна ти ко ја ко ли чи на ал ко хо ла се кон зу ми ра у сва кој од 
ових зе ма ља, због ал ко хо ла ко ји се кри јум ча ри или про из во ди као 
тра ди ци о нал но пи ће у до ма ћој ра ди но сти. Та ко ђе, у зе мља ма као 
што су Ту нис и Ма ро ко, где је ту ри зам ва жан из вор при хо да, те шко 
је зна ти ко ју ко ли чи ну ал ко хо ла кон зу ми ра до ма ће ста нов ни штво, 
а ко ју ко ли чи ну кон зу ми ра ју ту ри сти. По сто је до ка зи о про бле ми-
ма пи је ња у мно гим му сли ман ским зе мља ма, ме ђу тим, зло у по тре-
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бу ал ко хо ла је још те же про це ни ти од кон зу ма ци је ал ко хо ла, због 
стиг ме.28)
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Ma ja Sa vic

THE IM PACT OF SO CIAL CUL TURAL 
FAC TORS ON AL KO HO LISM

Re su me
Cul tu re can be de fi ned as to ta lity of at ti tu des, know led ge and 

skills co ping with so cial and psychi cal en vi ron ment which is tran smit-
ted from ge ne ra tion to ge ne ra tion. It’s ab stract and com plex struc tu re 
and can’t be de fi ned uni ver sally. Drin king be ha vi or and drin king cul-
tu re are bio-psycho-so cial phe no me na, le ar ned pro cess which is cul tu-
rally de fi ned and sha ped by hi sto ri cal con text and so cial and eco no mic 
fac tors.   

For mal and in for mal psycho so cial mec ha nism in which pe o ple 
le arn to drink or not to drink in clu de a wi de ran ge of com po nents such 
as: re li gi o us af fi li a tion, et hnic cu stoms, pa ren tal mo ni to ring, pe er in-
flu en ce, per so nal ex pe ri en ce, ob ser va tion of the be ha vi or of ot hers, the 
in flu en ce of the me dia, the le gal pro vi si ons and school edu ca tion pro-
grams.

Al co hol is seen dif fe rently in dif fe rent so ci ety: as a cu re for de-
pres sion, as he avy drugs, as a risk fac tor in preg nancy, re li gi o us and so-
cial symbol, ape ri tif, food, sol vent, che mi cal which chan ges the mood, 
anest he tic com po und, di sin fec tant and eco no mic pro duct. Pe o ple aro-
und the world use it for dif fe rent pur po ses, in dif fe rent ways and with 
dif fe rent con se qu en ces.
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The con cept of ad dic tion, which is in tro du ced at the be gin ning of 
the 20th cen tury in Ame ri ca, has its cul tu ral and hi sto ri cal spe ci fi city. 
“It be ca me com mon in the sto ri es, of fe ring a se cu lar equ i va lent to ob-
ses sion, as an ex pla na ti on for why the good pe o ple be ha ving badly, as 
the in ner de mon over whom he ro tri umphs.” The qu e sti on that ari ses is 
whet her the re is re ally a sin gle en tity cal led “al co ho lism” and whet her 
al co ho lism is re ally a di se a se? 

Le vi ne ar gu es that the idea of de pen den ce oc cur red in a gi ven hi-
sto ri cal mo ment and in a spe ci fic cul tu ral con text. In co lo nial Ame ri ca, 
ac cor ding to this aut hor, it was well known that cer tain pe o ple li ke to 
drink and that the ir drin king of ten been com mon, but to this was not gi-
ven a spe cial at ten tion mo re than se ve ral ot her per so nal pre fe ren ces or 
ha bits that are not seen as a di se a se or mis for tu na te that can ta ke con trol 
over be ha vi or or li fe of per son who drinks.

Tem pe ran ce mo ve ments ha ve emer ged as a ma jor im pel ler of so-
cial ca re of per so nal self-con trol. The idea that good be ha vi or is a mat-
ter of self-con trol and that the per son him self is re spon si ble for con trol 
over his own li fe is so met hing that is em bed ded in to the spe ci fic cul-
tu ral ma trix. But it ma kes sen se whe re in di vi du a lism is at a high le vel, 
whe re as in cul tu res whe re so cial con trol is mo re ex ter nal than in ter na li-
zed, lo ses its po tency. Al so the ti me, as a de ter mi nant of al co ho lism as 
an act of oc cu pancy of the sub stan ce, and ne glect ot her everyday ac ti-
vi ti es and obli ga ti ons, ma kes sen se only in cul tu res in which al ter na ti ve 
for spa re ti me isn’t re la xing by con su ming al co hol.

Al co ho lism can not be equ a li ze with drun ken ness, which in many 
cul tu res can be qu i te nor mal, and can not be equ a li ze with the stan dard 
prac ti ce of drin king in so me co un ti es.
Key words: cul tu re, so ci ety, al co hol, al co ho lism, drin king pat terns, so cio-cul-

tu ral aspects, al co hol con sump tion.

* Овај рад је примљен 25. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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КОМПЛЕКСНОСТ ПРОБЛЕМА 
НАРКОМАНИЈЕ У ПОРОДИЧНОМ 

КОНТЕКСТУ У ЦРНОЈ ГОРИ**

Сажетак
У ра ду je пред ста вље но ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но у пе ри-

о ду од ја ну а ра 2013. до ок то бра 2014. на те ри то ри ји Цр не Го ре, 
ко је је об у хва ти ло 168 за ви сни ка од дро га и 188 уче сни ка кон трол-
не гру пе. По да ци до би је ни ис тра жи ва њем по ро ди ца за ви сни ка и 
кон трол не гру пе у зна чај ној мје ри су ра сви је тли ли про бле ма ти ку 
нар ко ма ни је, у сми слу ути ца ја по ро дич них фак то ра на ге не зу нар-
ко ма ни је у цр но гор ским по ро ди ца ма. До би је ни ре зул та ти по ка зу ју 
да дис функ ци о нал ни по ро дич ни од но си и про це си, не срећ не жи-
вот не окол но сти, пре ко мјер но кон зу ми ра ње ал ко хо ла од стра не 
оца, ра ни гу би ци, пре за шти ћи ва ње од стра не мај ке, не ус кла ђе ни 
ста во ви ро ди те ља по пи та њу вас пи та ва ња, из о ста нак пре вен тив-
них раз го во ра са дје цом о дро га ма, не у пу ће ност ро ди те ља у њи-
хо во дру штво и ор га ни зо ва но сло бод но ври је ме, пред ста вља ју 
нај ва жни је по ро дич не фак то ре ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је код 
њи хо вог чла на.
Кључ не ри је чи: нар ко ма ни ја, по ро ди ца, гу би ци, ал ко хо ли зам оца, пре за-

шти ћи ва ње од стра не мај ке, ути цај си блин га, по ро дич ни 
ри ту а ли, пре вен тив ни раз го во ри, ро ди тељ ски над зор, по-
ро дич на ре ли ги о зност.

* Мастер социјалног рада 
*  Истраживање изложено у раду је реализовано за потребе израде мастер рада Социјални 

рад са породицом у превенцији наркоманије у Црној Гори који је одбрањен на Факулте-
ту политичких наука у Београду.
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1. НАРКОМАНИЈА И ПОРОДИЦА

Не по сто ји ја сно од ре ђен тип по ро ди ца из ко јих се ре гру ту ју 
за ви сни ци од дро га. Има их у си ро ма шним и бо га тим по ро ди ца ма, 
раз ли чи тог обра зо ва ња, са јед ним или ви ше дје це, у ко ји ма по сто-
ји ко рек тан брач ни од нос и у они ма гдје су ро ди те љи раз ве де ни. 
Ипак се не ке по ја ве и до га ђа ји мо гу из дво ји ти као фак то ри ри зи ка 
за на ста нак нар ко ма ни је јед ног или ви ше чла но ва. Осо бе ко је жи ве 
у по ро ди ца ма у ко ји ма су че сти кон флик ти, ко је су у дје тињ ству 
пре жи вје ле тра у ме и ко је у стре сним си ту а ци ја ма не ма ју со ци јал-
ну по др шку или вла сти те из во ре успје шног су о ча ва ња са стре сом, 
мо гу се окре ну ти дру гим ауто ри те ти ма и при бје ћи ко ри шће њу ра-
зних дро га као стра те ги је су о ча ва ња са сво јим про бле ми ма. Та дје-
ца од ма ле на нај ве ћи дио вре ме на на сто је про во ди ти ван по ро ди це, 
на ули ци, пре фе ри ра ју ћи дру же ње са вр шња ци ма ко ји има ју слич-
ну жи вот ну при чу (нпр. раз вод бра ка ро ди те ља, ро ди тељ ал ко хо ли-
чар, на сил ник, стал не сва ђе у ку ћи, и сл.).  

Нар ко ма ни нај че шће до ла зе из по ро ди ца у ко ји ма је емо ци-
о нал на ат мос фе ра хлад на и не при јат на за мла ду осо бу ко ја тра жи 
то пли ну, љу бав, си гур ност и пра ве иден ти фи ка ци је. У по ро ди ца ма 
за ви сни ка че сто се уоча ва не ја сност пра ви ла и оче ки ва ња, не до-
след ност у ка жња ва њу и на гра ђи ва њу дје це, раз ма же ност и мо рал-
на ла ба вост ро ди те ља у по гле ду вас пи та ва ња, те из о ста нак по др-
жа ва ња раз во ја по зи тив них на ви ка и ври јед но сти. Ако ро ди те љи 
има ју не у јед на чен став у вас пи та ва њу (је дан ро ди тељ за хтје ван, а 
дру ги по пу стљив), ди је те мо же би ти збу ње но и у не мо гућ но сти да 
из гра ди си стем ври јед но сти по ко ме би зна ло шта је до бро, а шта 
ло ше, шта сми је а шта не сми је. Не у пу ће ност ро ди те ља у то гдје 
су им дје ца, шта ра де и са ким про во де ври је ме, на ро чи то у са ти ма 
по сле шко ле, пред ста вља до дат ни фак тор ри зи ка. Не ки ино стра-
ни ауто ри ис ти чу чвр сту по ве за ност из ме ђу не до стат ка ака дем-
ског ин те ре со ва ња, од но сно ни ског школ ског успје ха и бје жа ња из 
шко ле са укљу че но шћу дје те та у вр шњач ко дру штво ко је кон зу-
ми ра дро ге, што упу ћу је на то да ро ди тељ ска по моћ и по др шка 
у дје те то вим школ ским ак тив но сти ма сма њу ју ри зик од ње го вог 
дро ги ра ња.1) По ста вља ње пре тје ра но не ре ал них иде а ла од стра не 
мор бид но ам би ци о зног/их ро ди те ља, до во де до фру стра ци ја, на-
пе то сти, не си гур но сти и осје ћа ња ма ње ври јед но сти код дје те та 

1) Da vid J. Haw kins, Ric hard F.Ca ta la no, Ja net Y. Mil ler, „Risk and Pro tec ti ve Fac tors for Al co-
hol and Ot her Drug Pro blems in Ado le scen ce and Early Adult hood: Im pli ca tion for Sub stan ce 
Abu se Pre ven tion.” Psycho lo gi cal Bul le tin, 1/1992, Vol. 112, pp. 83-84.
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у не мо гућ но сти да ис пу ни њи хо ва оче ки ва ња, што мо же про у зро-
ко ва ти да се окре не дро га ма као вен ти лу олак ша ња и пра жње ња 
пси хич ке тен зи је. Са дру ге стра не, по ста вља ње пре ни ских за хтје ва 
мо же ло ше ути ца ти на фор ми ра ње по зи тив не сли ке дје те та о се би, 
раз ви ти код ње га до жи вљај да је не спо соб но у по ре ђе њу са сво јим 
вр шња ци ма, што ни је до бра ин ве сти ци ја у ње го во са мо по у зда ње и 
са мо по што ва ње.2)   

Ме ри кан гас и ко ле ге су ука за ли на спе ци фич не и не спе ци-
фич не по ро дич не фак то ре ко ји до при но се ге не зи нар ко ма ни је код 
њи хо вих чла но ва. Спе ци фич ни фак то ри ко ји ди рект но ути чу на 
упо тре бу/зло у по тре бу дро га код дје це су: из ло же ност дро га ма, мо-
де ло ва ње ко ри шће ња дро га и ро ди тељ ска са гла сност за зло у по тре-
бу дро га. У не спе ци фич не фак то ре спа да ју: по ре ме ће на по ро дич на 
струк ту ра, из ла га ње брач ној не сло зи, из ло же ност ви со ком ни воу 
акут ног и хро нич ног стре са, по ро дич на пси хо па то ло ги ја, за не ма-
ри ва ње, емо ци о нал но, фи зич ко и сек су ал но зло ста вља ње и со ци-
јал на де при ва ци ја.3)

Бар, Хоф ман и Јанг су от кри ли да ако су ро ди те љи то ле-
рант ни на узи ма ње дро га, ве ћа je вје ро ват но ћа да ће њи хо ва дје ца 
има ти при ја те ље ко ји се дро ги ра ју, а ти ме мо жда и са ми по че ти 
да кон зу ми ра ју дро ге.4) Уко ли ко ве ћи број чла но ва до ма ћин ства 
ко ри сти дро ге или укљу чу је дје цу у њи хо во ко ри шће ње, дје ца су 
та ко ђе у ри зи ку да се окре ну дро ги ра њу. По зна то је да дје ца уче 
ви ше на при мје ри ма не го кроз упо тре бу го во ра. Не ри јет ко ро ди-
те љи дје ци ша љу „ду пле по ру ке” ства ра ју ћи та ко кон фу зи ју код 
њих (нпр. отац ко ји пре ко мјер но кон зу ми ра ал ко хол го во ри дје-
те ту о штет но сти дро га и ал ко хо ла). Лон дон ско ис тра жи ва ње је 
от кри ло да је три пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће ика да ко ри сти ти 
дро гу, они мла ди љу ди ко ји су опа зи ли да је не ки члан по ро ди-
це узи мао или узи ма дро гу. Дру га лон дон ска сту ди ја је по ка за ла 
да 41% ро ди те ља ис пи та них опи јат ских за ви сни ка има исто ри ју 
про бле ма тич ног ко ри шће ња дро га или ал ко хо ла. Ис тра жи ва ње хе-
ро ин ских за ви сни ка Pho e nix Ho u se у Њу јор ку, по ка за ло је да 30% 

2) Зо ран Пе тро вић, Ал ко хо ли зам и нар ко ма ни је, Уни рекс, Под го ри ца. 2006, стр. 189-222.

3) Kat hleen R. Me ri kan gas, Li sa Di er ker, Bren da Fen ton, „Fa mi lial Fac tors and Sub stan ce 
Abu se: Im pli ca ti ons for Pre ven tion.”, Ge ne tic Epi de mi logy Re se arch Unit, Yale Uni ver sity 
School of Me di ci ne, p. 20, до ступ но на: http://ar chi ves.dru ga bu se.gov/pdf/mo no graphs/mo-
no graph177/012-041_Me ri kan gas.pdf 

4) Step hen J. Ba hr, John P. Hof fmann, Xi aoyan Yang, „Pa ren tal and Pe er In flu en ces on the Risk 
of Ado le scent Drug Use.” The Jo ur nal of Pri mary Pre ven tion, No 6/2005, Vol. 26, pp. 529 
-551.
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ис пи та ни ка има оче ве ал ко хо ли ча ре, 18% мај ке ал ко хо ли чар ке, а у 
41% слу ча је ва је по сто ја ло хап ше ње не ког чла на по ро ди це, нај че-
шће бра та.5) Сај лха мер је сма трао да по сто ји оп шти кон сен зус да 
се дје ца ал ко хо ли ча ра че шће су о ча ва ју са ни зом пси хо-со ци јал них 
про бле ма и да по сто ји по ве ћан ри зик да у од ра слом до бу има ју 
про бле ме мен тал ног здра вља, као што су: де пре си ја, зло у по тре ба 
дро га и ан ти со ци јал но по на ша ње. Мо ли на је вје ро вао да нај ва жни-
ји узро ци ко ри шће ња дро га ле же у ква ли те ту од но са ро ди тељ – ди-
је те и ро ди тељ ском над зо ру адо ле сцент ског по на ша ња. Ро бинс је 
ука зао на то да је по ро дич ни кон фликт по ве зан са ма ло љет нич ком 
де лин квен ци јом и зло у по тре бом дро га, док је Ба у мринд сма трао 
да не ди рек тив ни ро ди тељ ски ста во ви или ста во ви пре ми сив но сти 
до при но се ви со ком ни воу упо тре бе дро га код дје це. Рај ли је на вео 
ка рак те ри сти ке по ро ди ца са адо ле сцен ти ма ко ји зло у по тре бља ва-
ју дро ге: не га тив ни ко му ни ка ци о ни обра сци (кри ти ка, не до ста так 
по хва ла), не до след на и не ја сна огра ни че ња у по на ша њу и не ре ал-
на оче ки ва ња ро ди те ља од дје це. Ко јер је сма тра ла да су се дру-
штве ни фак то ри, ко ји ути чу на ра ни раз вој у окви ру по ро ди це, као 
што су не до ста так ме ђу соб ног ве зи ва ња, не е фи ка сно ро ди тељ ство 
и ха о тич но кућ но окру же ње, по ка за ли као на ро чи то ва жни по ка за-
те љи ри зи ка.6)

Стан тон и са рад ни ци су 1978. го ди не спро ве ли ис тра жи ва ња 
о за ви снич ким по ро ди ца ма у Фи ла дел фи ји. Они су опи са ли про то-
тип по ро дич ног обра сца за за ви сни ке од дро га, гдје је мај ка опи-
са на као об зир на и по све ће на у по ди за њу дје це, ко ја је че сто за ви-
сни ка ста вља ла у по зи ци ју нај о ми ље ни јег дје те та. Са дру ге стра не, 
оче ви му шких за ви сни ка нај че шће су опи си ва ни као одво је ни, не-
у кљу че ни у по ди за ње дје це, емо ци о нал но уда ље ни или чак ауто-
ри тар ни и на сил ни. Ка да је је ри јеч о за ви сни ца ма, оне су ис та кле 
да су че сто ула зи ле у ком пе ти ци ју са сво јим мај ка ма (ко је ви де као 
пре за штит нич ке и ауто ри тар не), док су оче ве опи са ле као не у год не 
или глу пе, или чак пре тје ра но об зир не и „уго дљи ве”, че сто сек су-
ал но агре сив не и ал ко хо ли ча ре, због че га је ри зик од ин це ста ве ћи 
не го код оста ле по пу ла ци је. Стан тон и са рад ни ци су та ко ђе до шли 
до по да та ка да је ве ли ки дио за ви сни ка имао ис ку ство се па ра ци-
је или смр ти ро ди те ља, углав ном оче ва, при је 16 го ди не жи во та. 

5)  Ро са Ша пић, Уло га по ро ди це и пси хо ти ци зма у по ли ток си ко ма ни ји, За ду жби на Ан дре-
је вић, Бе о град, 2008, стр. 46.

6) Ga bri e le Scha fer ,,Fa mily Fun cti o ning in Fa mi li es with Al co hol and ot her Drug Ad dic tion.” 
So cial Po licy Jo ur nal of New Ze a land, Mi ni stry of So cial De ve lop ment, Wel ling ton, 37/2011, 
pp. 135-152.
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Пре у ра ње на се па ра ци ја од ро ди те ља мо же про у зро ко ва ти стрес и 
пси хич ку тра у му, ко ја је че сто из вор анк си о зно сти, па и је дан од 
по во да за кон зу ми ра ње дро га мо же би ти осло ба ђа ње од на го ми ла-
не анк си о зно сти.7)  

Пре ма Ван кеу 48% нар ко ма на до ла зи из по ро ди ца ко је су већ 
би ле рас пад ну те или су се на ла зи ле не по сред но пред рас ту ра њем, 
док су ис тра жи ва ња Швар ца, Бшо ра и Бур хар да у За пад ној Ње мач-
кој по ка за ла да је 82% за ви сни ка по те кло из тзв. „bro ken ho mes”.8)

Дје ца из раз ве де них бра ко ва су ра њи ви ја од дру ге дје це, а 
жи вот са јед ним ро ди те љем и по вре ме но ви ђа ње дру гог не кој дје-
ци не мо гу на док на ди ти осје ћај пра ве по ро дич не ат мос фе ре. У на-
сто ја њу да ком пен зу ју сво је или од су ство дру гог ро ди те ља то че сто 
чи не на не а де ква тан на чин – пре ви ше су то ле рант ни, да ју дје те ту 
ве ли ке су ме нов ца и сл. Ова дје ца нај че шће љу бав, при хва та ње и 
афир ма ци ју тра же у дру штву вр шња ка, и уко ли ко њи хо ву гру пу 
чи не кон зу мен ти дро га, у ве ли ком су ри зи ку да се и она опре ди је-
ле за та кав не га тив ни стил жи во та. 90% дје це раз ве де них ро ди те-
ља до жи вје ло је шок при ли ком раз во да бра ка, 50% на во ди осје ћај 
од ба че но сти а тре ћи на дје це из ра жа ва страх да ће их на пу сти ти и 
дру ги ро ди тељ.9) Кла ус Кох је ис та као да од ла зак оца из по ро ди це 
нај те же под но се дје ча ци око 10 го ди на ста ро сти, јер се иден ти фи-
ку ју са њим (што је сва ка ко ма ње из ра же но у слу ча је ви ма гдје отац 
ни је имао не ку ва жну уло гу у по ро ди ци и жи во ту дје те та).10) 

Дје ца са мо хра них ро ди те ља су та ко ђе у ри зи ку да се окре ну 
де ви јант ним об ли ци ма по на ша ња и опре ди је ле се за дро ге. По ред 
од лу ке ро ди те ља о са мо стал ном ро ди тељ ству, мо же се ра ди ти и о 
си ту а ци ји ка да брак или ро ди тељ ска уло га пре ста ну услед смр ти 
јед ног ро ди те ља. У том слу ча ју се ро ди тељ и ди је те су о ча ва ју са 
ве ли ким гу бит ком, а уло ге ко је су у жи во ту дје те та има ла оба ро-
ди те ља тре ба да пре у зме са мо је дан, ко ји че сто то или не зна или 

7) Dun can M. Stan ton, Tho mas C. Todd, Da vid B. He ard, Sam Krischner, Je rry I. Kle i man, 
Da vid T. Mo watt, Paul Re i ley, Sa muel M. Scott, John M. Van De u sen, ,,He roin Ad dic tion as 
a Fa mily Phe no me non: A New Con cep tual Mo del.” Ame ri can Jo ur nal of Drug and Al co hol 
Abu se, 2/1978, pp. 125 – 150.  

8) Вла де та Је ро тић, Лич ност нар ко ма на, Арс Ли бри, Бе о град, 2008, стр. 48.

9) Ne ven ka Bla žić Čop, Put u ži vot bez ovi sno sti o dro ga ma: pri ruč nik za ro di te lje i uče ni ke, 
Ge ne sis, Za greb, 2003, str. 77.

10) Kla us Koh, Mi ha Bru mlik, Sa bi na An dre zen, Ve li ka knji ga o ro di telj stvu, La gu na, Be o grad, 
2013, str. 202.
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не мо же.11) Хоф ма но во ис тра жи ва ње је от кри ло да је мно го ве ћа 
вје ро ват но ћа да ће адо ле сцен ти, ко ји ма је је дан ро ди тељ умро, у 
по ре ђе њу са адо ле сцен ти ма ко ји жи ве са оба ро ди те ља иза бра ти 
вр шњач ко дру штво ко је уче ста ло кон зу ми ра дро ге, што упу ћу је на 
то да су у ви со ком ри зи ку да поч ну да се дро ги ра ју.12) Ве о ма ма ла 
дје ца (из ме ђу 6 мје се ци и 4 го ди не), ко ја не мо гу да ра зу ми ју смрт 
или би ло ко ји дру ги раз лог за не ста нак ро ди те ља, за кљу чу ју да ро-
ди тељ ни је же лио да оста не и код њих се ја вља ин тен зи ван осје ћај 
да ни су до вољ но до бра, ли је па, ври јед на и при влач на људ ска би ћа 
да би за др жа ла ро ди те ља. Че сто их ци је лог жи во та пра ти осје ћа ње 
не при ла го ђе но сти и ни же ври јед но сти.13)

Мек нер је на гла сио да при су ство обје ро ди тељ ске фи гу ре у 
жи во ту дје те та „спре ча ва ко ри шће ње са мо јед не вас пит не ме то де 
и опа сност од бли ске сим би от ске ве зе са мај ком.” Он је сма трао да 
оче ви има ју на ро чи то ва жну уло гу у пе ри о ду адо ле сцен ци је, јер 
нај че шће пред ста вља ју ауто ри тет, те на успје шни ји на чин од мај ке 
по сти жу да по ста ве дје ци гра ни це и ка на ли шу на чи не по на ша ња 
ка рак те ри стич не за адо ле сцен те. То се углав ном од но си на по што-
ва ње пра ви ла, со ци јал но по на ша ње, ко ри шће ње дро га, ал ко хо ла 
и ци га ре та, ор га ни зо ва ње сло бод ног вре ме на и школ ских оба ве-
за и ак тив но сти. Мек нер је да ље ис та као да је дје ча ци ма у то ку 
од ра ста ња по треб но да има ју му шку фи гу ру ко ја ће им по мо ћи у 
тра же њу соп стве ног иден ти те та и фор ми ра њу си гур не, ста бил не и 
са мо стал не осо бе.14) 

У ве ли ком бро ју по ро ди ца за ви сни ка по сто ји бунт нар ко ма-
на про тив оца, а иден ти фи ка ци ја са њим је де фект на или у пот пу-
но сти из о ста је. У слу ча је ви ма од су ства оца из по ро ди це и ње го вог 
мо рал ног ослон ца, адо ле сцент у не мо гућ но сти да за до во љи сво ја 
оче ки ва ња у од но су на ње га мо же при хва ти ти не га тив не и не по-
жељ не иден ти фи ка ци је ко је укљу чу ју и дро ги ра ње.15) По ка за ло се 
да се ,,дро га ја вља као освет нич ки три јумф из бо ром не га тив ног 

11) Бо ро Ла зић, „То мо же би ти и ва ше де те.” Ча со пис за пре вен ци ју и ле че ње бо ле сти за ви-
сно сти, Спе ци јал на бол ни ца за бо ле сти за ви сно сти, Бе о град, 2009, стр. 25.

12) An ne E. Ber rett, Tur ner R. Jay, „Fa mily Struc tu re and Sub stan ce Use Pro blem in Ado le scen ce 
and Early Adult hood: exa ming ex pla na ti ons for the re la ti on ship.” Ad dic tion, So ci ety for the 
Study of Ad dic tion, 101/2006, pp. 109 -120.

13) Mar ga ret Re in hold, Ka ko pre ži ve ti upr kos ro di te lji ma, Esot he ria, Be o grad, 2005, str. 202.

14) Kla us Koh, Mi ha Bru mlik, Sa bi na An dre zen, Ve li ka knji ga o ro di telj stvu, La gu na, Be o grad, 
2013, str. 110.

15) Сте ван Пе тро вић, Дро га и људ ско по на ша ње, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1998, 
стр. 231-232.
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иден ти те та са сим бо ли ком ка жња ва ња ро ди те ља.”16) Ака де мик 
Вла де та Је ро тић је ис та као да је нај че шћи пси хич ки узрок по ја ве 
нар ко ма ни је не до ста так ро ди тељ ске љу ба ви у ра ном дје тињ ству. 
Об ја шња ва да је по сле ди ца овог мањ ка љу ба ви сла бо раз ви је на 
ор га ни за ци ја Ја-прин ци па код ове осо бе, због че га она за до вољ-
ство тра жи на по гре шној стра ни. По ја ча на уну тра шња на пе тост се 
при вид но и крат ко трај но сма њу је кон зу ми ра њем дро га, због че га 
чо вјек по ста је роб сво је стра сти, од но сно гри је ха.17) Пре ма пси хи-
ја та ру Јо ва ну Бу ке ли ћу мла ди нар ко ма ни јом по ку ша ва ју да оку-
пе сво је по ро ди це, што не ри јет ко има сим бо ли ку оку пља ња око 
одра.18)

2. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

У пе ри о ду од ја ну а ра 2013. до ок то бра 2014. го ди не на те-
ри то ри ји Цр не Го ре  ре а ли зо ва но је ис тра жи ва ње о ути ца ју по ро-
дич них фак то ра на ге не зу нар ко ма ни је, те на ли је че ње и успје шну 
ап сти нен ци ју за ви сни ка. Том при ли ком су ко ри шће на два стан дар-
ди зо ва на упит ни ка: за циљ ну гру пу – за ви сни ке и кон трол ну гру пу 
– осо бе ко је ни су про ба ле дро гу. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 168 
за ви сни ка (ак ту ел них, бив ших, на трет ма ну) ко ји про ла зе или су 
за вр ши ли про гра ме од ви ка ва ња од дро га у ЈУ за ли је че ње, ре ха би-
ли та ци ју и ре со ци ја ли за ци ју ко ри сни ка пси хо ак тив них суп стан ци 
„Ка ка риц ка го ра”, Под го ри ца (41 ис пи та ник), НВО „Пре по род”, 
Ник шић (25), НВО „4 LI FE“ (14), „РЕ ТО” цен тар, Да ни лов град 
(11), Удру же ње ано ним них нар ко ма на (6), као и они за ви сни ци ко-
ји су у по ме ну том пе ри о ду би ли на од слу же њу ка зне за тво ра у За-
во ду за из вр ше ње кри вич них санк ци ја у Спу жу (71 ис пи та ник). 
Кон трол на гру па од 188 уче сни ка ко ји ни су про ба ли дро гу са те-
ри то ри је ци је ле Цр не Го ре ко ри шће на је ра ди по ре ђе ња са фо кус 
гру пом у ци љу вје ро до стој ни јег по твр ђи ва ња или опо вр га ва ња по-
ста вље них хи по те за.

16) Јо ван Бу ке лић, Дро га у школ ској клу пи, Ве лар та, Бе о град, 2002, стр. 11.

17) Вла де та Је ро тић, Не у ро тич не по ја ве на шег вре ме на, Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, 
2004, стр. 161.

18)  Јо ван Бу ке лић, Ibid, стр. 215.
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Полна структура испитаника
Г.1. Структура испитаника по полу

Узор ком је об у хва ће но 168 за ви сни ка од дро га (158 му шког 
и 10 жен ског по ла) и 188 гра ђа на ко ји ни су про ба ли дро гу (161 ис-
пи та ник му шког по ла и 27 жен ског по ла).

По да ци о пол ној струк ту ри за ви сни ка ука зу ју на вје ро ват-
но ћу да су му шкар ци скло ни ји ко ри шће њу и зло у по тре би дро га у 
од но су на же не.

3.2. Адолесценција и почеци конзумирања дрога

Го то во све сту ди је упо зо ра ва ју на то да је пе ри од адо ле сцен-
ци је на ро чи то кри тич на фа за у раз во ју дје те та, ко ју ка рак те ри ше 
пре тје ра на осје тљи вост, на пе тост, не си гур ност, сво је гла вост, збу-
ње ност, бунт про тив кон вен ци ја, ври јед но сти и ауто ри те та, же ља 
за се па ра ци јом и са мо стал но шћу, из ра же на ра до зна лост и по тре ба 
адо ле сцен та да бу де уочен, да се сви ди дру ги ма и при па да не кој 
гру пи. Адо ле сцен ти тра же се бе и свој си стем ври јед но сти, а с об-
зи ром на то да још уви јек не ма ју оформ љен иден ти тет, вр шњач-
ка гру па мо же би ти ве о ма зна ча јан фак тор у фор ми ра њу њи хо ве 
лич но сти. Ста па ње соп стве ног иден ти те та у груп ни иден ти тет вр-
шња ка ука зу је на не до ста так чвр шћих ве за у по ро ди ци, ко је дје те-
ту то ком од ра ста ња ни су обез би је ди ле аде кват но са мо по што ва ње 
и са мо вред но ва ње. 
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Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да је нај ве ћи број за-
ви сни ка у Цр ној Го ри пр ви пут про бао дро гу при је на вр ше не 26. 
го ди не жи во та. До 15. го ди не дро ге је про ба ло 43.5% ис пи та ни ка, 
а у пе ри о ду од 16. до 25. го ди не жи во та њих 49.4%, док је екс пе ри-
мен ти са ње са дро га ма рјет кост по сле на вр ше не 26 го ди не жи во та 
(7.1%). На ве де но ука зу је на ко ре ла ци ју из ме ђу со ци јал не и емо ци-
о нал не не зре ло сти и екс пе ри мен ти са ња са дро га ма. У кон тек сту 
до би је них по да та ка, ко ри сно је ис та ћи да се пе ри од адо ле сцен ци је 
у да на шње ври је ме знат но про ду жио, и да по мно гим те о ре ти ча ри-
ма тра је и до на вр ше не 26. го ди не жи во та (ка сна адо ле сцен ци ја). 

3.3. Успјех у школи и академско напредовање зависника

Не ки ино стра ни ауто ри ис та кли су чвр сту по ве за ност из ме-
ђу не до стат ка ака дем ског ин те ре со ва ња, од но сно ни ског школ ског 
успје ха и бје жа ња из шко ле са укљу че но шћу дје те та у вр шњач ко 
дру штво ко је кон зу ми ра дро ге. До би је ни ре зул та ти у на шем ис тра-
жи ва њу ука зу ју на зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу ни ских ака дем ских 
по стиг ну ћа и зло у по тре бе дро га. На и ме, нај ве ћи број цр но гор-
ских за ви сни ка има за вр ше ну сред њу шко лу (56.5%), за тим основ-
ну (10.7%), фа кул тет (6.5%), ви шу (5.4%), док је 20% ис пи та ни-
ка на пу сти ло шко лу или би ло из ба че но из ње, што је алар ман тан 
по да так (Гра фи кон 2). У Гра фи ко ну 3 ја сно се ви ди да је нај ве ћи 
про це нат ис пи та них нар ко ма на по след њи раз ред свог шко ло ва ња 
за вр шио са до брим успје хом (38,1%), док је нај ма ње би ло од лич-
них (0,6%). 

Графикон 2. Завршена школа
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Г. 3. Успјех у задњој години школовања 
   

3.4. Типови породица из којих се регрутују зависници

Мно га ис тра жи ва ња су от кри ла да је мно го ве ћа вје ро ват но-
ћа да ће адо ле сцен ти, ко ји ма је је дан ро ди тељ пре ми нуо, у по ре ђе-
њу са адо ле сцен ти ма ко ји жи ве са оба ро ди те ља иза бра ти вр шњач-
ко дру штво ко је уче ста ло кон зу ми ра дро ге, што упу ћу је на то да су 
у ви со ком ри зи ку да поч ну да се дро ги ра ју. У овом ис тра жи ва њу 
по шли смо од хи по те зе да за ви сни ци че сто по ти чу из јед но ро
ди тељ ских по ро ди ца.

Г. 4. „Тип породице у којој си одрастао/ла?“
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На Гра фи ко ну 4 се мо же ви дје ти да за ви сни ци, у зна чај но 
ве ћем про цен ту не го уче сни ци кон трол не гру пе, по ти чу из јед но-
ро ди тељ ских по ро ди ца (18.5% vs. 3,7%). 

Ис тра жи ва ње да ље от кри ва да су ис пи та ни за ви сни ци у 
16,1% слу ча је ва дје ца раз ве де них ро ди те ља, док је тај про це нат у 
кон трол ној гру пи зна чај но ни жи - 4,8%.

Ипак се мо же кон ста то ва ти да нај ве ћи број ис пи та них за ви-
сни ка по ти че из пот пу них по ро ди ца. Ве ли ки број са вре ме них ауто-
ра на пр вом мје сту упи ре пр стом у „ло шу по ро ди цу”, а не рас ту рен 
дом, на про це се у по ро ди ци, не на по ро дич ну струк ту ру. Ра ди сти-
ца ња ком плет ни је и вје ро до стој ни је сли ке о по ро ди ци по ри је кла 
нар ко ма на, у да љем ра ду ба ви ће мо се екс пло ра ци јом ква ли те та со-
ци јал не ин тер ак ци је из ме ђу чла но ва по ро ди це.    3.5. Недовољна 
укљученост оца у одрастање

Рaзна ино стра на ис тра жи ва ња су опи са ла оче ве му шких за-
ви сни ка као одво је не, не у кљу че не у по ди за ње дје це, емо ци о нал но 
уда ље не или чак ауто ри тар не и на сил не. На ша по ла зна хи по те за 
је би ла да ве ли ки број за ви сни ка по ти че из по ро ди ца у ко ји ма је 
отац (био) от су тан или не до вољ но укљу чен у од ра ста ње дје те
та.  

Г.5. „Мој отац није имао довољно времена за мене”

На Гра фи ко ну 5 се мо же ви дје ти да 35.2% за ви сни ка сма тра 
да им отац ни је по све ћи вао до вољ но па жње, док је тај про це нат у 
кон трол ној гру пи знат но ни жи - 14.3%. Ва жно је ис та ћи да је при-
су ство оца то ком од ра ста ња на ро чи то зна чај но за дје ча ке ко ји ма 
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је по треб но има ју му шку фи гу ру ко ја ће им по мо ћи у фор ми ра њу 
ста бил ног иден ти те та.

3.6. Презаштићивање зависника од стране мајке

Мно ге сту ди је су по ка за ле да је пре за шти ћи ва ње од стра не 
ро ди те ља је дан од мо гу ћих ети о ло шких фак то ра у ге не зи нар ко-
ма ни је.  От кри ве но је да мај ке нар ко ма на има ју скло ност да ду же 
вре ме на одр жа ва ју кон тро лу над сво јом дје цом и да их ду го за др-
жа ва ју у ,,по зи ци ји дје те та”. У овим по ро ди ца ма мај ке су нај че шће 
опи са не као до ми нант не, по пу стљи ве и пре за шти ћу ју ће, са сим-
би от ским тен ден ца ма пре ма за ви сни ку.19) Хи по те за од ко је смо 
по шли у ис тра жи ва њу је да ве ли ки број за ви сни ка по ти че из 
по ро ди ца у ко ји ма је мај ка би ла пре за шти ћу ју ћа.

Графикон 6. „Мајка ме је презаштићивала“

На Гра фи ко ну 6 ја сно се ви ди да ско ро по ло ви на за ви сни ка 
до ла зи из по ро ди ца у ко ји ма су их мај ке пре за шти ћи ва ле (48.8%). 
Ако до би је не по дат ке упо ре ди мо са по да ци ма из кон трол не гру-
пе, мо же се ви дје ти да су за ви сни ци, у зна чај но ве ћем про цен ту 
од ра ста ли по ред пре за шти ћу ју ћих мај ки (48.8% vs. 21.9%). Пре-
за шти ћи ва ње од стра не ро ди те ља спу та ва дје цу у пси хо-фи зич ком 
раз во ју, во ди их ка ин фан ти ли за ци ји, емо ци о нал ној и со ци јал ној 
не зре ло сти. Пре за шти ће на дје ца се нај че шће осје ћа ју не си гур но 

19)  Ро са Ша пић, Уло га по ро ди це и пси хо ти ци зма у по ли ток си ко ма ни ји, За ду жби на Ан дре-
је вић, Бе о град, 2008, стр. 35.
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и ин фе ри ор но у од но су на сво је вр шња ке, ко ји су се из бо ри ли за 
ви ше сло бо де и до би ли „до зво лу за од ра ста ње”. Ка да се ова дје ца 
не што ка сни је, нај че шће у пе ри о ду адо ле сцен ци је, из бо ре за сво ју 
сло бо ду, у ри зи ку су да се окре ну дро га ма, тра же ћи у њи ма ком-
пен за ци ју за ис ку ства ко ја су има би ла ус кра ће на то ком од ра ста ња.

3.7. Неусклађени ставови родитеља у васпитавању

Ако ро ди те љи има ју не у јед на чен став у вас пи та ва њу (је дан 
ро ди тељ за хтје ван, а дру ги по пу стљив), ди је те мо же би ти збу ње но 
и у не мо гућ но сти да из гра ди си стем ври јед но сти по ко ме би зна-
ло шта је до бро, а шта ло ше, шта сми је, а шта не сми је. Због то га 
оно не мо же да фор ми ра ја сну сли ку о не по жељ ном по на ша њу, те 
је у опа сно сти да се окре не не га тив ним сти ло ви ма жи во та, ко ји 
мо гу укљу чи ти дро ги ра ње. Хи по те за ко јом смо се ру ко во ди ли у 
ис тра жи ва њу је да не у јед на чен став ро ди те ља у вас пи та ва њу 
дје це пред ста вља фак тор ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је.

Г. 7.  „Родитељи су имали неуједначен став 
по питању мог васпитавања“

До би је ни по да ци по ка зу ју да ско ро тре ћи на за ви сни ка 
(29.8%) по ти че из по ро ди ца у ко ји ма су ро ди те љи има ли не у јед на-
че не ста во ве по пи та њу њи хо вог вас пи та ва ња.  

На гра фи ко ну 7 та ко ђе се уоча ва и из ра же на раз ли ка у до-
би је ним ре зул та ти ма из ме ђу гру пе за ви сни ка и кон трол не гру пе 
(29.8% vs. 5.8%). 
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3.8. Комуникација и односи у породици зависника
Ино стра не сту ди је су по ка за ле да осо бе ко је жи ве у по ро ди-

ца ма у ко ји ма су че сти кон флик ти и ко је су у дје тињ ству пре жи вје-
ле тра у ме, мо гу при бје ћи ко ри шће њу ра зних дро га као стра те ги ји 
су о ча ва ња са сво јим про бле ми ма. У ис тра жи ва њу смо по шли смо 
од хи по те зе да нар ко ма ни че сто по ти чу из по ро ди ца у ко ји ма 
по сто ји не до ста так и/или не а де кват на ко му ни ка ци ја.

Г.8.“Моји родитељи су се често свађали“

Г.9. “Моји родитељи су се често тукли”

Че сте сва ђе и ту че у по ро ди ца ма пред ста вља ју ви до ве не а-
де кват не ко му ни ка ци је и ука зу ју на па то ло ги ју у по ро дич ним од-
но си ма и по ро дич ном функ ци о ни са њу. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по-
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ка зу ју да је ток сич ност че стих ро ди тељ ских сва ђа ка рак те ри сти ка 
26% цр но гор ских по ро ди ца ис пи та них за ви сни ка, док је тај про-
цент у кон трол ној гру пи знат но ни жи - 5.3%. 

Ка да je ри јеч о че стој ту чи из ме ђу ро ди те ља, као дис функ-
ци о нал ни јем и по здра вље и без бјед ност ри зич ни јем об ли ку ма-
лиг ног ро ди тељ ског од но са, ре зул та ти по ка зу ју да је 11.3% за ви-
сни ка би ло из ло же но ова квом ви ду на си ља, док је тај  про це нат у 
кон трол ној гру пи знат но ни жи 2.1%. Да ље мо же мо прет по ста ви ти 
да је у по ро ди ца ма ис пи та ни ка, ко ји су се опре ди је ли ли за тврд њу 
„нео д лу чан сам”, та ко ђе би ло при сут но ро ди тељ ско на си ље, вје-
ро ват но у ма њој мје ри. Ако узме мо у об зир ис пи та ни ке ко ји су се 
опре ди је ли ли и за ову оп ци ју, мо же се кон ста то ва ти да је 18.5% цр-
но гор ских за ви сни ка то ком од ра ста ња, би ло из ло же но ту чи ро ди-
те ља, док је тај про це нат у кон трол ној гру пи знат но ни жи - 3.5%. У 
кон тек сту до би је них по да та ка ко ри сно је на ве сти да су мно ге ино-
стра не сту ди је ис та кле да дје ца ко ја при су ству ју на си љу у по ро ди-
ци ис по ља ва ју пси хо ло шке про бле ме и про бле ме у по на ша њу, као 
и она дје ца ко ја су жр тве зло ста вља ња. Да ље су упо зо ри ле да се у 
30% - 60% по ро ди ца у ко ји ма је на си лан је дан или оба ро ди те ља 
де ша ва и зло ста вља ње дје це, а у оним по ро ди ца ма гдје је на си ље 
ве о ма из ра же но и же на мо ра да тра жи по моћ по ли ци је или на пу сти 
дом, у 75% - 100% слу ча је ва дје ца су би ла жр тве на си ља.20)

Графикон 10. „Често сам добијао/ла батине“

На ше ис тра жи ва ње да ље от кри ва да је 25% цр но гор ских за-
ви сни ка че сто до би ја ло ба ти не, док је тај про це нат у кон трол ној 
гру пи знат но ни жи 7.4%. 

20)  Та ња Иг ња то вић, Пра во на си гур ност: за шти та же на од на си ља у ин тим ним парт-
нер ским ре ла ци ја ма, Ге не ро, Бе о град, 2008, стр. 54.
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Дје ца, жр тве зло ста вља ња нај че шће па те од из ра зи то ло ше 
сли ке о се би ко ја не га тив но ути че на ка сни ју со ци ја ли за ци ју и ства-
ра код њих осје ћај да је сви јет ге не рал но не си гур но мје сто. Она 
дро ге ко ри сте ка ко би се но си ла са сво јим емо ци о нал ним бо лом 
због зло ста вља ња или за са мо у ни шта ва ње (дје ца ко ја су фи зич-
ки зло ста вља ња че сто осје ћа ју да за слу жу ју да бу ду ка жње на).21) 
Ис ку ство тра у ме на ра ном уз ра сту по ве ћа ва ри зик од зло у по тре бе 
дро га ка сни је у жи во ту.

3.9. Злоупотреба алкохола од стране чланова породице
Дје ца из ал ко хо ли чар ских и нар ко ман ских по ро ди ца че сто су 

жр тве фи зич ког и сек су ал ног зло ста вља ња, за не ма ри ва ња и дру гих 
по ро дич них про бле ма, због че га су она под ло жни ја зло у по тре би 
дро га, као об ли ку но ше ња са стре сом и ,,са мо ли је че ња”. Сај лха мер 
је сма трао да по сто ји оп шти кон сен зус да се дје ца ал ко хо ли ча ра 
че шће су о ча ва ју са ни зом пси хо-со ци јал них про бле ма и да по сто-
ји по ве ћан ри зик да у од ра слом до бу има ју про бле ме мен тал ног 
здра вља, као што су: де пре си ја, зло у по тре ба дро га и ан ти со ци јал-
но по на ша ње.22) Xипот езa од ко је смо по шли у ис тра жи ва њу је 
да зло у по тре ба ал ко хо ла и/или дро га од стра не јед ног или оба 
ро ди те ља че сто во ди нар ко ман ском по на ша њу њи хо ве дје це .

Г.11. Прекомјерно конзумирање алкохола од стране чланова породице

21) Cat he ri ne Spo o ner ,,Ca u ses and Co re la tes of Ado le scent Drug Abu se and Im pli ca ti ons for 
Tre at ment.” Drug and Al co hol Re wi ev, 18/1999, pp. 453-475.

22) Ga bri e le Scha fer, Fa mily Dyna mics in Fаmilies with Al co hol and Drug Ad dic tion, School of 
So cial Sci en ces, Auc kland Uni ver sity of Tec hno logy, 37/2011, pp. 135-151.
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У по ро ди ца ма за ви сни ка од дро га, оче ви су на ро чи то скло ни 
пре ко мјер ном кон зу ми ра ју ал ко хо ла (32.8%), што је у по зи тив ној 
ко ре ла ци ји са до би је ним по дат ком да ви ше од јед не тре ћи не за ви-
сни ка опа жа оца као не до вољ но укљу че ног у њи хо во од ра ста ње. 

Ка да је ри јеч о пре ко мјер ном кон зу ми ра њу ал ко хо ла од стра-
не оче ва ме ђу уче сни ци ма кон трол не гру пе, ви ди мо да  је тај про-
це нат знат но ни жи (5.8%). 

Уко ли ко узме мо у об зир пре ко мјер но кон зу ми ра ње ал ко хо ла 
од стра не свих чла но ва по ро ди це укуп но, ре зул та ти би би ли сле де-
ћи: по ро ди це зависникa 45.2% vs. кон трол на гру па 10.6%.

3.10. Конзумирање дрога од стране сиблинга
Ка да је ри јеч о кон зу ми ра њу дро га од стра не чла но ва по-

ро ди це, до ин те ре сант них по да та ка до шла је сту ди ја у Сје вер ној 
Аме ри ци ко ја је от кри ла да 69% си блин га ис пи та них опи јат ских 
за ви сни ка има исто ри ју про бле ма тич ног ко ри шће ња дро га или ал-
ко хо ла.23) Сту ди ја у Ка на ди је по ка за ла да је зло у по тре ба дро га од 
стра не ста ри јих си блин га ви ше не го зло у по тре ба дро га од стра не 
ро ди те ља би ла до ми ни ра ју ћи фак тор у по ја ви нар ко ма ни је ме ђу 
мла ди ма.24)

Ре зул та ти до ко јих смо до шли у на шем ис тра жи ва њу, от кри-
ва ју да су си блин зи цр но гор ских за ви сни ка скло ни ји кон зу ми ра њу 
дро га у ком па ра ци ји са оста лим чла но ви ма по ро ди це (8.8%). Та-
ко ђе се мо же уви дје ти да је 8 пу та ра ши ре ни је кон зу ми ра ње дро га 
од стра не си блин га ме ђу за ви сни ци ма не го ме ђу они ма ко ји дро-
ге ни су про ба ли (8.8% vs. 1.1%). У кон тек сту до би је них по да та ка, 
ва жно је на по ме ну ти да су не ке ино стра не сту ди је ука за ле на то 
да си блин зи има ју ва жну уло гу у кре и ра њу ста во ва адо ле сце на та 
пре ма дро ги ра њу. Мла ђи си блин зи ви де ста ри је као не ко га на ко га 
тре ба да се угле да ју и ко пред ста вља при мјер за њих, па ка да ста-
ри ји си блин зи зло у по тре бља ва ју дро ге, мла ђа бра ћа и се стре мо гу 
пре у зе ти овај мо дел по на ша ња, при је све га из осје ћа ња ло јал но-
сти. Ко ре ла ци је из ме ђу дро ги ра ња си блин га ва ри ра ју у за ви сно сти 
од ква ли те та и ин тен зи те та си блин ских ин тер ак ци ја - ко ре ла ци је 
су ве ће, ка да су ин тер ак ци је из ме ђу си блин га то пли је, че шће, с ма-
ње кон фли ка та и ка да си блин зи има ју за јед нич ке при ја те ље. 

23) Tim Rho des, Ro bert Lilly, Ce sa reo Fer nan dez, En zo Gi or gi no, Uwe E. Kem me sis, Hnas 
C.Os se ba ard, Na cer La lam, Imar Fa a sen, Ka ren El len Span now, ,,Risk Fac tors As so ci a ted 
with Drug Use: the Im por tan ce of Risk En vi ron ment.“, Drugs: edu ca tion, pre ven tion and po-
licy, 4/2003, Vol. 10, pp. 303–329.

24) Mic hael H. Boyle, Mark San ford, Pe ter Szat ma ri, Kat hleen Me ri kan gas, Da vid R. Of ford, 
,,Fa mi lial In flu en ces on Sub stan ce Use by Ado le scents and Young Adults.” Ca na dian Jo ur nal 
of Pu blic He alth, 3/2001, Vol. 92, 3/2001, pp. 206-209.
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3.11. Неадекватан родитељски надзор

До са да шње сту ди је су по ка за ла да је кон зу ми ра ње дро га по-
ве за но са по ро дич ним окру же њем у ко јем пре о вла да ва ре ла тив но 
ма ло ро ди тељ ске пот по ре и ни ска ин фор ми са ност о то ме ко су осо-
бе са ко јим се њи хо ва дје ца дру же. Хи по те за од ко је смо по шли у 
овом ис тра жи ва њу је да ро ди те љи за ви сни ка углав ном ни су по
зна ва ли дру штво сво је дје це то ком од ра ста ња и да ни су зна ли 
гјде им дје ца про во де ври је ме ван ку ће.

Ро ди те љи за ви сни ка су у по ре ђе њу са ро ди те љи ма уче сни ка 
кон трол не гру пе, у ма њој мје ри би ли упо зна ти са њи хо вим дру-
штвом то ком од ра ста ња (66.1% vs. 80.9%). 

Г.12. „Да ли су родитељи знали  са ким увече излазиш?”

Гра фи кон 12 от кри ва из у зет но ва жан по да так ка да је у пи та-
њу не а де ква тан ро ди тељ ски над зор. Ви ше од јед не по ло ви не ро ди-
те ља за ви сни ка (61.7%) ни је би ло ин фор ми са но о то ме гдје им дје-
ца про во де сло бод но ври је ме у ве чер њим са ти ма. Упо ре ђу ју ћи са 
ре зул та ти ма до би је ним у кон трол ној гру пи, уоча ва се да су ро ди-
те љи осо ба ко је ни ка да ни су кон зу ми ра ле дро гу у зна чај но ве ћем 
про цен ту би ли ин фор ми са ни о то ме са ким њи хо ва дје ца про во де 
сло бод но ври је ме (кон трол на гру па - 80.9% vs. за ви сни ци - 39.3%).

Зна чај ни по да ци ко је смо да ље до би ли у кон тек сту при мар-
не пре вен ци је по ка зу ју да су ро ди те љи уче сни ка кон трол не гру пе 
би ли ви ше ан га жо ва ни и по све ће ни пре вен тив ним раз го во ри ма о 
по сле ди ца ма ко ри шће ња и зло у по тре бе дро га, не го ро ди те љи за-
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ви сни ка. Ме ђу за ви сни ци ма од дро га, са мо је 26% оних са ко ји ма 
су ро ди те љи то ком од ра ста ња раз го ва ра ли о не га тив ним по сле ди-
ца ма ко ри шће ња дро га. Тај про це нат је не што ве ћи ка да је ри јеч 
о кон трол ној гру пи - 31.7%. Ро ди те љи за ви сни ка нај ви ше су раз-
го ва ра ли са сво јом дје цом о не га тив ним по сле ди ца ма ко ри шће ња 
ци га ре та, за тим о по сле ди ца ма зло у по тре бе ал ко хо ла, а нај ма ње о 
штет ним по сле ди ца ма ко ри шће ња дро га, док су ро ди те љи уче сни-
ка кон трол не гру пе до ми нант но су са сво јом дје цом то ком од ра ста-
ња раз го ва ра ли о не га тив ним по сле ди ца ма ко ри шће ња и зло у по-
тре бе дро га.

Ве о ма је ва жно да ро ди те љи раз го ва ра ју са дје цом о дро га ма 
још од њи хо вог нај ра ни јег дје тињ ства, да им ука жу на по сле ди це и 
штет ност, ка ко се адо ле сцен ти не би упу сти ли у евен ту ал но за до-
во ља ва ње сво је ра до зна ло сти, да про ба ју „за бра ње но во ће” и до-
жи ве „рај” о ко ме мно ги при ча ју. „Љу ди су ра до зна ли у од но су на 
смрт па не ска чу са кро во ва. Кад би зна ли да је нар ко ма ни ја та ко ђе 
скок у смрт, са мо ужа сно успо рен и бо лан, кад би зна ли да онај 
ко ји па да по вла чи са со бом и бли жње, кад би зна ли да је глав на 
стра хо та нар ко ма ни је жи вот а не смрт нар ко ма на, мла ди би би ли 
ку ди ка мо без бјед ни ји од овог зла.”25)

3.12. Губици и наркоманија

У по ро ди ца ма за ви сни ка уоче на је ви со ка ин ци ден ца ра них 
гу би та ка, нај че шће ве за них за смрт чла на по ро ди це. Пре у ра ње на 
се па ра ци ја од ро ди те ља мо же про у зро ко ва ти стрес и пси хич ку тра-
у му, ко ја је че сто из вор анк си о зно сти, па и је дан од по во да за кон-
зу ми ра ње дро га мо же би ти осло ба ђа ње од на го ми ла не анк си о зно-
сти. Ву ков je ис та кла да је чест слу чај гу би так оца при је на вр ше не 
16 го ди не мла дог нар ко ма на.26) Вор ден је ре као је же ља да се бу де 
са не ким - дро гом, са ко јом се фор ми ра емо ци о нал на ве за ност и у 
ко ју се ула же пси хич ка енер ги ја, чест симп том за оне ко ји па те од 
гу бит ка чла но ва по ро ди це, при ја те ља и/или дру гих бли ских осо-
ба27). Хи по те за од ко је смо по шли у ис тра жи ва њу да је у по ро
ди ца ма за ви сни ка при сут на ви со ка ин ци ден ца ра них гу би та ка.

25) Мирјана Булатовић, Ђаво у праху, Завет, Београд, 2004, стр. 14.

26) Mila Goldner Vukov, Porodica u krizi, Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb, 1988, str. 173.

27) William J. Worden, Grief counseling and grief theraphy, A handbook for the mental health 
practitioner, Springer, New York, 2009, pp. 134.
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Г. 13. Особе које су испитаници изгубили

Из из ло же ног гра фи ко на се ви ди да су гу би ци уче ста ли ји 
код за ви сни ка од дро га не го код осо ба ко је дро ге ни су ко ри сти ле 
(51.8% vs. 40.4%). На и ме, 36.1% ис пи та них за ви сни ка је из гу би ло 
оца, 13.9% мај ку, 12% бра та или се стру. Ис пи ту ју ћи да ље пе ри о де 
ка да су се ови гу би ци до го ди ли, до шли смо до по да тка да је до 15. 
го ди не оца из гу би ло 51.5%, мај ку 25%, а си блин га њих 33.3%. 

Ка да је ри јеч о кон трол ној гру пи, оца је из гу би ло 33% ис пи-
та ни ка, мај ку 9.1%, си блин га 3.4%. 

Ис тра жи ва ње да ље от кри ва да су ра ни гу би ци нај у жих чла-
но ва по ро ди це уче ста ли ја по ја ва ме ђу за ви сни ци ма од дро га, не го 
ме ђу осо ба ма ко је дро гу ни су ко ри сти ле. Ви ше од јед не тре ћи не 
цр но гор ских за ви сни ка (38.7%)  ис та кло је да се гу би так де сио 
при је на вр ше не 16 го ди не жи во та, 43.5% у пе ри о ду из ме ђу 16 и 25 
го ди не, док је 17.7% до жи вје ло гу бит ке по сле 26. го ди не. 

Ка да је ри јеч о кон трол ној гру пи, 29.3% је од го во ри ло да се 
гу би так де сио до 15 го ди не жи во та, 31% из ме ђу 16 и 25 го ди на, 
39.7% по сле на вр ше не 26. го ди не жи во та. Мо же се кон ста то ва ти 
да је до 26. го ди не жи во та 82.2% за ви сни ка до жи вје ло ма кар је дан 
зна ча јан гу би так, док је тај про це нат у кон трол ној гру пи ни жи - 
60.3%. До би је ни ре зул та ти да ље по ка зу ју да су по ку ша ји су и ци да 
и из вр ше ни су и ци ди чла но ва по ро ди це знат но уче ста ли ја по ја ва 
ме ђу за ви сни ци ма од дро га, не го ме ђу уче сни ци ма кон трол не гру-
пе (24.9% vs. 4.8%). 
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3.13. Заједничко вријеме/породични ритуали
По ро дич ни ри ту а ли пред ста вља ју не из го во ре на пра ви ла ко ја 

се че сто пре но се кроз ге не ра ци је, а по ма жу по ро ди ца ма да оства-
ре ко хе зи ју, ста бил ност и раз ви ју је дин ствен иден ти тет. Ва жни 
су за здра вље и бла го ста ње по ро ди це, а ње ни чла но ви су обич но 
емо тив но ве за ни за њих, пам те их и ра до их се сје ћа ју. По ро дич на 
оку пља ња пред ста вља ју дио по ро дич них ри ту а ла, ко ји су од ве ли-
ког зна ча ја за по ро дич но функ ци о ни са ње. Аме рич ко ис тра жи ва ње 
Уни вер зи те та Ко лум би ја  по ка за ло је да за јед нич ке ве че ре по ма жу 
по ро ди ца ма да раз ви ју ко хе зи ју, ста бил ност и је дин ствен иден ти-
тет, те да су од из у зет ног зна ча ја у пре вен ци ји ри зич ног по на ша ња 
ти неј џе ра.28) Ру ко во де ћи се овим са зна њи ма, у ис тра жи ва њу смо 
по шли од хи по те зе да су ро ди те љи за ви сни ка ма ло вре ме на про
во ди ли у ку ћи, са сво јом дје цом.

Ре зул та ти до ко јих смо до шли по ка зу ју да ви ше од по ло ви не 
ис пи та них за ви сни ка по ти че из по ро ди ца у ко ји ма су се прак ти ко-
ва ли за јед нич ки руч ко ви (69%) и чи ји су чла но ви во ље ли да про-
во де сло бод но ври је ме за јед но (63.1%). Ме ђу тим, ка да ове по дат ке 
упо ре ди мо са по да ци ма до би је ним ис пи ти ва њем кон трол не гру пе, 
мо же се ви дје ти да су че сти за јед нич ки руч ко ви, као и за јед нич ко 
ор га ни зо ва ње сло бод ног вре ме на, (би ли) уче ста ли ји у по ро ди ца ма 
из ко јих се ни су ре гру то ва ли за ви сни ци (69% vs. 91% – за јед нич ки 
руч ко ви) (63.1% vs. 80.3% - за јед нич ко сло бод но ври је ме).

Сиг ман је с раз ло гом ис та као да је “за јед нич ко об је до ва ње 
об лик ин тен зив ног ро ди тељ ског ан га жо ва ња око дје це ко ји функ-
ци о ни ше под пла штом да се је де.”29) У да на шњем вре ме ну, ка да 
су ро ди те љи углав ном у стал ној тр ци за за ра дом, сти ца њем дру-
штве ног угле да и пре сти жа, за јед нич ки руч ко ви/ве че ре мо гу би-
ти је ди на при ли ка да се по ро ди ца оку пи и сви чла но ви отво ре но 
по раз го ва ра ју о ра зним жи вот ним те ма ма (днев ним до га ђа ји ма, 
ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји, де ша ва њи ма у шко ли, про бле ми ма и 
по те шко ћа ма ко је му че ди је те, оче ки ва њи ма и ста во ви ма по пи та-
њу ко ри шће ња и зло у по тре бе опој них суп стан ци, и сл.), бо ље се 
упо зна ју и из ра зе ме ђу соб но ува жа ва ње и при хва та ње. 

3.14. Религиозност породице поријекла зависника

Ре ли ги о зно вас пи та ње је вид мо рал ног вас пи та ња, ко је се 
за сни ва се на вјер ским при ча ма, цр кве ним ри ту а ли ма и сим бо ли-

28) CASA Survey, The Importance of Family Dinners IV. The National Center on Addiction and 
Substance Aubuse at Columbia University, 2007, pp. 5-8.

29) Arik Sigman, Razmažena generacija – kako uništavamo budućnost naše dece, Psihopolis in-
stitut, Novi Sad, 2012, str. 158.
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ма. Бру млик је ста но ви шта да су ре ли ги о зни, ду хов ни адо ле сцен ти 
фи зич ки и пси хич ки здра ви ји и от пор ни ји на стрес у по ре ђе њу са 
не ре ли ги о зним. Он је да ље ис та као, да су ре ли ги о зне мла де осо бе 
ви ше ди сци пли но ва не и пр о со ци јал но ори јен ти са не, да ци је не са-
мо кон тро лу и те же на прет ку, те ма ње на ги њу де лин квент ном по на-
ша њу (на ве де но се не од но си на фун да мен та ли стич ке ре ли гиј ске 
гру пе).30) То су по твр ди ле сту ди ја у Цен трал ној Аме ри ци и CA SA 
ис тра жи ва ње Уни вер зи те та Ко лум би ја ко је су от кри ле да је ма ња 
вје ро ват но ћа да ће се адо ле сцен ти, ко ји вје ру ју у Бо га, у од но су на 
оне ко ји не вје ру ју, окре ну ти др о ги ра њу.31) Узи ма ју ћи у об зир прет-
ход но на ве де но, у на шем ис тра жи ва њу по шли смо од хи по те зе да 
ве ли ки бр ој за ви сни ка од др о га по ти че из не ре ли ги о зних по ро
ди ца. Ре зул та ти до ко јих смо до шли су по твр ди ли по ста вље ну хи-
по те зу, али је ин те ре сант но да се по ка за ло да уче сни ци кон трол не 
гру пе у ве ћем пр о цен ту по ти чу из не ре ли ги о зних по ро ди ца (36.2% 
vs. 41.1%).

3.15. Перцепција зависника о узроцима коришћења дрога

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да нај ве ћи број ис-
пи та них за ви сни ка не опа жа по ро дич не окол но сти као зна ча јан 
фак тор у ге не зи њи хо ве бо ле сти за ви сно сти. На и ме, они су као 
нај ва жни ји фак тор ис та кли ра до зна лост (45.9%), за тим вр шњач ко 
дру штво (27.2%), по том лич не про бле ме (14.8%) а тек он да по ро-
дич не окол но сти (9.1%).  

3.16. Породична подршка у третману болести зависности
Ли је че ње нар ко ма ни је, ко је ка рак те ри шу исто вре ме но по сто-

ја ње пси хич ке и фи зич ке за ви сно сти (опи о ма ни ја, бар би ту ро ма ни-
ја), кон ти ну и ра ни је про цес ко ји у се би са др жи дви је ета пе: ли-
је че ње ап сти нен ци јал ног син дро ма ме ди ка мен то зном те ра пи јом, 
а по том пру жа ње пси хо ло шких ви до ва по мо ћи. То је ду го тра јан, 
бо лан и ком плек сан про цес ко ји зах ти је ва пу но енер ги је, од ри ца ња 
и бо ла код за ви сни ка, али и пу но љу ба ви и ра зу ми је ва ња од свих 
осо ба укљу че них у тај про цес, а нај ви ше од по ро ди це. За успје шну 
ап сти нен ци ју, ква ли тет ну про мје ну сти ла жи во та и лич но сти нар-
ко ма на, нео п ход но је уче шће што ве ћег бро ја чла но ва по ро ди це у 
свим фа за ма про це са ли је че ња, у сми слу пру жа ња по др шке и (или) 
укљу чи ва ња у про гра ме по ро дич не или не ке дру ге пси хо те ра пи је. 

30) Кlaus Koh, Miha Brumlik, Sabina Andrezen, Velika knjiga o roditeljstvu, Laguna, Beograd, 
2013, str. 159.

31) CASA Survey, The Importance of Family Dinners IV. The National Center on Addiction and 
Substance Aubuse at Columbia University, 2007, pp. 5-8.
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У ис тра жи ва њу смо по шли од хи по те зе да је за успје шност ли је
че ња за ви сни ка од дро га ве о ма ва жно да по ро ди ца бу де си гу ран 
осло нац у трет ма ну свог чла на.

Ре зул та ти до ко јих смо до шли ука зу ју на то да по ро ди ца у 
нај ве ћем про цен ту пред ста вља по др шку у ли је че њу ис пи та них за-
ви сни ка (61.8%). У дру гим слу ча је ви ма, до би је ни су сле де ћи по-
да ци из ра же ни у про цен ти ма: при ја те љи 10.4%, осо бље уста но ве 
или ор га ни за ци је у ко јој се трет ман ре а ли зу је 23.6% и дру го 4.2%. 
Мо же се за кљу чи ти, да нај ве ћи број ис пи та них за ви сни ка опа жа 
по ро ди цу као нај ве ћу по др шку у трет ма ну ли је че ња, што је у по-
зи тив ној ко ре ла ци ји са до би је ним по дат ком да 91.1% ис пи та них 
за ви сни ка ап сти ни ра.

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Нај ве ћи број ис пи та ни ка ме ђу за ви сни ци ма би ле су осо бе 
му шког по ла (94% слу ча је ва). На осно ву то га мо же мо кон ста то ва-
ти да се ре зул та ти ис тра жи ва ња углав ном од но се на фак то ре ко-
ји су до при ни је ли ге не зи му шких за ви сни ка у по ро ди ци. Пол на 
струк ту ра ис пи та ни ка - за ви сни ка упу ћу је на то да је нар ко ма ни-
ја рас про стра ње ни ја ме ђу му шкар ци ма не го ме ђу же на ма, што је 
у скла ду те о ри јом да се ри зич ни об ли ци по на ша ња раз ли ку ју код 
мла ди ћа и дје во ја ка, те да је зло у по тре ба дро га и агре сив но по на-
ша ње из ра же ни је код мла ди ћа, а ано рек си ја и емо тив ни про бле ми 
код дје во ја ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су да ље по ка за ли да је нај ве-
ћи број за ви сни ка про бао дро ге при је на вр ше не 26 го ди не жи во та, 
и то чак њих 92.9%. На ве де но упу ћу је на по зи тив ну ко ре ла ци ју 
из ме ђу со ци јал не и емо ци о нал не не зре ло сти и екс пе ри мен ти са ња 
са дро га ма. 

Ис тра жи ва ње је та ко ђе от кри ло да по сто ји чвр ста по ве за-
ност из ме ђу не до стат ка ака дем ског ин те ре со ва ња, од но сно ни ског 
школ ског успје ха и бје жа ња из шко ле са кон зу ми ра њем дро га. У 
про сје ку, нај ве ћи број за ви сни ка има за вр ше ну сред њу шко лу са 
до брим успје хом, док је пе ти на укуп ног бро ја ис пи та них за ви сни-
ка на пу сти ла сред њу шко лу или је из ба че на из ње. До би је ни по да-
ци по твр ђу ју ста во ве не ких ино стра них ауто ра ко ји су на гла си ли 
чвр сту по ве за ност из ме ђу ни ског школ ског успје ха и бје жа ња из 
шко ле са укљу че но шћу дје те та у вр шњач ко дру штво ко је кон зу ми-
ра дро ге.32) На ве де но ука зу је на то да за ви сни ци не ма ју раз ви је не 

32) Haw kins, J. D., Ca ta la no, R.F., Mil ler,J.Y.  „Risk and Pro tec ti ve Fac tors for Al co hol and Ot her 
Drug Pro blems in Ado le scen ce and Early Adult hood: Im pli ca tion for Sub stan ce Abu se Pre-
ven tion.” Psycho lo gi cal Bul le tin, 1/1992, Vol. 112, pp. 64 -105.
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рад не на ви ке и од го вор но сти, што упу ћу је на не а де ква тан ро ди-
тељ ски над зор и њи хо ву не до вољ ну укљу че ност у школ ске ак тив-
но сти дје це.

Мно га са вре ме на ис тра жи ва ња ба ви ла су се про у ча ва њем 
по ро ди ца из ко јих се ре гру ту ју за ви сни ци. Док су јед ни, на пр вом 
мје сту ука зи ва ли на не а де кват ну по ро дич ну струк ту ру -„рас ту рен 
дом” као би тан фак тор ри зи ка, дру ги су ис ти ца ли „ло шу по ро ди-
цу” и лош ква ли тет со ци јал не ин тер ак ци је из ме ђу чла но ва по ро ди-
це, као кључ ни фак тор у ге не зи нар ко ма ни је. На ше ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да око пе ти не ис пи та них за ви сни ка по ти че из јед но ро ди-
тељ ских по ро ди ца, а ше сти на из по ро ди ца раз ве де них ро ди те ља. 
У ком па ра ци ји са кон трол ном гру пом, мо же се кон ста то ва ти да је 
5 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће за ви сни ци по те ћи из јед но ро ди тељ-
ских по ро ди ца и 6 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће се ре гру то ва ти из 
по ро ди ца раз ве де них ро ди те ља, у по ре ђе њу са они ма ко ји дро ге 
ни су ко ри сти ли. Ре зул та ти, да ље ипак по ка зу ју да ве ћи на за ви сни-
ка од ра ста у пот пу ним по ро ди ца ма, због че га је од ве ли ког зна ча ја 
са гле да ва ње со ци јал не ин тер ак ци је и од но са у по ро ди ци за ви сни-
ка, ко је сли је ди у на став ку. 

При ана ли зи ра њу пер цеп ци је за ви сни ка о бли ско сти са ро-
ди те љи ма, до шли смо до по да та ка да су за ви сни ци ви ше емо тив но 
ве за ни за мај ке не го за оче ве, и да су мај ке пер ци пи ра не као пре-
за шти ћу ју ће у ско ро по ла слу ча је ва. Пер цеп ци ја мај ке као пре за-
шти ћу ју ће је 2.2 пу та ма ња у кон трол ној гру пи, што упу ћу је на то 
да је пре за шти ћи ва ње од стра не мај ке је дан од мо гу ћих фак то ра 
ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је. Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња су у 
по зи тив ној ко ре ла ци ји са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Атар до, ко је 
је от кри ло да мај ке нар ко ма на има ју скло ност да ду же одр жа ва ју 
кон тро лу над сво јом дје цом и да их ду го за др жа ва ју у ,,по зи ци ји 
дје те та”. На ше ре зул та те по твр ђу је и ис тра жи ва ње Стан то на и 
са рад ни ка (1978. го ди не) ко је је опи са ло мај ку као об зир ну и по-
све ће ну у по ди за њу дје це, ко ја је че сто за ви сни ка ста вља ла у по-
зи ци ју нај о ми ље ни јег дје те та.33) Ви ше од тре ћи не ис пи та них за ви-
сни ка сма тра да оче ви ни су има ли до вољ но вре ме на за њих то ком 
од ра ста ња. Ако ове по дат ке упо ре ди мо са ре зул та ти ма до би је ним 
у кон трол ној гру пи, мо же се кон ста то ва ти да је ско ро 2.5 пу та ве ћа 
вје ро ват но ћа да ће осо бе чи ји су оче ви не до вољ но укљу че ни у њи-
хо во од ра ста ње по ста ти за ви сни ци, у по ре ђе њу са осо ба ма чи ји су 
оче ви ан га жо ва ни у жи во ти ма сво је дје це.

33) Dun can M. Stan ton, Tho mas C. Todd, Da vid B. He ard, Sam Krischner, Je rry I. Kle i man, 
Da vid T. Mo watt, Paul Re i ley, Sa muel M. Scott, John M. Van De u sen, ,,He roin Ad dic tion as 
a Fa mily Phe no me non: A New Con cep tual Mo del.” Ame ri can Jo ur nal of Drug and Al co hol 
Abu se 2/1978, pp. 125–150.  
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Мно ге ино стра не сту ди је су ука за ле на то да у по ро ди ца ма 
у ко ји ма су је дан или оба ро ди те ља нар ко ма ни и (или) ал ко хо ли-
ча ри по сто ји ве ћи ри зик да се њи хо ва дје ца опре ди је ле за не га-
тив ни стил жи во та, ко ји че сто укљу чу је и дро ги ра ње. По да ци до 
ко јих смо до шли по ка зу ју да ско ро јед на тре ћи на нар ко ма на по ти-
че из по ро ди ца у ко ји ма (је) отац пре ко мјер но кон зу ми ра(о) ал ко-
хол, што је у по зи тив ној ко ре ла ци ји са по дат ком да ви ше од јед не 
тре ћи не за ви сни ка опа жа оца као не до вољ но укљу че ног у њи хо во 
од ра ста ње. Уко ли ко ове по дат ке упо ре ди мо са ре зул та ти ма до би је-
ним у кон трол ној гру пи, мо же се кон ста то ва ти да је 5.7 пу та вје ро-
ват ни је да ће осо бе чи ји оче ви пре ко мјер но кон зу ми ра ју ал ко хол, у 
по ре ђе њу са дје цом оче ва ко ји пре ко мјер но ал ко хол не кон зу ми ра-
ју, по ста ти нар ко ма ни. Ис тра жи ва ње је да ље от кри ло да је 8 пу та 
ра ши ре ни је кон зу ми ра ње дро га ме ђу си блин зи ма за ви сни ка не го 
ме ђу си блин зи ма осо ба ко је дро гу ни су про ба ле. У ве зи са тим ко-
ри сно је ис та ћи да су Бар, Хоф ман и Јанг сма тра ли да си блин зи 
игра ју ва жну уло гу у кре и ра њу ста во ва адо ле сце на та пре ма дро-
ги ра њу. По њи ма, мла ђи си блин зи че сто по сма тра ју и пре у зи ма ју 
мо дел по на ша ња ста ри јих, па ако ста ри ји си блинг зло у по тре бља ва 
дро ге, обез бје ђу ју ћи ти ме не а де ква тан мо дел за ими ти ра ње, по сто-
ји опа сност да ће се и мла ђи окре ну ти нар ко ма ни ји.34)

Мно га ино стра на ис тра жи ва ња су по ка за ла да је у по ро-
ди ца ма за ви сни ка при сут на ви со ка ин ци ден ца ра них гу би та ка, 
нај че шће ве за них за смрт чла на по ро ди це. До би је ни ре зул та ти у 
ис тра жи ва њу ука зу ју на то да је ви ше од по ло ви не цр но гор ских 
за ви сни ка из гу би ло не ку зна чај ну осо бу у жи во ту, док је ви ше од 
јед не тре ћи не за ви сни ка из гу би ло оца углав ном при је на вр ше не 
16. го ди не жи во та. Нај ве ћи број гу би та ка ме ђу за ви сни ци ма се де-
сио при је на вр ше не 26. го ди не жи во та, док се нај ве ћи број гу би та-
ка код уче сни ка кон трол не гру пе де сио по сле на вр ше не 26. го ди не 
жи во та. Тре ба до да ти и то да до би је ни по да ци от кри ва ју да су по-
ку ша ји су и ци да и/или су и ци ди 5,8 пу та уче ста ли ји ме ђу чла но ви-
ма по ро ди це за ви сни ка од дро га не го ме ђу чла но ви ма по ро ди це 
осо ба ко је дро гу ни су кон зу ми ра ле. 

Ско ро јед на тре ћи на за ви сни ка по ти че из по ро ди ца у ко ји-
ма ро ди те љи има ју или су има ли не у јед на че не ста во ве по пи та њу 
њи хо вог вас пи та ва ња. Ди је те због то га мо же би ти збу ње но и у не-
мо гућ но сти да из гра ди си стем ври јед но сти по ко ме би зна ло шта 
је до бро а шта ло ше. Ком па ри ра ју ћи са ре зул та ти ма до би је ним у 

34) Step hen J. Ba hr, John P. Hof fmann, Xi aoyan Yang ,,Pa ren tal and Pe er In flu en ces on the Risk 
of Ado le scent Drug Use.” The Jo ur nal of Pri mary Pre ven tion, No 6/2005, Vol. 26, pp. 529-
551.
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кон трол ној гру пи, до шли смо до по да тка да је 5 пу та ве ћа вје ро-
ват но ћа да ће се за ви сни ци ре гру то ва ти из по ро ди ца у ко ји ма не 
по сто ји или ни је по сто јао ро ди тељ ски кон сен зус око вас пи та ва ња 
дје це, у од но су на по ро ди це у ко ји ма ро ди те љи има ју ускла ђе не 
ста во ве око вас пи та ва ња дје це. 

У на став ку ис тра жи ва ња, по ка за ло се да су че сте сва ђе и ту-
че мно го уче ста ли ја по ја ва у по ро ди ца ма за ви сни ка, не го у по ро-
ди ца ма уче сни ка кон трол не гру пе. Пет пу та је ве ћа шан са да се 
за ви сни ци ре гру ту ју  из по ро ди ца у ко ји ма су при сут не че сте сва ђе 
ро ди те ља, док  5.5 пу та је ве ћа мо гућ ност да ди је те, чи ји се ро ди-
те љи че сто ту ку, по ста не нар ко ман. До би је ни по да ци су да ље по-
ка за ли да је јед на че твр ти на ис пи та них за ви сни ка че сто до би ја ла 
ба ти не то ком од ра ста ња од сво јих ро ди те ља. Ако по дат ке упо ре-
ди мо са по да ци ма до би је ним ис пи ти ва њем кон трол не гру пе, мо же 
се за кљу чи ти, да је 3.4 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће дје ца ко ја су 
че сто до би ја ла ба ти не у по ре ђе њу са они ма ко ја ни су, по ста ти нар-
ко ма ни. 

Ри ту ал че стих по ро дич них руч ко ва је уче ста ли ја по ја ва у по-
ро ди ца ма осо ба ко је ни су кон зу ми ра ле дро гу, не го ме ђу за ви сни-
ци ма. 1.3 пу та је ве ћа вје ро ват но ћа да ће се осо бе ко је не прак ти ку-
ју за јед нич ке руч ко ве и не про во де за јед нич ко сло бод но ври је ме у 
кру гу по ро ди це, окре ну ти нар ко ма ни ји. 

Ка да је ри јеч о ре ли ги о зно сти по ро ди це, као про тек тив ном 
фак то ру у ге не зи нар ко ма ни је, до би је ни ре зул та ти по ка зу ју да ви-
ше од по ло ви не за ви сни ка по ти че из не ре ли ги о зних по ро ди ца. Ин-
те ре сант но је да се по ка за ло да уче ни ци кон трол не гру пе у ве ћем 
бро ју по ти чу из не ре ли ги о зних по ро ди ца. На ши ре зул та ти не по-
твр ђу ју по дат ке до ко јих је до шло CA SA ис тра жи ва ње Уни вер зи те-
та Ко лум би ја ко је је от кри ло да је ско ро че ти ри пу та ве ћа вје ро ват-
но ћа да ће ко ри сти ти ма ри ху а ну и се дам пу та (дру ге)35) иле гал не 
дро ге они ти неј џе ри ко ји не сма тра ју ре ли ги о зна увје ре ња ва жним 
у од но су на оне ко ји чвр сто вје ру ју да је ре ли ги ја ве о ма бит на.36)   

Ро ди те љи за ви сни ка су нај ма ње са сво јом дје цом раз го ва ра-
ли о не га тив ним по сле ди ца ма зло у по тре бе дро га, а ви ше о по сле-
ди ца ма ко ри шће ња ци га ре та и ал ко хо ла. Док су ро ди те љи уче сни-
ка кон трол не гру пе до ми нант но са сво јом дје цом, то ком од ра ста ња, 
раз го ва ра ли о штет ним по сле ди ца ма ко ри шће ња дро га. На ве де но 
упу ћу је на то да је из о ста нак ро ди тељ ског ин фор ма тив ног раз го-

35) Ма ри ху а на је ле га ли зо ва на у по је ди ним зе мља ма САД-а.

36) Ca sa Sur vey, So Help Me God: Sub stan ce Abu se, Re li gion and Spi ri tu a lity, The Na ti o nal Cen-
ter on Ad dic tion and Sub stan ce Aubu se at Co lum bia Uni ver sity, 2001, pp. 1-44.
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во ра са дје те том о не га тив ним по сле ди ца ма ко ри шће ња дро га у 
ди рект ној ко ре ла ци ји са зло у по тре бом дро га код те дје це. Ви ше 
од јед не по ло ви не ро ди те ља, чи ја су дје ца по ста ла за ви сни ци, ни је 
би ло ин фор ми са но о то ме гдје им дје ца про во де сло бод но ври је ме, 
на ро чи то у ве чер њим са ти ма. Упо ре ђу ју ћи ове по дат ке са ре зул-
та ти ма до би је ним ис пи ти ва њем кон трол не гру пе, мо же се за кљу-
чи ти да је 2.5 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће дје ца чи ји ро ди те љи не 
зна ју гдје она про во де ври је ме то ком од ра ста ња, у од но су на дје цу 
чи ји ро ди те љи вр ше аде ква тан над зор,  по ста ти нар ко ма ни. На ше 
ре зул та те по твр ђу ју и ра ни ја ис тра жи ва ња ко ја су по ка за ла да је 
кон зу ми ра ње дро га по ве за но са по ро дич ним окру же њем у ко јем 
пре о вла да ва ре ла тив но ни ска ин фор ми са ност ро ди те ља о то ме ко 
су осо бе са ко јим се њи хо ва дје ца дру же. 

За ви сни ци у из у зет но ма лом про цен ту опа жа ју по ро дич не 
окол но сти као узроч ни фак тор у по ја ви њи хо ве бо ле сти. На и ме, 
као до ми нан тан узрок за ви сни ци су на ве ли ра до зна лост. Нај ве ћи 
број ис пи та них за ви сни ка (91.1 %) из ја ви ло је да ап сти ни ра (ду-
же или кра ће ври је ме) што је у по зи тив ној ко ре ла ци ји са њи хо вом 
из ја вом да им нај ве ћу по др шку у ли је че њу пред ста вља ју или су 
пред ста вља ли чла но ви њи хо вих по ро ди ца.
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Ida V. Kolinovic

DRUG ABUSE COMPLEXITY IN THE 
FAMILY CONTEXT IN MONTENEGRO

Resume
This paper presents the results of the research, conducted in 

Montenegro, from January 2013 till October 2014. The study included 
168 drug addicts (current, former, under treatment) and 188 control 
group participants (citizens who haven’t used drugs). Collected data 
shed light on global problem of drug addiction especially in a view of 
influence that family has on genesis of drug addiction of family mem-
bers. The largest number of respondents among drug addicts is males - 
94%, which suggests that drug addiction, as a form of a risky behavior, 
is more common among men than among women. Furhermore, the re-
search shows that there is a strong correlation between lack of academic 
interest, low school achievements and skipping classes and drug abuse, 
which suggests that parents were neither sufficiently involved in their 
children’s school activities nor in implementing adequate supervision. 
Regarding the type of drug addict’s family of origin, the research results 
reveals that one - fifth of addicts live or lived in a single family, while 
one –sixth experienced parents’ divorce. Considering addict’s relation-
ship with parents, in almost half of cases mothers were perceived as 
overprotective and in more than a third of cases fathers were perceived 
as insufficiently involved in bringing up children. Nearly one –third 
of addicts come from families where parents have or had inconsistent 
views about their upbringing. Furthermore, our research shows that fre-
quent guarrels and fights are more widespread in families of addits than 
in families of the control group. One third of addicts come from fami-
lies where father consumed alcohol excessively, which is probably in 
positive correlation with the fact that fathers were not involved enough 
in life of addicts. Many international studies shows that high incidence 
of early losses is present in families of addicts. Our research confirms 
previously mentioned data that more than one-third of Montenegrin ad-
dicts lost their father at the age of 25 or under. Early family informative 
conversation between parents and children, about the consequences of 
drug use/abuse is rare among drug addicts. Furthermore, more than half 
of the parents whose children became addicts were not informed where 
their children spent their free time, especially in the evening. With re-
gard to the practice of having family lunches together, research reveals 
that it is less protective factor for drug addiction, while religiosity of 
the family of origin does not play a significant role, since the research 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 89-118.

118

shows that respondents from the control group come from more irre-
ligious families than in case of addicts. The majority of drug addicts 
(92.9%) tried drugs before the age of 25 which suggests a positive cor-
relation between social and emotional immaturity and experimenting 
with drugs. In a small percentage, drug addicts in Montenegro perceive 
family circumstances as a causative factor in development of their dis-
ease. As a dominant cause of their addiction they point out the curiosity. 
The large number of respondents among addicts report that they abstain 
(longer or shorter time), which positively correlates with their state-
ment that the greatest support in the treatment comes from their family 
memebrs. 

Key words: drug addiction, family, losses, father’s alcoholism, 
overprotective mother, influence of siblings, family rituals, family com-
munication, parental supervision, family religiosity. 

* Овај рад је примљен 27. феебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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УЗРОЦИ БЕСКУЋНИШТВА 
У ВОЈВОДИНИ

Сажетак
Бес кућ ни штво опи су је ста ње љу ди ко ји не ма ју стал но ме сто 

бо рав ка и ни су у мо гућ но сти да га стек ну. Бес кућ ни штво као та кво 
ути че на ве ли ки број љу ди, не за ви сно од по ла и ста ро сти, пра ти га 
по се бан на чин и стил жи во та, као и по се бан си стем вред но сти ко ји 
има еле мен те суб кул ту ре. Кроз ис пи ти ва ње ко ри сни ка При хва ти-
ли шта и при хват не ста ни це у Но вом Са ду, као је ди не ор га ни зо ва-
не услу ге со ци јал не за шти те бес кућ ни ка на те ри то ри ји Вој во ди не, 
ауто ри овог ра да ће по ку ша ти да ис пи та ју глав не узро ке и фак то ре 
ко ји до при но се на стан ку бес кућ ни штва у Вој во ди ни, и то све у ци-
љу бо љег раз у ме ва ња про бле ма са ко ји ма се бес кућ ни ци су о ча ва ју. 
Та ко ђе, у ра ду се ука зу је на ри зич не гру пе бес кућ ни штва, као и на 
ур гент ност по тре бе за кре и ра њем про гра ма превенцијe, од но сно 
стра те ги ја за решавањa про бле ма бес кућ ни штва.
Кључ не ре чи: си ро ма штво, бес кућ ни штво, узро ци, при хва ти ли ште. 

* Редовни професор
**  Мастер социјалног рада
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1. ПОЈАМ И УЗРОЦИ БЕСКУЋНИШТВА

Бес кућ ни ци пред ста вља ју екс трем ни вид мар ги на ли за ци је и 
угро жа ва ња основ них људ ских пра ва. Ка да се го во ри о бес кућ ни-
ци ма, обич но се пр во по ми сли на љу де без кро ва над гла вом ко ји 
спа ва ју на ули ци. Ипак, љу ди ко ји спа ва ју на ули ци и јав ним про-
сто ри ја ма су нај ви дљи ви ја фор ма бес кућ ни штва ко ја пред ста вља 
са мо врх ле де ног бре га.

Бес кућ ни штво спа да у нај ком плек сни ји вид со ци јал не ис-
кљу че но сти, ко ја је сло жен и ви ше ди мен зи о на лан фе но мен. Она 
се де фи ни ше као „про цес ко јим су од ре ђе ни по је дин ци гур ну ти на 
иви цу дру штва, и спре че ни у пу ном уче ство ва њу у дру штву због 
си ро ма штва или не до ста та ка основ них зна ња или као ре зул тат 
дис кри ми на ци је.”1)

Бес кућ ни ци пред ста вља ју по пу ла ци ју ко ја је со ци јал но ис-
кљу че на из свих дру штве них си сте ма, без основ них усло ва за жи-
вот, и са свим обе леж ји ма мар ги нал не дру штве не гру пе. Основ на 
кла си фи ка ци ји по ла зи од по де ле на ап со лут но и ре ла тив но бес кућ-
ни штво.2) 

Ап со лут но бес кућ ни штво се де фи ни ше као си ту а ци ја у ко јој 
по је ди нац или по ро ди ца не ма уоп ште стан или бо ра ви у при вре-
ме ном скло ни шту. То укљу чу је оне ко ји жи ве у пар ко ви ма, на ули-
ца ма, у скло ни шти ма, у при вре ме ним објек ти ма, за тим оне ко ји се 
на ла зе у при вре ме ном сме шта ју код при ја те ља или род би не и оне 
ко ји жи ве у им про ви зо ва ном скло ни шту (на пу ште ним ауто мо би-
ли ма, ва го ни ма).

Ре ла тив но бес кућ ни штво пред ста вља си ту а ци ју у ко јој до-
мо ви љу ди не ис пу ња ва ју основ не стан дар де. Ово укљу чу је си ту-
а ци је да ку ћа/стан не ма аде кват ну за шти ту од не по го да, не ма при-
ступ чи стој во ди, да се на ла зи да ле ко од по сла, шко ле, бол ни це 
што оне мо гу ћа ва обра зо ва ње, ле че ње и за по шља ва ње, као и да не 
пру жа осе ћа ње лич не си гур но сти.

Го ди не 2009. на Кон фе рен ци ји европ ских ста ти сти ча ра 
(Con fe ren ce of Euro pean Sta ti stic sces) и Еко ном ске ко ми си је Ује ди-
ње них на ци ја за Евро пу, ко ја је одр жа на у Же не ви, гру па екс пе ра та 

1) Co un cil of Euro pen Union, Jo int re port by the Com misssion and the Co un cil of so-
cial in clu sion, Brus sels. 2004, р. 8. 

2) Мarpsat, M. The pro blem of de fi ni ti ons: po ints of si mi la rity and dif fer-en ce, cu hpcon fe ren ce 
pa per, Brus sels. 2005, р. 65.
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за по пис ста нов ни штва и до ма ћин ста ва по де ли ла је бес кућ ни ке у 
две ве ли ке гру пе:3)

(а) При мар ни бес кућ ни ци (енгл. ro o fles sness) - ли ца ко ја жи-
ве на ули ца ма, без би ло ка квог скло ни шта; 

(б) Се кун дар ни бес кућ ни ци - у овој ка те го ри ји се на ла зе ли-
ца ко ја не ма ју стал но ме сто бо рав ка, ко ја че сто ме ња ју сме штај 
(укљу чу ју ћи ста но ве, скло ни шта и ин сти ту ци је за бес кућ ни ке или 
дру га ме ста ста но ва ња). Нај кра ће ре че но, то су она ли ца ко ја жи ве 
у при ват ним ста но ви ма, али без стал не адре се.

Ни је ла ко од ре ди ти ко ји су кључ ни узро ци ко ји до во де до 
бес кућ ни штва, јер је бес кућ ни штво сло жен фе но мен са ве ли ким 
бро јем по тен ци јал них узро ка ко ји на ста ју као по сле ди ца на ру ше не 
ин тер ак ци је из ме ђу по је дин ца и окру же ња, од но сно, ин тер ак ци-
је из ме ђу струк ту рал них фак то ра, лич них и по ро дич них исто ри ја, 
као и ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка. Сва ка осо ба ко ја је до шла у 
ста ње бес кућ ни штва, пред ста вља по себ ну ин ди ви дуу, и оно што 
је код јед не осо бе про у зро ко ва ло ста ње бес кућ ни штва, не мо ра да 
зна чи да ћe исто про у зро ко ва ти и код не ке дру ге осо бе. С тим у 
ве зи из дво ји ло се не ко ли ко те о риј ско–прак тич них при сту па у ту-
ма че њу узро ка бес кућ ни штва, као што су:

 1. Кон зер ва тив ни при ступ: бес кућ ни штво је ре зул тат ин-
ди ви ду ал них не до ста та ка и лич не па то ло ги је – „ле њи” или „лу ди” 
или пси хич ких по ре ме ћа ја узро ко ва них те шким мен тал ним бо ле-
сти ма и бо ле сти ма за ви сно сти.4)

2. Струк ту рал ни при ступ: за го вор ни ци овог при сту па на-
во де ка ко би у дру штву ко је би функ ци о ни са ло без би ло ка квих без 
ин ди ви ду ал них па то ло ги ја бес кућ ни штво и да ље по сто ја ло, јер не-
ма до вољ но ста но ва за све. Као кри ти ку на кон зер ва тив ни при ступ, 
из но се да су ин ди ви ду ал не дис функ ци је код бес кућ ни ка усло вље-
не струк ту рал ним фак то ри ма.5)

3. Ин те гра тив ни при ступ: у об ја шње њу бес кућ ни штва по-
чи ва на иде ји да струк ту рал ни фак то ри де фи ни шу ри зик, али да се 
лич на исто ри ја по је дин ца мо ра узе ти у об зир ра ди схва та ња ко ће 
за и ста по ста ти бес кућ ник. Бес кућ ни штво по овом при сту пу по га ђа 
оне по је дин це и по ро ди це код ко јих по сто ји исто вре ме но де ло ва ње 
обе гру пе фак то ра.6)

3)  http://www.fe ant sa.org/ fi les/freshsrart/to ol kist/et hos.pdf

4) Ra ven hill, M. The Cul tu re of Ho me les sness, Aas hta ge , Al der shot, 2008, р.15.

5) Ring he im K. At Risk of Ho me les sness: The Ro les of In co me and Rent, In sti tu te for Re se arch 
on Po verty at the Uni ver sity of Wi scon sin, Ma di son, 1990, р. 21.

6) Ibid, р. 22.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Пред мет ис тра жи ва ња огле да се у ана ли зи бес кућ ни штва у 
Вој во ди ни, са ста но ви шта узро ка, по сле ди ца и по ло жа ја бес кућ-
ни ка.

Ме ђу ци ље ви ма ис тра жи ва ња из два ја мо: 
Оп шти циљ: Ис пи ти ва ње ети о ло шких фак то ра ко ји до при-

но се на стан ку бес кућ ни штва у Вој во ди ни;
По себ не ци ље ве: 

1. Ис пи ти ва ње со ци јал но-де мо граф ских ка рак тер ти сти ка 
ко ри сни ка При хва ти ли шта и при хват не ста ни це у Но-
вом Са ду; 

2. Ана ли за до ступ них об ли ка по мо ћи и по др шке бес кућ ни-
ци ма; 

3. Ис пи ти ва ње по тре ба за раз вој но вих об ли ка у ци љу аде-
кват ни јег ре ша ва ња про бле ма бес кућ ни штва; 

4. Иден ти фи ко ва ње фак то ра ри зи ка за на ста нак бес кућ ни-
штва;

Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од 68 ко ри сни ка При-
хва ти ли шта и при хват не ста ни це у Но вом Са ду. Ко ри шће не ме то де 
су струк ту и ра ни ин тер вју и ана ли за се кун дар них из во ра по да та ка 
(ана ли за до си јеа ко ри сни ка)

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Узроци бескућништва

Пре ма од го во ри ма ис пи та ни ка нај че шћи раз ло зи за ко ри-
шће ње услу га при хва ти ли шта и при хват не ста ни це су не по сто ја ње 
бли ских срод ни ка (33%) и из о ста нак по ро дич не бри ге (26 %). Ови 
раз ло зи се мо гу сма тра ти и струк ту рал ним и ин ди ви у дал ним, јер 
сва ка ко ука зу је на не мо гућ ност или не моћ по ро ди це да пру жи аде-
кват ну бри гу. Оста ли раз ло зи, ко је на во ди 12% ис пи та ни ка, је су 
бо ле сти за ви сно сти, од но сно ал ко хо ли зам, ко ји је на ро чи то за сту-
пљен код му шке по пу ла ци је. По том сле ди со ци јал но-ма те ри јал на 
угро же ност (8%), бо лест и ста рост (6%), ко ји је нај че шће на во ђен 
раз лог код по пу ла ци је ста ри је од 65 го ди на. 
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Графикон 1: Узроци бескућништва 

Ка да су у пи та њу раз ло зи бес кућ ни штва, не ки од ко ри сни ка 
су да ли сле де ће од го во ре: Ло ша ин ве сти ци ја и по гре шна про це на 
соп стве них мо гућ но сти, Ло ша сре ћа, Пре пу стио сам се жи во ту, 
шта бу де бу де, Ола ко сам схва тио жи вот, Ал ко хол је је дан од по-
ро ка од ко јих сам се мо гао бра ни ти, али као да ни сам хтео, Глав ни 
раз лог тре нут не си ту а ци је сам ја сво јом ла бил но шћу и ал ко хо лом, 
кад код кре не ка ко не тре ба, ја кре нем да пи јем.

Из ових и дру гих слич них од го во ра ко ри сни ка, као и из број-
них ин ди ви ду ал них раз го во ра оба вље них са њи ма, мо же се за кљу-
чи ти да је ве ћи на ко ри сни ка све сна си ту а ци је у ко јој се на ла зи, те 
да има ју од ре ђен ни во са мо кри тич но сти, ка да су у пи та њу лич ни 
раз ло зи, од но сно по ступ ци ко је су до ве ли до ста ња бес кућ ни штва. 
Сва ка ко на ова ква схва та ња ко ри сни ка тре ба гле да ти као на ,,по-
тен ци јал ну сна гу” ко ја је нео п ход на да би се на шло трај но и одр-
жи во ре ше ње за ову по пу ла ци ју. 

На пи та ње ко ја су оче ки ва на ре ше ња из ла ска из тре нут
не си ту а ци је, нај ви ше ко ри сни ка оче ку је да бу де сме ште но у дом 
(27%), за тим да оства ри пра во на пен зи ју или на со ци јал ну по моћ 
(22%), да се вра ти у свој стан, или да иде у под ста на ре (22 %). Би ло 
ка кво ре ше ња не ви ди 24 % ис пи та ни ка. 
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Графикон 2. Очекивана решења 

У по гле ду соп стве них ка па ци те та, за из ла зак из си ту а ци је у 
ко јој се на ла зе, ве ћи на ко ри сни ка је од го во ри ла да ни шта не мо же 
да учи ни (41%). Уко ли ко се овој гру пи до да ју и они ко ји ни су од-
го во ри ли на по ста вље но пи та ње (23%), ја сно је да ве ћи на ис пи та-
ни ка не ма ве ре у соп стве не ка па ци те те за про ме ну си ту а ци је. Тек 
сва ки сед ми ис пи та ник на во ди ак ти ви стич ки од го вор ко ји се од но-
си на про на ла же ње по сла (14 %).

3.2. Личне карактеристике корисника

Му шкар ци (61%) до ми ни ра ју у струк ту ри ко ри сни ка при-
хва ти ли шта. На осно ву ових ре зул та та мо же се кон ста то ва ти да су 
знат но че шће при сут ни у по пу ла ци ји бес кућ ни ка.

Ови по да ци по ка зу ју да у од но су на пол ну и ста ро сну струк-
ту ру ко ри сни ка бес кућ ни ци у Вој во ди ни нај че шће му шкар ци, 
сред ње жи вот не до би. Упо ре ђу ју ћи са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 
ко је је спро вео Ha u sing centеr, пол на и ста ро сна струк ту ра су слич-
не. Про се чан ко ри сник При хва ти ли шта у Ср би ји, пре ма спо ме ну-
том ис тра жи ва њу је му шка рац, стар из ме ђу 51-65 го ди на.7)

7)  Жар ко вић Б. Пе тро вић, М. Ти мо ти је вић, М. Без ку ће без до ма: ре зул та ти ис тра жи ва-
ња бес кућ ни штва у Ср би ји. Ho u sing cen ter, Бе о град, 2012, стр. 21.
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Графикон 3: структура корисника према старости 

Табела 1: Структура корисника према образовном статусу : 

Ниво образовања Истра
жи вање

Извештај 
При хва ти

ли шта
 за 2012 
годину

Извештај 
При хват не

станице 
за 2012 
годину

Без школе / незавршена ОШ 12 ( 17 %) 28 (26%) 26 (22%)
ОШ 18 ( 26,4 %) 24 (22%) 42 (35%)
ССС / КВ / ВКВ 38 (59%) 44 (41%) 41(34%)
ВСС 2 (3%) 8 (7%) 10 (1%)

Иако је прет по став ка би ла да је ве ћи на ко ри сни ка ни ског 
обра зов ног ста ту са, при мет но је да је нео че ки ва но ви сок број ко-
ри сни ка сред ње струч не спре ме. Са мо у 2012. го ди ни услу ге При-
хва ти ли шта и При хват не ста ни це је ко ри сти ло 85 ко ри сни ка ССС, 
што је бли зу 40%.8) Ово је за бри ња ва ју ћи по да так, јер ука зу је на то 
да про блем и ри зик од бес кућ ни штва по ста је све ма сов ни ји и да 
по га ђа и дру ге ка те го ри је ста нов ни штва, а не са мо ли ца без обра-

8)  Обра зов ни ни во ко ри сни ка При хва ти ли шта и при хват не ста ни це, је сли чан обра зов ном 
ни воу у Ср би ји. Пре ма по да ци ма са по след њег по пи са из 2011 го ди не, нај ве ћи број ста-
нов ни ка има сред њу струч ну спре му, око 48%. Пре ма: wor dpress.com/obra zov na-struk tu-
ra-sta nov ni stva-re pu bli ke-sr bi je-po pis-2011.
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зо ва ња или са ни жом струч ном спре мом. Та ли ца су углав ном жр-
тве тран зи ци је, те сто га ви ше и не го во ри мо о ,,кла сич ним бес кућ-
ни ци ма”.

3.3. Здравствено стање корисника
Не а де ква тан здрав стве ни ста тус пра ћен си ро ма штвом сма-

тра се јед ним од нај зна чај ни јих узро ка бес кућ ни штва. На ро чи то се 
сма тра да бо ле сти за ви сно сти, пре све га ал ко хо ли зам, до при но се 
на стан ку ове по ја ве. 

Графикон 4: Врста обољења

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, ка да је у пи та њу здрав-
стве но ста ње, нај ве ћи број ко ри сни ка има ди јаг но сти ко ва но хро-
нич но фи зич ко обо ље ње (41%), док про бле ме са бо ле сти ма за ви-
сно сти има 34% ис пи та ни ка, од че га нај че шће са ал ко хо ли змом 
(79%) од укуп ног бро ја обо ле лих од ПАС-а. Мен тал но обо ле лих 
ли ца је 23%, док 2% има мен тал но и фи зич ко обо ље ње. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ал ко хо ли зам је-
дан од нај у че ста ли јих фак то ра бес кућ ни штва у Вој во ди ни, на ро-
чи то код му шке по пу ла ци је. 

3.4. Породичне карактеристике

Од су ство по ро ди це, од но сно по ро дич не по др шке сма тра се 
јед ним од нај зна чај ни јих узро ка бес кућ ни штва.
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На пи та ње из упит ни ка да ли има ју де це 68% ис пи та них од-
го во ри ло је да има, док је 32% од го во ри ло не га тив но. Ин ди ка ти ван 
је по да так да чак 86 % оних ко ји има ју де цу већ ду же вре ме ни су у 
кон так ту са њи ма, као и са дру гим бли ским срод ни ци ма. Из ве штај 
При хва ти ли шта за 2012. го ди ну, по ка зу је слич не тен ден ци је. На-
и ме, од укуп но 106 ко ри сни ка, кон такт са срод ни ци ма ни је има ло 
њих 93, или 88%. Из ових по да та ка не сум њи во се мо же за кљу чи ти 
да ве ћи на бес кућ ни ка у Вој во ди ни има ло ше ве зе са де цом, од-
но сно дру гим бли ским срод ни ци ма, што се ре флек ту је на њи хо ву 
жи вот ну си ту а ци ју.

По ро дич ни про бле ми се мо гу сма тра ти јед ним од раз ло га 
нео ства ри ва ња кон та ка та са бли ским срод ни ци ма, а та ко ђе и јед-
ним од по тен ци јал них узро ка бес кућ ни штва. Бли зу 58% ко ри сни ка 
је ре кло да је има ло про бле ме са дру гим чла но ви ма, пре све га са 
су пру жни ци ма. Ве ли ки број ис пи та ни ка, ко ји ни су у кон так ту са 
срод ни ци ма, кри тич ки про це њу је раз ло ге за то (Ни сам им био ту 
кад им је би ло нај по треб ни је, не тре бам им ни са да, Не же лим да 
сам иком на те ре ту).

3.5. Социјално – економске карактеристике

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ве ћи на ко ри сни ка, од но сно 
њих 80% се на ла зи у ка те го ри ји ,,ма те ри јал но угро же них ли ца”, 
од но сно ли ца ко ја не ма ју ни ка ква при ма ња, док су 7% лич ни, а 3% 
по ро дич ни пен зи о не ри. 

На пи та ње да ли је не ко од чла но ва по ро ди це био ко ри сник 
не ких од услу га со ци јал не за шти те, 23% је од го во ри ло по тврд но, а 
77 % да ни је ко ри сти ло ни јед ну од услу га со ци јал не за шти те. Ово 
је још је дан по да так ко ји ука зу је да бес кућ ни ци не до ла зе ви ше 
са мо из тзв. ,,за ча ра ног кру га си ро ма штва” и да ре про дук ци ја ни је 
ви ше јед на од основ них ка рак те ри сти ка9) већ да по сто је но ве жр тве 
,,тран зи ци је” ко је су у ри зи ку од бес кућ ни штва. 

Што се ти че за ни ма ња, нај ве ћи број ко ри сни ка је ра дио у 
тзв. услу жној де лат но сти. Око 41% је пру жа ло од ре ђе ну вр сту за-
нат ских услу га, (зи да ри, ме ха ни ча ри, итд.) док се њих 35% ба ви ло 
фи зич ким ра дом. Струч ним и ад ми ни стра тив ним ра дом се ба ви ло 
15%, а без за ни ма ња је 9% . Овај по да так је сва ка ко вре дан па жње, 
јер ука зу је на то да ни су ви ше са мо осо бе ко је су без за ни ма ња у 
ри зи ку од бес кућ ни штва, већ се у ри зи ку од бес кућ ни штва на ла зе и 
осо бе ко је има ју не ко за ни ма ње, али ко ји су не га тив ним де ло ва њем 
струк ту рал них фак то ра (тех но ло шки ви шак, при ва ти за ци ја) и лич-

9) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Де ви ја ци ја и дру штво, Дра га нић, Бе о град, 2003, стр. 34.
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них фак то ра (ал ко хо ли зам, или не ка фи зич ка, од но сно мен тал на 
бо лест) оста ли без основ них при хо да за жи вот.

Графикон 5: Разлози за губитак претходног запослења 

Нај ве ћи број ко ри сни ка (41%) је ра дио у др жав ној фир ми, а 
пре ма на во ди ма 34% ис пи та ни ка су из гу би ли по сао из гу би ли де-
ло ва ња струк ту рал них фак то ра (тех но ло шки ви шко ви, ре струк ту и-
ра ње и при ва ти за ци ја пред у зе ћа). Ови по да ци су слич ни по да ци ма 
из ис тра жи ва ња ко је је спро вео Ha u sing centеr где су та ко ђе за сту-
пље ни струк ту рал ни раз ло зи са 27% као нај че шћи узрок гу бит ка 
за по сле ња бес кућ ни ка у Ср би ји.10) Ови ре зул та ти пот кре пљу ју те зу 
да се зна ча јан број бес кућ ни ка ре гру ту је из ре до ва жр та ва тран зи-
ци је, ко ји се ни су при ла го ди ли но во на ста лим окол но сти ма. Ово ме 
тре ба до да ти и про бле ме за ви сно сти и си ро ма штва, ко ји су по ста-
ли још из ра же ни ји са гу бит ком по сла. 

По ред ових ре зул та та, по да так ко ји та ко ђе на во ди на прет по-
став ку да су мно ги жр тве тран зи ци је је сте да је од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка 57% пре до ла ска у При хва ти ли ште и при хват ну ста ни-
цу жи ве ло у гра ду док је 43% жи ве ло на се лу. Не ка да су се бес кућ-
ни ци пре све га ре гру то ва ли из се о ских под руч ја, ни ске ква ли фи-
ка ци о не струк ту ре, ко ји из раз ли чи тих раз ло га ни су ус пе ли да се 
ин те гри шу у град ску сре ди ну.

10) Жар ко вић Б. Пе тро вић, М. Ти мо ти је вић, Ibid, стр. 32.



Мирослав Љ. Бркић, Милош Ж. Костић Узроци бескућништва у ...

129

На осно ву ових по да та ка мо же се за кљу чи ти да ве ћи на бес-
кућ ни ка у Вој во ди ни не ма ни ка ква при ма ња, од но сно да се на ла зи 
у ста њу ап со лут ног бес кућ ни штва. Та ко ђе, по да ци по ка зу ју и при-
ме тан по раст бро ја осо ба ко ји су оста ли без по сла због струк ту рал-
них раз ло га. С тим у ве зи мо же се прет по ста ви ти да су тран зи ци-
о не про ме не је дан од глав них узро ка за што је ве ћи на бес кућ ни ка 
оста ла без основ них при хо да. 

3.6. Стамбени статус

Ка да су у пи та њу усло ви ста но ва ња, ве ћи на ко ри сни ка је жи-
ве ли у из у зет но не ху ма ним и не хи ги јен ским усло ви ма. 

Табела 2: Место становања пре доласка у Прихватилиште: 

На улици / напуштени објекат 28 ( 41%)
Породична кућа 18 ( 26 %)
Подстанар 16 ( 23 %)
Стан у друш. Власништву 3 ( 4%)
Код рођака / пријатеља 3 ( 4 %)

Во до вод ну и елек тро ин ста ла ци је у ста ну ни је има ло 38 % 
ис пи та ни ка, а 44% ни је има ло ку па ти ло. Раз лог то ме је сте да је 
ве ћи на ко ри сни ка жи ве ла на ули ци или у не ком на пу ште ном објек-
ту. Ови по да ци по ка зу ју да је ве ћи на бес кућ ни ка стам бе но не збри-
ну та. На жа лост, ко ри сни ци при хват не ста ни це и днев ног бо рав ка 
у Но вом Са ду, ко ји не мо гу би ти сме ште ни у При хва ти ли ште у 
Фу то гу због ма лог ка па ци те та, већ мо гу са мо у то ку да на да бу ду 
у при хват ној ста ни ци, и да ље углав ном вре ме про во де на ули ци. 
Про блем је по след њих го ди на до не кле ре шен је ди но пре ко зи ме, 
та ко што су над ле жни из ЦСР у Но вом Са ду отва ра ли 2 кон теј не-
ра са укуп но 24 ле жа је ва, где бес кућ ни ци мо гу да бу ду од 19 са ти 
уве че до 7 са ти ују тру.
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Miroslav Lj. Brkic, Milos Z. Kostic

THE CAUSES OF THE HOMELESSNESS 
IN VOJVODINA

Resume 
The causes of the homelessness in Vojvodina are multiple and 

multidimensional.
In most cases this is the interaction between structural factors as 

well as family histories. The individual characteristics that lead to a dis-
tortion of the interaction between the individual and environment play 
role in homelessness too. Sometimes when we speak about individual 
factors such as substance abuse, neurotic and mood disorders, we can 
not precisely define what are the causes, and what are the consequenc-
es. That is all because a person who has a e.g. problem with alcohol has 
a reduced ability to be fully integrated into society, but homelessness as 
a way of life can also affect the occurrence of various disorders. Most 
of the homeless in Vojvodina is in this condition because of exclusion 
from housing, employment and educational system, health care and in-
formation flows. The important factor associated to the homelessness 
is a lack of, or a total absence of social networks. that is, the adequate 
family systems, which is why the homeless people are less capable to 
cope with life’s challenges. The only service from the social care which 
is related to the homeless is the service provided by Homeless Shelter. 
The Shelter provides the urgent care for persons in the state of social 
need.
Key words: poverty, homelessness, causes, homeless, shelters.

* Овај рад је примљен 20. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@sopolitika.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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