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Урош Шу ва ко вић,
Фи ло зоф ски фа кул тет Косовска Митровица

МОГУЋНОСТИКОРИШЋЕЊАИНТЕРНЕТА
УСПРОВОЂЕЊУНАУЧНОГИСПИТИВАЊА

ЈАВНОГМЊЕЊА
Сажетак

У спро во ђе њу Ин тер нет јав ном њењ ских ис пи ти ва ња 
кључ ни про блем са ко јим се ис тра жи ва чи су о ча ва ју је
сте пра вље ње ис прав ног узор ка ко ји од го ва ра ре ал ној 
по пу ла ци ји ко ја се ис пи ту је и стан дар ди ма ко је на у ка 
зах те ва при ли ком ства ра ња узор ка. У не ким вр ста ма 
Ин тер нет ис пи ти ва ња пра вље ње та квог узор ка ни је 
мо гу ће, док дру ге вр сте то до зво ља ва ју. По сто ји и зна
чај но не по ду да ра ње у бро ју и осо би на ма ко ри сни ка Ин
тер не та у од но су на број и осо би не ре ал не по пу ла ци је 
ко ја се ис пи ту је, то ли ко да је у не ким зе мља ма, укљу
чу ју ћи и Ср би ју, мо гу ће го во ри ти о два јав на мње ња: 
вир ту ел ном и ре ал ном. Раз вој и сте пен при ме не ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у нај ве ћем бро ју 
зе мља да нас прак тич но оне мо гу ћу је спро во ђе ње раз ви
је ни јих на уч них Ин тер нет ис пи ти ва ња, што код нај
ра зви је ни јих зе ма ља ни је слу чај. Тех нич котех но ло шки 
раз вој омо гу ћио је, већ да нас, у нај ра зви је ни јим зе мља
ма све та, по пут САД, Ја па на, Ка на де и др.  упо тре
бу Ин тер не та у спро во ђе њу на уч них јав ном њењ ских 
ис пи ти ва ња, што се чи ни нај че шће при ме ном па нел
узор ка и ко ри шће њем email или при ме ном вир ту ел ног 
фо кусин тер вјуа.  Ка да је о Ср би ји реч, упо тре ба ин
тер ак тив них Ин тер нет ан ке та на WEB пре зен та ци ја
ма пред ста вља зло у по тре бу у свр ху ути ца ја на об ли ко
ва ње јав ног мње ња, а ни ка ко не мо же пред ста вља ти 
по сту пак на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња. 
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I 
О НА УЧ НОМ МЕ ТО ДУ, ВР СТА МА И ТЕХ НИ КА МА ИС ПИ

ТИ ВА ЊА УОП ШТЕ.

ПО ЈАМ ИН ТЕР НЕ ТА

Sвр ха овог ра да је да ис тра жи мо гућ ност ко ри шће ња Ин тер не та 
у по ступ ку при ку пља ња ре ле вант них ис ку стве них по да та ка у 

окви ру на уч но за сно ва них ис пи ти ва ња јав ног мње ња, по себ но ка-
да је реч о о спро во ђе њу та квих ис пи ти ва ња у  Ре пу бли ци Ср би ји.

Јав но мње ње пред ста вља „об лик ко лек тив ног ра су ђи ва ња по ли-
тич ке јав но сти о ак ту ел ним дру штве ним си ту а ци ја ма ко је по при ма-
ју вид про бле ма бит ног за жи вот и прак су со ци јал них за јед ни ца“1). 
Да кле ра ди се о ра су ђи ва њу по ли тич ке јав но сти о та квој вр сти 
дру штве них пи та ња ко ја за пра во пред ста вља ју од ре ђе ну вр сту дру-
штве ног про бле ма и у ве зи са ко ји ма при пад ни ци не ке дру штве не 
за јед ни це, уже или ши ре,2) за у зи ма ју по ли тич ки став.

По ли тич ки став је сте со ци јал ни став чи ји је са др жај пред ме та, 
објек та, ве зан за сфе ру по ли тич ког, при че му по ли ти ку по сма тра мо 
као „про цес до но ше ња од лу ка од зна ча ја за чи та во дру штво, или за 
ње го ве ве ће це ли не, ко ји ма се ре ша ва ју од ре ђе ни дру штве ни кон-
флик ти и усме ра ва у од го ва ра ју ћем прав цу дру штве но кре та ње“3). 
Сва ки по ли тич ки став има свог но си о ца, по је дин ца или ко лек ти ви-
тет. О по ли тич ким ста во ви ма са зна је мо нај че шће на осно ву вер бал-
них ис ка за (усме них или пи сме них)4), при че му не ис кљу чу је мо ни 
не вер бал не фор ме ис ка за (гест, гри ма са и сл.).
1) Т. Ђор ђе вић, „По ли тич ко јав но мње ње“, РУ „Ра ди вој Ћир па нов“, Но ви Сад, 1975, стр. 

60. О пој му ви ди и код Ј. Ха бер мас, „Јав но мње ње“, „Кул ту ра“, Бе о град, 1969.
2) Те шко је од ре ди ти „обим“ јав ног мње ња. Ми шље ња смо да под њим тре ба под ра зу ме ва-

ти мње ње ста нов ни ка јед не те ри то ри јал но-по ли тич ке за јед ни це ко ја бро ји од не ко ли ко 
хи ља да би ра ча (гра ђа на са пра вом гла са, с об зи ром да они ко ји то пра во не ма ју због не-
пу но лет ства или по слов не не спо соб но сти не мо гу би ти об у хва ће ни пој мом по ли тич ке 
јав но сти) до ви ше де се ти на ми ли о на ста нов ни ка ( ка кав је слу чај са ве ћим европ ским 
др жа ва ма, по пут Ру си је, Фран цу ске, Ита ли је, итд.). Пи та ње је, ме ђу тим, да ли је мо-
гу ће го во ри ти о свет ском, у сми слу пла не тар ном, јав ном мње њу. Скеп тич ни смо још 
увек у ве зи са упо тре бом овог пој ма у та квом зна че њу, али сма тра мо, као и у слу ча ју 
про це са кре а ци је гло бал них дру штве них ци ље ва, да је мо гу ће већ да нас го во ри ти о јав-
ном мње њу ко је на ди ла зи др жав не гра ни це по је ди нач них зе ма ља, на при мер о јав ном 
мње њу Европ ске Уни је. Ви ди У. Шу ва ко вић,  „По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве-
ни ци ље ви“, „Тре ћи ми ле ни јум“, Бе о град, 2004, на ро чи то стр. 54-60.

3) У. Шу ва ко вић, „Ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва“, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 2000, стр. 6

4) „Jезик је ин стру мент објек тив ног дру штве ног из ра жа ва ња на ших су бјек тив них ми сли, 
осе ћа ња, же ља итд. Из то га сле ди да је је дан од нај ва жни јих објек тив них ис ку стве них 
из во ра за про у ча ва ње мен тал них про це са у јед ном су бјек ту - ње го во вер бал но по на ша-
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По што мно ги на ши ауто ри не пра ви до вољ но ја сну раз ли ка 
из ме ђу на уч ног ис тра жи ва ња и на уч ног ис пи ти ва ња, то сма тра мо 
ну жним да на гла си мо да је на уч но ис тра жи ва ње „ор га ни зо ва ни си-
сте мат ски сло жен про цес но вог на уч ног са зна ња или но вог ни воа 
на уч ног са зна ња, струк ту ри ран уну тар се бе од уса гла ше них си сте-
ма по сто је ћег на уч ног и дру гог ис ку стве ног са зна ња, ми са о них 
про це са, ру тин ских и тех нич ких рад њи и по сту па ка по ве за них у 
сми сле ну це ли ну, усме ре ну ка јед ном ци љу - на уч ном са зна њу”5), 
док на уч но ис пи ти ва ње пред ста вља са мо је дан од на уч но и стра жи-
вач ких ме то да при ку пља ња по да та ка. Код оба ова пој ма ва жно је 
уочи ти при дев „на уч но“, ко ји је за пра во dif fe ren tia spe ci fi ca и ко ји 
ја сно ука зу је да је на уч но ис пи ти ва ње, од но сно ис тра жи ва ње оно 
ко је је „во ђе но и усме ра ва но на уч ном ло ги ком“6). По сто је, на и ме, и 
дру ге вр сте ис тра жи ва ња и ис пи ти ва ња, али њи хо ва свр ха ни је по-
сти за ње на уч ног, већ не ког дру гог са зна ња (суд ског, но ви нар ског, 
ла ич ког, итд.). На уч но ис пи ти ва њеје та кав ме тод пре те жно по сред-
ног при ку пља ња по да та ка о по ја ва ма “код ко га се до ис ку стве них 
оба ве ште ња о ствар но сти до ла зи пу тем вер бал ног ко му ни ци ра ња 
(усме ног или пи сме ног) из ме ђу ис тра жи ва ча и ли ца за ко ја се прет-
по ста вља да та оба ве ште ња мо гу да пру же. Сам по сту пак се од ви ја 
пре ко вер бал них про во ка ци ја (пи та ња) од стра не ис тра жи ва ча по-
во дом од ре ђе них са др жа ја ствар но сти (на осно ву пред ме та ис тра-
жи ва ња) и вер бал них ре ак ци ја ис пи та ни ка (од го во ра) у ко ји ма он 
пре ко вер бал них ис ка за са оп шта ва сво је ис ку ство о тим са др жа ји-
ма”.7) Да кле, при ме њу ју ћи на уч ни ме тод ис пи ти ва ња, ми за пра во 
од ре ђе не по ли тич ке су бјек те до во ди мо у си ту а ци ју да нам са оп ште 
свој по ли тич ки став, и то у об ли ку ис ка за -  од го во ра на по ста вље-
но пи та ње.

Ис пи ти ва ње при ме ње но за јед но са ста ти стич ком ме то дом узор-
ка омо гу ћу је у ве ли кој ме ри сма ње ње по је ди нач них из во ра оба ве-
ште ња, а да се при то ме не из гу би мо гућ ност про у ча ва ња ра зних 
ва ри ја ци ја од ре ђе не вр сте по ја ва и вред ност на уч не ге не ра ли за ци-

ње...Да ле ко нај си гур ни ји ин ди ка тор ми сли је је зик”. Ви ди Мих. Мар ко вић, “Ди ја лек-
тич ка те о ри ја зна че ња”, Иза бра на де ла, књи га 2, БИГЗ, “Ге нес-С штам па”, “Про све та”, 
СКЗ, Бе о град, 1994. го ди не, стра не 419 - 458, “Је зич ко зна че ње”

5) С. Ми ло са вље вић, “Ис тра жи ва ње по ли тич ких по ја ва”, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је 
Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Цен тар за омла ди ну и пи о ни ре, Бе о град, 1980. го ди не, 
стр. 9

6)  М. Пе чуј лић и Вл. Ми лић: „Ме то до ло ги ја дру штве них на у ка“,  „Слу жбе ни лист СФРЈ“, 
Бе о град, 1991, стр. 116

7) . С. Ми ло са вље вић и И. Ра до са вље вић, “Ре пе ти то ри јум из ме то до ло ги је дру штве них 
ис тра жи ва ња”, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1988, стр.123



- 1526 -

Урош Шуваковић МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА У ...

је. Оно нам омо гу ћа ва да на од ре ђе ном, ре пре зен та тив ном узор ку, 
вр ши мо на уч на за кљу чи ва ња о оно ме што је пред мет ис пи ти ва ња. 
Та на уч на за кљу чи ва ња не мо гу би ти у фор мал но-ло гич ком сми-
слу ап со лут но исти ни та за чи та ву ма су по ја ве, бу ду ћи да ис пи ту је-
мо узо рак, а не чи та ву по ја ве8), што зна чи да за кљу чак до но си мо 
у од но су на узо рак и да је он исти нит са мо у од но су на тај узо рак. 
Ме ђу тим, уко ли ко је узо рак иза бран у скла ду са на уч ним кри те-
ри ју ми ма, он да се и на осно ву ње га, ко ри шће њем не пот пу не ин-
дук ци је, мо же до не ти на уч ни за кљу чак ко ји вре ди за чи та ву ма су 
по ја ве и ко ји има ви сок сте пен ве ро ват но ће да је исти нит9). Ка да је 
у пи та њу ства ра ње узор ка за вр ше ње ис пи ти ва ња, мо гу ће је при ме-
ни ти ви ше ње го вих вр ста, ме ђу ко ји ма су нај че шће при ме ње ни у 
јав ном њењ ским ис пи ти ва њи ма слу чај ни, квот ни и па нел узо рак10). 
Не ула зе ћи у ка рак те ри сти ке сва ког од по бро ја них, ука зу је мо да 
код па нел-узор ка, ко ји је ка ко ће мо ви де ти на ро чи то зна ча јан ка да 
се ра ди о Ин тер нет ис пи ти ва њи ма, по сто ји про блем са одр жа ва-
њем узор ка. Јер ка да јед ном иза бе ре мо скуп је дин ки у узо рак, што 
ду же тра је ис пи ти ва ње, то је ве ћи про блем са одр жа ва њем па не ла, 
због смрт но сти, дру гих оба ве за, по ја вљу је се усло вља ва ње, ме ња 
се свест ње го вих уче сни ка због чи ње ни це да им је при сут на спо зна-
ја да су уче сни ци у па не лу, те се по чи њу по на ша ти дру га чи је не го 
што би се ина че по на ша ли, итд. Успе шно ре ша ва ње овог про бле ма, 
зна чај но до при но си ква ли те ту па нел-узор ка.

Мо же се да ти ве ћи број кла си фи ка ци ја ис пи ти ва ња, у за ви сно-
сти од кри те ри ју ма. За наш рад је зна чај но раз ли ко ва ње сход но 
кри те ри ју му од но са ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка и ра да ис пи ти ва ча, 
на објек тив но, на уч но ис пи ти ва ње и ин стру мен та ли зо ва но (ма ни
пу ла тив но) ис пи ти ва ње. С об зи ром на на чин ис пи ти ва ња мо гу ће 
је раз ли ко ва ти бла го, не у трал но и оштро ис пи ти ва ње11). Бла го 
ис пи ти ва ње се за сни ва на те жњи ис пи ти ва ча да за до би је по ве ре-
8)  У слу ча ју по пи са, ис пи ту је се укуп на ста ти стич ка ма са пред мет не по ја ве, те та да има-

мо по сла са пот пу ном ин дук ци јом. Ме ђу тим, вр ше ње по пи са у ис тра жи ва њу дру штве-
них по ја ва је рет кост. У на шој зе мљи уста ље ни де се то го ди шњи по пис ста нов ни шта 
ве ли ки зна чај за про у ча ва ње дру штве них по ја ва

9) „На ша на у ка ни је зна ње (епи сте ме): она не мо же ни кад да по ла же пра во на то да је 
до сти гла исти ну, па чак ни не ку за ме ну за исти ну, као што је ве ро ват но ћа“ (на гла сио 
У.Ш.) –К. По пер,“Ло ги ка на уч ног от кри ћа“, НО ЛИТ, Бе о град, 1973, стр. 306

10)  У. Шу ва ко вић: „Исп ти ва ње по ли тич ких ста во ва“, стр. 130-140
11)  В. Ми лић, “Со ци о ло шки ме тод”, За вод за уџ бе ни ке и на став нка сред ства, Бе о град, 

1996. го ди не, стра не 510 - 517. Не ки ауто ри, као на при мер Р.Лу кић, не пра ве раз ли ку 
по овом кри те ри ју му. Дру ги ауто ри, ре ци мо С. Ми ло са вље вић, И. Ра до са вље вић, М. 
Пе чуј лић, В. Ми лић и др. на во де и ову кла си фи ка ци ју. 
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ње ис пи та ни ка и ње го ву на кло ност, не у трал но пред ста вља од нос 
ис пи ти вач - ис пи та ник на ни воу фор мал не, по слов не уљуд но сти 
док је оштро, стро го ис пи ти ва ње, по свом по ступ ку, слич но суд ско 
- ис тра жном, с тим да се спро во ди на осно ву прет ход но до би је не 
са гла сно сти ис пи та ни ка ко ме не сле де ни ка кве санк ци је. Пи та ња 
се по ста вља ју бр зо, по ста вља ју се од ре ђе не зам ке, ука зу је се на 
про тив реч но сти ис ка за итд. Раз ли ку ју се и ди рект но и ин ди рект но  
ис пи ти ва ње12), с тим да се под ди рект ним под ра зу ме ва да је ис пи та-
ник уна пред оба ве штен и да је са гла сан са ис пи ти ва њем. Као бит на 
од ли ка ди рект ног ис пи ти ва ња мо же се сма тра ти и то да се пи та ња 
и од го во ри од но се ди рект но на пред мет ис пи ти ва ња. Код ин ди рект-
ног ис пи ти ва ња ис пи та ник ни је уна пред оба ве штен о ис пи ти ва њу, 
већ се до во ди у си ту а ци ју да пу тем вер бал них ис ка за из но си сво је 
ста во ве или ми шље ње о пред ме ту ис тра жи ва ња. Та ко ђе, под ин ди-
рект ним ис пи ти ва њем се мо гу под ра зу ме ва ти и пи та ња и од го во-
ри ко ји се ин ди рект но од но се на пред мет ис тра жи ва ња. Мо гу ће је 
раз ли ко ва ти и ано ним но ис пи ти ва ње од ис пи ти ва ња са де фи ни са
ним адре са ти ма. Код пр вог ис пи та ни ци су, на рав но, по зна ти али 
се они не са оп шта ва ју ни ти се по себ но тре ти ра ју и са оп шта ва ју 
ин ди ви ду ал ни од го во ри. Пред мет ана ли зе је са мо ма са и гру пе од-
го во ра, да кле без раз ли ко ва ња о чи јим ин ди ви ду ал ним од го во ри ма 
је реч, а ис пи та ни ци ма се га ран ту је ано ним ност. У не ким слу ча је-
ви ма ово је нео п ход но ка ко би се до би ли исти ни ти ста во ви и од го-
во ри, с об зи ром на то да пи та ња за ди ру у ин ти му, ис пи та ни ко ва по-
ли тич ка, кон фе си о нал на или на ци о нал на опре де ља ња, по ли тич ке 
ста во ве, итд. По пра ви лу, сва ис пи ти ва ња ко ја се вр ше са ци љем да 
се утвр де по ли тич ки ста во ви би рач ког те ла, на при мер не по сред но 
пред из бо ре, је су ано ним на ис пи ти ва ња. Али и у та квој си ту а ци ји, 
увек по сто ји је дан број оних ко ји ни су спрем ни да искре но од го-
во ре, пла ше ћи се да се не са зна за њи хо во по ли тич ко опре де ље-
ње. При том, што је ка рак тер вла да ју ћег ре жи ма ре пре сив ни ји или 
што је со ци јал на кон тро ла ве ћа, број не спрем них ни ано ним но да 
се из ја сне је ве ћи. Ис пи ти ва ње са де фи ни са ним адре са ти ма мо гу-
ће је вр ши ти у слу ча је ви ма ка да при ро да пи та ња ни је та ква да би 
од го вор на њих мо гао да иза зо ве би ло ка кве не га тив не по сле ди це 
по ис пи та ни ка или су пак ис пи та ни ци јав не лич но сти (у нај ши рем 
сми слу те ре чи) ко је се не бо је или су спрем не на су о ча ва ње са евен-
ту ал ним по сле ди ца ма из ја шња ва ња. Пре ма кри те ри ју му број но сти 
12)  С. Ми ло са вље вић, „По ли тич ка ак ци ја – ме то до ло шки про бле ми ем пи риј ског ис тра жи-

ва ња по ли тич ке ак тив но сти – ак ци је у са мо у прав ном дру штву“, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1977
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ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка, раз ли ку ју се ин ди ви ду ал но ис пи ти ва ње, 
при ко ме ис пи ти вач ко му ни ци ра са мо са јед ним ис пи та ни ком, груп
но ис пи ти ва ње, ко је под ра зу ме ва ко му ни ци ра ње јед ног ис пи ти ва ча 
са ви ше ис пи та ни ка на јед ном ме сту или ви ше ис пи ти ва ча са ви ше 
ис пи та ни ка на истом ме сту, при че му су од го во ри ис пи та ни ка ин ди-
ви ду ал ни и ко лек тив но ис пи ти ва ње, ко је је ко му ни ка ци ја ис пи ти-
ва ча и јед не за јед ни це - ко лек ти ва ко ја на по ста вље но пи та ње да је 
је дин ствен, за јед нич ки од го вор. Ов де по сто је две под ва ри јан те: пр-
ва, ка да ис пи ти вач ко му ни ци ра са порт па ро лом гру пе, ко ји у име 
ко лек ти ва из но си од го вор на по ста вље но пи та ње и дру га, у ко јој 
уче ству ју нај ма ње два ис пи ти ва ча од ко јих пр ви по ста вља пи та ња 
и уче ству је за јед но са гру пом у фор му ли са њу од го во ра на пи та ње 
то ком ди ску си је ко лек ти ва, а дру ги за то вре ме бе ле жи и раз вр ста-
ва све од го во ре ко ји би мо гли би ти од ин те ре са за ис тра жи ва ње. 
Као ко лек тив ни од го вор при хва та се онај око ко га по сто ји са гла-
сност ве ћи не, без ак тив ног про ти вље ња ма њи не. Да кле, код ин ди-
ви ду ал ног и груп ног ис пи ти ва ња има мо зах тев за ис ка зи ва њем већ 
фор ми ра ног ста ва, док код ко лек тив ног ис пи ти ва ња има мо зах тев 
нај пре за фор ми ра њем, па по том и ис ка зи ва њем ста ва.

У окви ру ме то да ис пи ти ва ња мо гу ће је раз ли ко ва ти три тех ни-
ке ис пи ти ва ња, и то: ан ке ту, тест и ин тер вју.

О ан ке ти по сто је два, су штин ски не про ти вреч на, схва та ња. 
Ве о ма је рас про стра ње но и при хва ће но оно ко је под ан ке том под-
ра зу ме ва сва ко ис пи ти ва ње на осно ву узор ка. По дру гом схва та-
њу, ис пи ти ва ње ко је се вр ши ко ри шће њем раз ли чи тих тех нич ких 
сред ста ва, при че му је ди рект на ко му ни ка ци ја ан ке тар-ис пи та ник 
све де на на сер ви сну, је сте ан ке та. Би ло ко је од ових схва та ња да 
при хва ти мо, ја сно је да код ан ке те по сто ји од ре ђе ни узо рак ко ји се 
ис тра жу је.

Нео бич но је ва жно на гла си ти зна чај пра вил но ода бра ног узор-
ка за вр ше ње ан ке те. Узо рак, да кле, тре ба да бу де та ко ода бран да 
од ра жа ва ствар но ста ње и све ни јан се по ја ве ко је по сто је у чи та-
вом ње ном кор пу су, што се углав ном успе шно по сти же при ме ном 
ста ти стич ке ме то де. Мо зер ис ти че два основ на прин ци па на ко ји ма 
се за сни ва ју пла но ви узо ра ка. «Пр ви је же ља да се из бег не при-
стра сност у про це су се лек ци је, а дру ги углав ном да се по стиг не 
мак си мал на пре ци зност уз од ре ђе ни утро шак сред ста ва.13) Тре ба 
има ти на уму ње го во упо зо ре ње да до при стра сно сти код се лек ци је 

13) Ви ди: Ц.А. Мо зер, “Ме то ди ан ке ти ра ња у ис тра жи ва њу дру штве них по ја ва”, “Кул ту-
ра”, Бе о град, 1962. го ди не, стра не 96 - 150.
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узор ка до ла зи “ако се узор ко ва ње не вр ши по ме то ду слу чај ног из-
бо ра, што уоп ште зна чи да на се лек ци ју све сно или не све сно ути че 
људ ски из бор; ако оквир узор ко ва ња (ли ста, ин декс или дру ги спи-
сак) ко ји слу жи као основ за се лек ци ју не об у хва та ма су аде кват но 
или тач но; ако се не ке гру пе ста нов ни штва не мо гу про на ћи или 
од би ја ју са рад њу”14). 

По се бан вид ан ке те је сте по пис. Реч је о тех ни ци ис пи ти ва ња 
ко ја се рет ко при ме њу је из раз ло га ра ци о нал но сти, као и због то га 
што ком би на ци ја ан ке те и ста ти стич ке ме то де на до вољ но ве ли ком 
узор ку, уз за до во ље ње дру гих кри те ри ју ма, да је ре зул та те ко ји по 
тач но сти има ју ка рак тер оних до би је них по пи сом. 

Тест је сте си стем за да та ка за ко ји се од ис пи та ни ка зах те ва да 
га ре ши у од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру, по уна пред утвр ђе ним 
на чи ну и усло ви ма. Не мо гу се, да кле, све вр сте те сто ва свр ста-
ти у тех ни ку ис пи ти ва ња, али се са свим си гур но те сто ви ко ји ма 
се ис тра жу ју зна ња, идеј на опре де ље ња, по ли тич ки ста во ви итд, 
мо гу сма тра ти тех ни ком ис пи ти ва ња. Раз ли ка из ме ђу те ста са јед-
не и ан ке те и ин тер вјуа са дру ге стра не је сте у свр си и по ступ ку 
кон стру и са ња. С. Ми ло са вље вић ука зу је на то да је „тест тех ни ка 
утвр ђи ва ња и ме ре ња по чет ног ста ња и си ту а ци је на ста ле по сле де-
ло ва ња од ре ђе них чи ни ла ца, при че му по ла зи од стро го утвр ђе них 
мо де ла”15). Оно што је dif fe ren tia spe ci fi ca те ста у од но су на оста ле 
тех ни ке ис пи ти ва ња, а на шта он екс пли цит но не ука зу је, је сте по-
сто ја ње упит ног ис ка за (вер бал не про во ка ци је) у фор ми за дат ка 
ко ји ис пи та ник тре ба да ре ши или са вла да. 

Ин тер вју пред ста вља ис пи ти ва ње ко је се вр ши кроз не по сред-
но усме но и лич но оп ште ње ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка. В. Ми лић 
де фи ни ше по јам на уч ног раз го во ра или ин тер вјуа као “сва ко при ку-
пља ње по да та ка пу тем го вор ног оп ште ња, с ци љем да се до би је на 
оба ве ште ња упо тре бе у на уч не свр хе”16) . Да кле, реч је о не по сред-
ном, по пра ви лу усме ном17), кон так ту ис пи ти ва ча (ин тер вју е ра) и ис-
пи та ни ка у ко ме, уз из ве стан сте пен сло бо де, ис пи ти вач по ста вља 
пи та ња на ко ја ис пи та ник од го ва ра. Ме то до ло шки ин стру мен ти за 
спро во ђе ње на уч ног ин тер вјуа је су упут ство за ин тер вју е ра и осно-
ва за раз го вор. Упут ством се пре ци зи ра ка кав при ступ ин тер вју ер 
14) Исто
15)  С. Ми ло са вље вић, “Ис тра жи ва ње по ли тич ких по ја ва”, стр. 179
16)  В. Ми лић, Исто, стр.  478.
17)  Ви ди Р. Лу кић, Исто, стр. 75 - 78
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мо ра да има, ње го ва овла шће ња у по гле ду по ста вља ња пот пи та ња, 
ути цај на ре до след пи та ња и сл, а све у скла ду са ти пом ин тер вјуа 
ко ји се при ме њу је. И осно ва за раз го вор се ја вља у ма ње или ви ше 
раз ра ђе ној фор ми у за ви сно сти од ти па ин тер вјуа – нај оп шти ја је 
код сло бод ног ин тер вјуа, а нај пре ци зни је раз ра ђе на, чак са мо да ли-
те ти ма мо гу ћих од го во ра, код ри го ро зног ин тер вјуа. Сло бо да ра да 
ис пи ти ва ча је кри те ри јум раз ли ко ва ња ти по ва ин тер вјуа: нај ве ћа 
је у тзв. не у сме ре ном, сло бод ном ин тер вјуу, ма ња у усме ре ном, а 
нај ма ња у тзв. ди ри го ва ном ин тер вјуу.

Ка да је реч о не у сме ре ном, од но сно сло бод ном, ин тер вјуу од-
мах се по ста вља пи та ње да ли је он уоп ште мо гућ има ју ћи у ви-
ду чи ње ни цу да је пред мет сва ког на уч ног раз го во ра (ин тер вјуа) 
стро го де фи ни сан и да су утвр ђе ни ин ди ка то ри? Од го вор на ово 
пи та ње је по зи ти ван. Не у сме ре ни, сло бод ни ин тер вју је сте мо гућ, 
уко ли ко се пој мо ви «не у сме рен» и «сло бо дан» не схва те у ап со лут-
ном сми слу, већ се пој ме са огра ни че њи ма ко ја се од но се на утвр-
ђе ни пред мет на уч ног ин тер вјуа. Ње го ве спе ци фич ни под ти по ви 
су пи сме ни (не у сме ре ни) ин тер вју и ин тер вјуди ску си ја. Код пр вог 
под ти па, ис пи та ни ку се по ста вља пи та ње ви ше у фор ми те ме, на 
ко је он да је не стан дар ди зо ван од го вор, док код дру гог под ти па ис-
пи ти вач је за пра во ме ди ја тор ко ји има за да так да одр жи ди ску си ју 
у окви ру те ме, при че му под сти че ме ђу соб ну ди ску си ју уче сни ка. 
Уко ли ко се оба вља се ри ја ова квих ин тер вјуа-ди ску си ја, у окви ри-
ма гру па уче сни ка слич них по не ким ка рак те ри сти ка ма или ис ку-
стви ма, он да је реч о фо кус-груп ном ин тер вјуу.18)

Усме ре ни ин тер вју има уна пред раз ра ђен по сту пак и ин стру-
мент. Пи та ња су фор му ли са на, пред ви ђе ни мо гу ћи од го во ри, оста-
вље на мо гућ ност за евен ту ал на до дат на и по моћ на пи та ња, као и 
за уно ше ње од го во ра чи ји са др жај ни је пред ви ђен. Ис пи ти вач има 
бит ну уло гу у ин тер вју и са њу - у из бо ру на чи на оп хо ђе ња са ис-
пи та ни ком и ства ра њу си ту а ци је у ко јој се вр ши ин тер вју, из бо ру 
ре до сле да по ста вља ња пи та ња, ту ма че њу њи хо вог са др жа ја и из-
бо ру под пи та ња ка да је то по треб но ра ди ја сни јег и пре ци зни јег 
од го во ра, кла си фи ко ва њу и фор му ли са њу од го во ра ко ји се не мо же 
под ве сти под по ну ђе не ал тер на тив не од го во ре. Код ове вр сте ин-
тер вјуа уоби ча јен је усме ни об лик, али не ис кљу чу је мо мо гућ ност 
пи сме ног. Од ве ли ке је ва жно сти об у че ност ис пи ти ва ча. Јед на од 
18)  С. Ђу рић: „Фо кус-груп ни ин тер вју“, „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2007.
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пред но сти усме ре ног ин тер вјуа, у од но су на не у сме ре ни, је сте лак-
ша об ра да по да та ка.

Ди ри го ва ни ин тер вју под ра зу ме ва пре ци зно раз ви јен по сту пак 
и ин стру мент, али знат но огра ни че ну са мо стал ност ис тра жи ва ча. 
Са мо стал ност се ти че ус по ста вља ња ко му ни ка ци је и си ту а ци је у ко-
јој се ин тер вју од ви ја. Мо ра се стрикт но при др жа ва ти фор му ла ци ја 
пи та ња и њи хо вог ре до сле да, стро го се др же ћи упут ства. Мо же се 
са гла сно пси хо ло шкој и ло гич кој стра те ги ји, по ста ви ти од ре ђе но 
пот пи та ње, не од сту па ју ћи бит но од већ фор му ли са ног пи та ња. Ис-
пи ти вач не ну ди од го во ре већ до би је не од го во ре кла си фи ку је или, 
ка да то ни је мо гу ће, уно си их на за то пред ви ђе но ме сто у осно ви 
за раз го вор. Под вр ста овог ин тер вјуа је сте ри го ро зни ин тер вју код 
ко га су ин стру мент и по сту пак још пре ци зни је и де таљ ни је раз ра-
ђе ни не го што је то слу чај код ди ри го ва ног ин тер вјуа, та ко да ис-
пи ти вач ни ка ко не сме да по ста вља до пун ска пи та ња ни ти да од-
сту па од ре до сле да и фор му ла ци је пи та ња. Ис пи ти вач ис пи та ни ку 
ста вља на увид пред ви ђе не мо да ли те те од го во ра и овла шћен је да, 
ка да је нео п ход но, об ја сни зна че ње пи та ња и мо да ли те та од го во ра, 
при че му не сме уно си ти но ве пој мо ве ни ти да ко ри сти ло гич ке 
кон струк ци је. Бит на раз ли ка ова кве вр сте ин тер вјуа у од но су на 
ан ке ту је сте у овла шће но сти ин тер вју е ра да ус по ста ви си ту а ци ју, 
у ње го вој оба ве зи да лич но уне се од го во ре ис пи та ни ка у обра зац и 
да, као и код дру гих вр ста на уч ног раз го во ра, уне се сво ја за па жа ња 
о ис пи та ни ку. 

Ан ке те мо гу би ти усме не и пи сме не. Пр ве под ра зу ме ва ју мо-
гућ ност оп ште ња ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка лич но или по сред ством 
не ког тех нич ког сред ства (те ле фон, ТВ), дру ге зна че пи сме ну ко-
му ни ка ци ју из ме ђу ан ке та ра и ис пи та ни ка (пи смом, Ин тер не том, 
sms-ом). Ме то до ло шки ин стру мен ти за спро во ђе ње на уч не ан ке те 
су упут ство за ан ке та ра, ко јим се бли же од ре ђу ју ње го ви за да ци 
и ан кет ни упит ник, ко ји са др жи пи та ња и про стор за од го во ре на 
њих. Упит ник по пу ња ва ис пи та ник (пи сме на ан ке та) или ан ке тар 
(усме на ан ке та). Ан ке та је по пра ви лу ин ди ви ду ал на, не пред ви ђа 
сло бо ду ра да ис пи ти ва ча (ан ке та ра) и ис пи та ни ка. Пи та ња су јед-
но став на, углав ном са уна пред по ну ђе ним од го во ри ма, по ста вља-
ју се утвр ђе ним ре до сле дом. Од свих тех ни ка ис пи ти ва ња ње на 
про дор ност је нај ма ња. Пи та ња у ан ке ти има ју уло гу вер бал не сти-
му ла ци је ис пи та ни ка. Она мо гу би ти це ло ви та, са да тим мо гућ но-
сти ма (мо да ли те ти ма) од го во ра ко јих, мо же би ти је дан, три или 
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пет, а нај ви ше де вет, и та да је реч о стан дар ди зо ва ном ан кет ном 
упит ни ку. У не стан дар ди зо ва ним ан ке та ма по ста вља се ма ли број 
бит них пи та ња, док су по тке (ал тер на ти ве, мо да ли те ти од го во ра) 
у пот пу но сти из о ста вље не или са мо оквир но да те, што у усло ви ма 
до бро ода бра ног узор ка, ком пе тент них и пи сме них ис пи та ни ка, да-
је мно го ве ћу про дор ност не го стан дар ди зо ва на ан ке та. По кри те-
ри ју му свр хе пи та ња у окви ру ан ке те мо гу ће је раз ли ко ва ти основ-
на и кон трол на пи та ња. Ина че, те шко је ре ћи ко ји је то број пи та ња 
ко ја са др жи ан ке та, али је са свим из ве сно да то тре ба да бу де онај 
број ко ји не до во ди до за мо ра ис пи та ни ка при ли ком да ва ња од го-
во ра и евен ту ал ног ње го вог од у ста ја ња због па да кон цен тра ци је и 
за мо ра. Ре до след пи та ња мо же се кре та ти од оп штих ка по себ ним 
и по је ди нач ним и обрат но.

Ка да је о Ин тер не ту реч, ра ди се о нај но ви јем елек трон ском 
ме ди ју ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко ји се од свих оста лих ма сов них 
ме ди ја раз ли ку је и по то ме што по се ду је feed-back ве зу, од но сно 
мо гућ ност ре ци пи јен та да у ре ал ном вре ме ну или са за не ма ри вим 
за ка шње њем ре а гу је на по ру ку ко ју је при мио, без об зи ра где се у 
том тре нут ку у све ту на ла зио. Ин тер нет пред ста вља  „скуп ра чу на-
ра (но до ва), сер ве ра и ве за ко ји ма се омо гу ћа ва пре нос по да та ка 
без огра ни че ња да љи не у ре ал ном вре ме ну у вир ту ел ним усло ви-
ма“19). За раз ли ку од уоби ча је ног ми шље ња о раз ло зи ма на стан ка 
Ин тер не та ко ји се ве зу ју за ака дем ску за јед ни цу и на уч не по тре бе, 
пре нос по да та ка и сл, на ста нак свет ске ра чу нар ске мре же је био 
мо тив сан пре све га без бед но сним раз ло зи ма20). Зна чај но је, да кле, 
има ти на уму при ли ком раз ма тра ња мо гућ но сти ње го вог ко ри шће-
ња у свр хе на уч ног ис пи ти ва ња да сам ње гов на ста нак ни је имао 
пр вен стве но тај сми сао.

II 
ИН ТЕР НЕТ – МО ГУЋ НО СТИ ПРИ МЕ НЕ  

У НА УЧ НОМ ИС ПИ ТИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ МЊЕ ЊА

1. ИН ТЕР НЕТ ИН ТЕР АК ТИВ НА АН КЕ ТА КО РИ ШЋЕ ЊЕМ 
WEB ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Ве о ма че сто се у Ср би ји сре ће мо, на ро чи то у днев ној штам пи, 
са ре зул та ти ма тзв. Ин тер нет-ан ке та. Ти се ре зул та ти гра ђа ни ма 
19) В. Штам бук: „Ин фор ма ти ка и Ин тер нет“, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Чи го ја штам па, 

Бе о град, 2005, стр. 360
20) Исто, 361-377
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пред ста вља ју као из раз на уч но ис пи та ног јав ног мње ња у Ср би-
ји. Раз мо три мо на чин и окол но сти под ко ји ма се то ан ке ти ра ње 
вр ши.

На Ин тер нет-пре зен та ци ји не ких но ви на (мо же би ти и ча со-
пис, не ка уста но ва, сва ка ор га ни за ци ја или по је ди нац ко ји има од-
го ва ра ју ћу WEB пре зен та ци ју) по ста вља се не ко пи та ње, са по ну-
ђе ним за тво ре ним од го во ри ма: да, не, не знам21). На рав но, мо гу ће 
је по ну ди ти и ви ше од го во ра (ако се, нпр. тра жи од ис пи та ни ка да 
озна чи нај по жељ ни јег кан ди да та за пре ми је ра, па је по ну ђе но ви-
ше лич но сти), али су они увек за тво ре ни. То зна чи да ис пи та ник 
увек ре а гу је са мо на по ну ђе не оп ци је, а ни је у мо гућ но сти да сам 
по ну ди не ку оп ци ју, што кла сич не на уч не ан ке те омо гу ћа ва ју кроз 
ко ри шће ње тзв. отво ре них пи та ња, а што је ва жно ка да је по треб-
но има ти из ни јан си ран од го вор. Обич но се по ста вља јед но ди рект-
но пи та ње, да кле јед но та кво пи та ње ко је се ди рект но од но си на 
пред мет ис пи ти ва ња. Из о ста ју сва дру га  пи та ња: она ко ја нам да ју 
основ не по дат ке о ис пи та ни ку22), кон трол на пи та ња23), као и ло гич-
ка стра те ги ја ис пи ти ва ња24), док се за пси хо ло шку стра те ги ју мо же 
утвр ди ти да по сто ји у нај е ле мен тар ни јем ви ду, уко ли ко узме мо у 
об зир да онај ко вр ши ова кво ан ке ти ра ње има мо гућ ност гра фич-
ког об ли ко ва ња са др жа ја на WEB пре зен та ци ји на ко јој је ан ке та 
по ста вље на, као и мо гућ ност гра фич ког об ли ко ва ња са мог WEB-
ан кет ног упит ни ка. Ка да је о са др жи ни пи та ња реч, њу по пра ви лу 
де фи ни шу ла и ци – но ви на ри, уред ни ци, они ко ји по ста вља ју пре-

21)  Реч је о тзв. ин тер ак тив ним WEB ан ке та ма. Мо гу ће је ове ан ке те ор га ни зо ва ти упо тре-
бом раз ли чи тих тех но ло ги ја (HTML, CA VI, pop up и др.), али по да ци го во ре да пр ва 
– HTML  ап со лут но др жи при мат. Ско ро 80% од свих при ку пље них по да та ка пу тем 
on-li ne ис тра жи ва ња је до би је но ње ном упо тре бом. Ви ди: www. clikz. com  Ан ке те у 
Ср би ји о ко ји ма ов де пи ше мо упра во су за сно ва не на овој тех но ло ги ји. 

22)  Уоби ча је на су она пи та ња из ко јих са зна је мо пол ис пи та ни ка, ње го ву жи вот ну доб и 
обра зо ва ње, а мо же се пи та ти и за, на при мер, ме сто жи вље ња (се ло-град), итд.

23)  На осно ву ко јих мо же мо да утвр ди мо ло гич ност од го во ра, кон се квент ност ис пи та ни-
ка, да ли он за и ста исти ни то на сто ји да од го во ри на по ста вље на пи та ња или од го ва ра 
на су ми це, упи су је и шта ми сли и шта не ми сли, да ли уоп ште раз у ме шта је пи тан, 
итд.

24) Ло гич ка стра те ги ја ис пи ти ва ња се од но си на ор га ни за ци ју са др жа ја ис пи ти ва ња. На 
осно ву ње уре ђу ју се ло гич ко-са др жај не це ли не и са др жај пи та ња, као и ме ђу соб ни 
од но си зна ча ја и зна че ња ло гич ко-са др жај них це ли на и пи та ња, па је у том сми слу мо-
гу ће раз ли ко ва ти три ти па ор га ни за ци је са др жа ја исп ти ва ња: тип лев ка, тип ба те ри је 
и по ли де тер ми ни стич ки тип. Ви ди Д. Ми ха и ло вић: „Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва-
ња“, ФОН, Бе о град, 1999, стр. 174-185 и С. Ми ло са вље вић, И. Ра до са вље вић: „Осно ви 
ме то до ло ги је по ли тич ких на у ка“, „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2000, стр. 511. С об-
зи ром да се по ста вља са мо јед но је ди но пи та ње, ја сно је да не ма ло гич ко-са др жај них 
це ли на, а ти ме ни по тре бе за ор га ни за ци јом са др жа ја ис пи ти ва ња. Све је по јед но ста-
вље но и све де но на јед но је ди но пи та ње. 
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зен та ци ју25), а не ме то до ло зи. Ту се су о ча ва мо са про бле мом да због 
ло ше по ста вље ног пи та ња, чак и ка да до би је мо ве ли ки број од го во-
ра, не зна мо ни шта ви ше о рас по ло же њу јав ног мње ња не го пре но 
што су од го во ри при спе ли. Јед но став но, пи та ње и по ну ђе ни од го-
во ри („по тке“ ка ко их на зи ва С. Ми ло са вље вић), то не омо гу ћа ва ју. 
Дру ги је про блем, а по ве зан са прет ход ним, су ге стив ност пи та ња. 
Че сто се пи та ња та ко по ста вља ју као да се за пра во не же ли до би-
ти не ко но во са зна ње о мње њу ис пи та ни ка, већ се же ли до би ти 
пред ви див од го вор у ве ли ком про цен ту, да би се он да то ко ри сти ло 
као ар гу мент шта пре фе ри ра јав но мње ње у рас пра ви о не кој дру-
штве но-по ли тич ки ре ле вант ној те ми. Та ко, нпр. ан кет но пи та ње на 
сај ту ТАН ЈУГ-а гла си26): „Да ли сма тра те да за се да ња Скуп шти не 
Ср би је тре ба да за ви се од ди рект них ТВ пре но са“, и по ну ђе не по-
тке: Да, Не, Не знам. Тре нут ни ре зул тат27) по ка зу је да је 28% ис пи-
та ни ка од го во ри ло „Да“, 70% „Не“, а 2% „Не знам“. Шта зна чи ова-
ква ди стри бу ци ја од го во ра? Она из ве сно зна чи да 28% ис пи та ни ка 
сма тра да уко ли ко не ма ди рект ног ТВ пре но са Скуп шти на Ср би је 
не тре ба да за се да. Ме ђу тим, оних 70% ко ји су од го во ри ли са „Не“, 
под сво јим су од го во ром мо гли да под ра зу ме ва ју: а) да Скуп шти на 
Ср би је тре ба да за се да без об зи ра да ли има ди рект ног ТВ пре но-
са, б) да се ТВ пре но си под ра зу ме ва ју и мо ра ју обез бе ди ти и да се 
та прет по став ка уоп ште не мо же до во ди ти у пи та ње као раз лог за 
не за се да ње Скуп шти не. У све тло сти дру штве не де ба те ко ја се у 
ве зи са овом те мом да нас во ди у Ср би ји, мо же мо прет по ста ви ти 
да је нај ве ћи број ис пи та ни ка од го ва ра ју ћи са „Не“ ми слио на ва-
ри јан ту а), са мо што по ну ђе на фор му ла ци ја пи та ња не ис кљу чу је 
ни раз у ме ва ње од го во ра као ва ри јан те б), што би се мо гло до го ди-
ти нпр. не ком не у пу ће ном стран цу. Сем то га, на чин фор му ли са ња 
пи та ња је су ге сти ван, и то из ви ше раз ло га. Нај пре, за ко но дав на и 
над зор на ин сти ту ци ја у Ср би ји28), не зо ве се „Скуп шти на Ср би је“, 
25)  Та ко на при мер на зва нич ном сај ту ТАН ЈУГ-а сто ји по зив „Уко ли ко има те пред лог 

пи та ња за ан ке ту, клик ни те ов де“, чи ме се ства ра мо гућ ност да сва ки по се ти лац сај та 
пред ла же мо гу ћа ан кет на пи та ња. Ја сно је да у та квој си ту а ци ји не по сто ји мо гућ ност 
за до во ље ња на уч но-ме то до ло шких зах те ва ко ји се по ста вља ју за фор му ли са ње пи та ња 
у на уч ним ан ке та ма. Ви ди:

 www.ta njug.co.yu на дан 5. фе бру а ра 2009. го ди не
26) www.ta njug.co.yu на дан 5. фе бру а ра 2009. го ди не
27) 5.фе бру ар 2009. го ди не у 20.50 са ти
28) У чла ну 99. став 2 тач ка 1) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не („Слу жбе ни гла-

сник Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 98 од 10. но вем бра 2006.) ко јим се про пи су ју из бор не над-
ле жно сти На род не скуп шти не изе ком сто ји да она, осим што би ра Вла ду, и „над зи ре 
њен рад“ (на гла сио У.Ш.), што се у сва ко днев ном по ли тич ком жи во ту че сто „за бо ра-
вља“.
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већ – На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је. Су ге стив ност се огле-
да у то ме што би се ко ри шће њем устав ног на зи ва – На род на, већ 
на пр ви по глед обе сми сли ло пи та ње ко је се ти че ди рект ног на род-
ног уви да у рад сво јих пред став ни ка – на род них по сла ни ка, пу тем 
ди рект них ТВ пре но са. Дру го, пи та ње је су ге стив но за то што се 
за сни ва на прет по став ци да одр жа ва ње скуп штин ских за се да ња за-
ви си од ди рект них ТВ пре но са, од но сно на прет по став ци да се ова 
уста но ва на ла зи у бло ка ди ка да они из о ста ну. При том, од лу ку о 
ТВ пре но си ма до но си РТС као „јав ни сер вис“, а На род на скуп шти-
на свој пле нар ни рад пре ма по сто је ћем По слов ни ку мо же увек да 
за поч не ка да обез бе ди по чет ни кво рум од 126 при сут них на род них 
по сла ни ка. Да кле, то је је ди ни услов од ко га „за ви се“ за се да ња. Би-
ло би за то ис прав ни је по ста ви ти пи та ње нпр. „Да ли РТС тре ба да 
ре дов но ди рект но пре но си за се да ња На род не скуп шти не“, по што 
од ње га за ви се ди рект ни пре но си. Осно ва но би се мо гло прет по ста-
ви ти да би је дан број оних ко ји су од го во ри ли са „Не“ по пи та њу 
за ви сно сти скуп штин ских за се да ња од ди рект них ТВ пре но са29), 
од го во ри ли са „Да“ на ова ко пре фор му ли са но пи та ње. И та да би-
смо за и ста ви де ли рас по ло же ње ис пи та ни ка у по гле ду ди рект них 
ТВ пре но са скуп штин ских за се да ња. 

Кон ста то ва ли смо да код ова квих ан ке та по сто ји са мо јед но 
пи та ње, од но сно да не ма пи та ња ко ја би нам пру жи ла од го вор на 
то ко од го ва ра: ста рац или де те, му шка рац или же на, се љак или 
гра ђа нин, Ср бин или Аме ри ка нац. До ду ше, чак и ка да би та кво 
пи та ње по сто ја ло, ка ко би смо зна ли да нпр. да се не ко де те од 10 
го ди не ни је пред ста ви ло као сту дент ко ји има 22 го ди не? Ни ка ко, 
ми ап со лут но не ма мо ни ка кав на чин да утвр ди мо ко је ис пи та ник у 
ова квој ан ке ти30). „Ис пи та ник“ мо же про сто да бу де ком пју тер про-
гра ми ран да са мо стал но од го ва ра на по ста вље но пи та ње огро ман 
29)  А та кав је од го вор и ло ги чан и при ро дан и прав но ис пра ван, по што пре но си ни су по-

слов нич ка прет по став ка за од ви ја ње за се да ња, ни ти од су ство ди рект ног пре но са сме 
да бло ки ра рад јед не др жав не ин сти ту ци је, по го то ву ако се узму мо гућ но сти да она 
мо ра да ра ди у свим усло ви ма, укљу чу ју ћи и рат не, ван ред не и сл. ка да би мо жда од ви-
ја ње та квих пре но са би ло не мо гу ће.

30)  Тех нич ки, мо гу ће је зна ти са ког је ком пју те ра до шао од го вор, па ис тра жи ти ко ме 
тај ком пју тер при па да, али чак да се све то ура ди (а то је по сту пак ко ји би под ра зу ме-
вао ви ше кри ми на ли стич ко-по ли циј ску ис тра гу на лик оној ко ја се спро во ди у тра га њу 
за ко ри сни ци ма сај то ва са са др жа ји ма де чи је пор но гра фи је не го на уч но ис пи ти ва ње), 
опет са си гур но шћу не мо же мо утвр ди ти ко је уку цао од го вор у ком пју тер: отац или 
ма ло ле тан син. А ком пју тер са ко га је уку цан од го вор мо же при па да ти и не ком Ин тер-
нет ка феу, та ко да нас од го вор на пи та ње о вла сни штву ко пју те ра не во ди ка од го во ру 
о то ме ко је ис пи та ник.
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број пу та, с об зи ром да у нај ве ћем бро ју слу ча је ва код ова квих ан-
ке та не по сто ји огра ни че ње у бро ју од го во ра са истог ком пју те ра.

Ан ке та се обич но спро во ди за од ре ђе но под руч је, ре ђе за чи-
тав свет. Ка да је, ме ђу тим, реч о из ја шња ва њу у окви ру Ин тер нет-
ан ке та на WEB пре зен та ци ја ма, ис пи та ник мо же би ти сва ко ко по-
се ти од ре ђе ни сајт и од лу чи се да се из ја сни у по ну ђе ној ан ке ти. 
Тај мо же жи ве ти и у Аустра ли ји, Но вом Зе лан ду, Ја па ну, То гоу или 
Ср би ји, са свим све јед но, ула ском на сајт нпр. ТАН ЈУГ-а он има 
мо гућ ност да уче ству је у ан ке ти. Услов је да зна срп ски је зик, да 
би раз у мео пи та ње, иако на рав но он мо же клик ну ти на по ну ђе ни 
од го вор и без да ишта раз у ме, чи сто из до са де или за ба ве, а ми 
услед из о стан ка кон трол них пи та ња не мо же мо да схва ти мо да је у 
пи та њу та ква осо ба, већ од го вор ко ји је дао збра ја мо као да је реч 
о уче сни ку ко ји је све раз у мео. А мо же и стра нац ко ји раз у ме срп-
ски да уче ству је у ан ке ти, али ње гов нам од го вор пру жа са зна ње 
шта ми сли је дан стра нац о од ре ђе ном пи та њу, а не гра ђа ни Ср би је 
ко ји ма је пи та ње, ка кво смо на ве ли за при мер на сај ту ТАН ЈУГ-а, 
упу ће но. А чак и ка да се спро во ди гло бал на на уч на ан ке та, и за њу 
је ну жно да се спро во ди на од ре ђе ном узор ку и да ње ни ор га ни за-
то ри бу ду сто по стот но уве ре ни да ис пи та ни ци, бар на се ман тич-
ком ни воу, раз у ме ју по ста вље на пи та ња. Сто га се углав ном та кве 
ан ке те спро во де на ма тер њем је зи ку ве ћин ског на ро да у зе мља ма 
у ко ји ма се спро во де или на не ком од свет ских је зи ка. Код ова квих 
ан ке та се ја вља и про блем ка ко је ис пи та ник сти гао до упит ни ка 
ко ји по пу ња ва на WEB пре зен та ци ји. Да ли про стим че то ва њем 
или му је не ко ре као да „иде“ на тај сајт и по пу ни ан ке ту. Ово је 
зна чај но са ста но ви шта мо ти ва оно га ко ји је у ан ке ти ис пи та ник. 
Са свим је за ми сли во да се ство ри ор га ни за ци ја ко ја усме ра ва сво је 
при пад ни ке да уче ству ју у не кој ан ке ти и да та ко они све сно и на-
мер но ути чу на њен ре зул тат, а што би им опет би ло ко ри сно ка ко 
би та квим ре зул та том мо гли да ма ни пу ли шу у њи ма по треб не свр-
хе. Та кву за ин те ре со ва ност би мо гле да ис по ље по ли тич ке пар ти је, 
раз не ло би гру пе и сл.

Глав ни про блем у ова квој вр сти Ин тер нет ан ке ти ра ња на WEB 
пре зен та ци ја ма, ко ји нај о збиљ ни је до во ди у пи та ње њи хо ву са знај-
ну вред ност, је сте не по сто ја ње узор ка. Ни је, да кле, ор га ни за тор и 
ан ке тар тај ко ји пра ви узо рак, већ по се ти о ци сај та у јед ном тре нут-
ку од лу че: „Да, ја хо ћу да гла сам“ и оп ти ра ју за не ки од по ну ђе них 
од го во ра. Јед но став но, не по сто ји на чин да ис пи ти вач кон стру и ше 
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узо рак. Код при ку пља ња по да та ка ме то дом ис пи ти ва ња, без об зи-
ра да ли је реч о на уч ном ин тер вјуу или о на уч ној ан ке ти, увек је 
уна пред по знат узо рак. Ов де то ни је слу чај. Не мо гу ће је утвр ди ти 
уна пред ни ве ли чи ну ни са став узор ка, ни прин цип ка ко се до узор-
ка до ла зи. Не мо гу ће је из вр ши ти ни стра ти фи ка ци ју по те ри то ри-
ји, с об зи ром да је Ин тер нет свет ска мре жа, а за кључ ци на осно ву 
до би је них од го во ра мо гу се при ме ни ти са мо на оне ко ји су ан ке ти 
уче ство ва ли, при че му ис пи ти вач ни пре ни за вре ме ни по сле ан-
ке та не зна ко су они. Ме ђу тим, при мед ба ма на са знај ну вред ност 
ова квог ан ке ти ра ња ов де ни је крај. Чак и ка да би се не ка ко из ра-
дио узо рак, а то по на вља мо у слу ча ју Ин тер нет ан ке те на WEB 
пре зен та ци ја ма ни је мо гу ће, по ста вља се пи та ње у од но су на шта 
би то био узо рак? У од но су на би рач ко те ло Ср би је? По гре шно. У 
Ср би ји је, у 2008. го ди ни, све га 40,8% до ма ћин ста ва по се до ва ло 
PC (кућ ни ра чу нар), а 5,8% лап топ, при че му је Ин тер нет ве зу код 
сво је ку ће по се до ва ло све га 33,2% до ма ћин ста ва31). Да кле, уко ли ко 
из у зме мо мо гућ ност да они ко ји су за по сле ни мо гу да на по слу по-
пу ња ва ју ан ке те по сај то ви ма, ма ло ма ње од 1/3 до ма ћин ста ва у Ср-
би ји је уоп ште у тех нич кој мо гућ но сти да њи хо ви чла но ви уче ству-
ју у ова квој вр сти ан ке та. То ме тре ба до да ти и по дат ке о ста ро сти 
и по лу ко ри сни ка ра чу на ра у Ср би ји. У ан ке ти РЗЗСС је на пи та ње 
о ко ри шће њу ра чу на ра уоп ште у по след ња три ме се ца по зи тив но 
од го во ри ло 84,2% же на и 86,1% му шка ра ца ста ро сти од 16-24 го ди-
не, 47,2 % же на и 53,6% му шка ра ца ста ро сти 25-54 го ди не и све га 
9,9% же на и 11% му шка ра ца ста ро сти 55-74 го ди не. Очи глед но је, 
да кле, да ком пју те ре ко ри сти до ми нант но мла ђа по пу ла ци ја, док 
ста ри ји још увек пре ма то ме има ју зна ча јан от пор. Ако се има у 
ви ду да је ста нов ни штво Ср би је пре ма свим ис тра жи ва њи ма ме ђу 
про сеч но нај ста ри јим у све ту, ја сно је да не ма ни ка квог по ду да ра-
ња из ме ђу укуп не по пу ла ци је ста нов ни штва Ср би је и по пу ла ци је 
оних ко ји ко ри сте ра чу нар, а ти ме и Ин тер нет32). Осим не по ду да ра-
ња по ста ро сти, по да ци из на ве де не ан ке те по ка зу ју ве ћу упо тре бу 
ком пју те ра и Ин тер не та у гра ду не го на се лу, ве ћу код обра зо ва ни-
јих не го код ма ње обра зо ва них, ве ћу код оних са ви шим ме сеч ним 
при хо ди ма, не го код си ро ма шни јих. Ја сно је да кле да, на су прот ре-
ал ној по пу ла ци ји гра ђа на или би ра ча у Ср би ји ко ји би би ли ста ти-

31) По да ци до би је ни ре дов ном го ди шњом ан ке том „Ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је у Ре пу бли ци Ср би ји, 2008.“ ко ју спро во ди Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би-
је. http://we brzs.stat.gov.rs/axd/in dex.php

32) Иста анек та по ка зу је да 95,2% оних ко ји при сту па ју Ин тер не ту у ту свр ху ко ри сте PC.
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стич ка ма са за узи ма ње узор ка за на уч но ан ке ти ра ње, ка да је реч 
о Ин тер нет ан ке ти ра њу има мо јед ну дру га чи ју, на зо ви мо је „вир-
ту ел ну по пу ла ци ју“, ко ја је ма ло број ни ја и са дру гим осо би на ма 
не го што је то слу чај са ре ал ном по пу ла ци јом Ср би је. Чак и под 
прет по став ком за ко ју смо утвр ди ли да је нео ства ри ва, да мо же мо 
кон стру и са ти узо рак ко ји би био на уч но ре пре зен та ти ван, он био 
то мо гао да бу де са мо у од но су на ту „вир ту ел ну“, а не у од но су 
на ре ал ну по пу ла ци ју Ср би је, па би се на осно ву ње га мо гло ис пи-
ти ва ти са мо не ко „вир ту ел но“, а не ре ал но јав но мње ње Ср би је33). 
Дру га чи је ре че но, са ста но ви шта ис пи ти ва ња јав ног мње ња Ср би-
је ко ри шће њем Ин тер нет ан ке та на WEB пре зен та ци ја, кри те ри јум 
дру штве не ре пре зен та тив но сти ко ји је ве о ма ва жан код пра вље на 
узор ка34) је, из на ве де них раз ло га, не за до во љив. Тех нич ко-тех но ло-
шки и дру штве ни раз вој до при не ће ве ћем ко ри шће њу ком пју те ра и 
Ин тер не та и код оних со ци јал них гру па и сло је ва ко је да нас у том 
сми слу за о ста ју, укљу чу ју ћи и та кве гру пе и сло је ве у Ср би ји, што 
ће до при не ти сма њи ва њу ова квих дра стич них раз ли ка и при бли жа-
ва њу оно га што се да нас сло бод но мо же на зва ти „вир ту ел ним“ и 
„ре ал ним“ јав ним мње њем.

2. ONLI NE ИН ТЕР НЕТ ИС ПИ ТИ ВА ЊА

У нај ра зви је ни јим зе мља ма са вре ме ног све та, кра јем XX ве ка 
раз ви јен је си стем on-li ne ис пи ти ва ња упо тре бом Ин тер не та. По је-
ди ни на уч ни ци пред ви ђа ју убр зан раз вој ова квог на чи на вр ше ња 
ис пи ти ва ња и тех но ло ги ја ко је то омо гу ћа ва ју35), а већ да нас се мо-
же утвр ди ти да су оства ре не тех но ло шке прет по став ке ко је то омо-
гу ћу ју. Иако и ова ква ис пи ти ва ња ко ри сте као ме диј Ин тер нет, она 
то не чи не на прет ход но опи сан на чин, ка ко се то још увек ра ди у 
Ср би ји.

Нај пре, мо гу ће је спро ве сти на уч но ис пи ти ва ње ко ри шће њем 
елек трон ске по ште (e-mail). При ме ном e-mail мо гу ће је спро ве сти 
обе тех ни ке на уч ног ис пи ти ва ња, и ан ке ту и ин тер вју, при че му су 

33)  Слич на је ар гу мен та ци ја и у по гле ду са знај не вред но сти до би је них по да та ка пу тем 
ан ке ти ра ња при ме ног тзв. vo te system и sms pre mi um ra te по ступ ка. О то ме ви ди код 
У. Шу ва ко вић: „Vo te system и sms pre mi um ra te, њи хо ве ка рак те ри сти ке и мо гућ но сти 
при ме не у на уч ном ис пи ти ва њу јав ног мње ња“, у: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул-
те та, XXXVII/2007, стр. 487-505, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са 
прив. се дишт. у К. Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2008

34) Ви ди У. Шу ва ко вић: „Ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва“, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 2000, стр. 130-131

35) Шар ков, Ф.И, Ро ди о нов, А.А, „Со ци о ло гия мас со вой ком му ни ка ции“, Мо сква, 2002
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не до ста ци ко је смо из не ли у одељ ку II, а ве за ни су за ин тер ак тив не 
WEB ан ке те, знат но ма њи. У овом слу ча ју се, на и ме, e-mail ко ри-
сти ис кљу чи во за тран спорт упит ни ка од ис пи ти ва ча до ис пи та ни-
ка, што се вр ши ве о ма бр зо, за све га не ко ли ко се кун ди, за раз ли ку 
од обич не по ште где би, у слу ча ју при ме не пи са не ан ке те пу тем 
по ште, пре нос упит ни ка тра јао не ко ли ко да на. Узор ко ва ње је мо-
гу ће из ве сти на стан дард не на чи не (нпр. из те ле фон ског име ни ка, 
при ме ном си сте мат ског узор ка, фор ми ра њем па не ла), при че му 
као и код кла сич ног ис пи ти ва ња ис пи ти вач је тај ко ји пра ви узо-
рак. Услов за сла ње е-mail је, ме ђу тим, по се до ва ње ком пју те ра и 
Ин тер нет при кључ ка. То је ве о ма огра ни ча ва ју ћи фак тор прак тич-
но за чи тав свет са из у зет ком Аме ри ке и нај ра зви је ни јих зе ма ља. 
По дат ке за Ср би ју смо већ на ве ли, а ка да је о САД реч,  по да ци 
го во ре да је већ у 2005. го ди ни та мо би ло 808 ком пју те ра на 1000 
ста нов ни ка, а пре ма про јек ци ји у 2010. го ди ни би ће их 950-1001 на 
1000 ста нов ни ка. У остат ку све та је у 2005. го ди ни би ло све га 145 
ком пју те ра на 1000 ста нов ни ка, а пре ма про јек ци ји за 2010. го ди ну 
би ће их 196-203 на 1000 ста нов ни ка36). Ка да је реч о ко ри сни ци-
ма Ин тер не та, по да ци за 2008. го ди ну го во ре да 71,4% ста нов ни ка 
САД ко ри сти Ин тер нет, 59,9% ста нов ни ка ЕУ, 73.8% ста нов ни ка Ја-
па на, 84,3% ста нов ни ка Ка на де, а ре кор дер је Хо лан ди ја са 90,3% 
ста нов ни ка. С дру ге стра не 0,3% ста нов ни ка Бан гла де ша је 2008. 
ко ри сти ло Ин тер нет, 0,7% ста нов ни ка Ка ме ру на, 0,8% ста нов ни ка 
Тан за ни је, 1% ста нов ни ка Зам би је, 1,3% ста нов ни ка Га не, итд37). 
Из ових по да та ка ја сно се ви ди да сла ње e-mail ис пи та ни ку у Аме-
ри ци и нај ра зви је ни јим зе мља ма све та ни је не ки про блем, али да 
про сеч но у све ту то је сте та кав про блем ко ји прак тич но оне мо гу ћу-
је вр ше ња на уч них јав ном њењ ских ис пи ти ва ња на овај на чин. То 
је и раз лог за што су ова ис пи ти ва ња и нај ра зви је ни ја у САД. У по-
гле ду упит ни ка за њи хо во из во ђе ње, мо гу ће је ко ри сти ти или елек-
трон ски ин тер ак тив ни упит ник или упит ник ко ји је истог об ли ка 
као онај па пир ни. Ови пр ви су јед но став ни за по пу ња ва ње, сво де 
се на за тво ре на пи та ња на ко ја се од го ва ра кли ком ком пју тер ског 
ми ша, а мо гу да об у хва те мул ти ме ди јал не са др жа је, хи пер лин ко ве 
и оста ле пред но сти ко је ну ди Ин тер нет, док се дру ги тип упит ни ка 
ко ри сти код спро во ђе ња тзв. па нел-ис пи ти ва ња, ка да су ис пи та ни-
ци већ на вик ну ти на фор мат ан кет ног ли сти ћа38). Осим пи та ња ре-
36) http://www.et fo re casts.com/pro ducts/ES_ci nu sev2.htm#1.0
37) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/List_of_co un tri es_by_num ber_of_In ter net_users
38)  М.М.Ра дој чић: „Ис тра жи ва ње вир ту ел них за јед ни ца и јав ног мње ња на Ин тер не ту“, 

„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 179-180
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пре зен та тив но сти узор ка ко је се ов де не пред ста вља та ко на гла шен 
про блем ка кав је слу чај са Ин тер нет ан ке та ма на WEB пре зен та ци-
ја ма, а по го то во ка да је реч о нај ра зви је ни јим зе мља ма у ко ји ма је 
ова кав об лик ис пи ти ва ња и нај ра зви је ни ји, у ова квом ис пи ти ва њу 
се ја вља као про блем не за ин те ре со ва ност ис пи та ни ка, због че га 
се че сто при бе га ва па не ли ма, а њи хо ви уче сни ци се на раз ли чи те 
на чи не сти му ли шу, од пла ћа ња, пре ко ра зних по кло на, бес плат них 
авио-ка ра та и сл. до то га да им се чак обез бе ђу је и ком пју тер ска 
опре ма и Ин тер нет при кљу чак бес плат но ка ко би у ис пи ти ва њи ма 
уче ство ва ли. Та ко је од 1998. го ди не у Аме ри ци осно ва на In ter Sur-
wey ком па ни ја ко ја се ба ви on-li ne ис пи ти ва њи ма. Она по се ду је 
па нел по тен ци јал них ис пи та ни ка ко ји је фор ми ран ме то дом слу чај-
ног узор ка из те ле фон ског име ни ка, а „прин ци пи јел на ино ва ци ја 
ове тех но ло ги је је у то ме да она об у хва та не са мо по ро ди це ко је 
већ ко ри сте Ин тер нет, не го и оне по ро ди це ко је не ма ју ком пју тер 
и при ступ Ин тер не ту, пру жа ју ћи им све то бес плат но“39), чи ме је 
она обез бе ди ла ве о ма ви со ку ре пре зен та тив ност по кри ва ју ћи сво-
јим узор ком 96% ста нов ни ка САД. Ка да се на ру чи ис пи ти ва ње, из 
тог па не ла се би ра  јед но став ним слу чај ним узор ком 1000 ис пи та-
ни ка ко ји ре пре зен ту ју ста нов ни штво САД. Сва ки та кав on-li ne ис-
пи та ник про сеч но се ан ке ти ра је дан пут не дељ но, при ма ју ћи пу тем 
e-mail ан кет ни упит ник. По да ци до би је ни на овај на чин ком пју тер-
ски  се ар хи ви ра ју и об ра ђу ју, што све до при но си промпт ном до би-
ја њу пре ци зних ре зул та та ис пи ти ва ња. 

Ин тер нет омо гу ћу је и спро во ђе ње ис пи ти ва ња пу тем фор ми-
ра ња вир ту ел них фо кус-гру па. Та да се спро во ди тзв. вир ту ел ни 
фо кус ин тер вју40), ко ји се од кла сич ног раз ли ку је нај ви ше по из о-
стан ку не по сред ног, ли цем у ли це кон так та, већ се ко му ни ка ци ја 
оба вља елек трон ски. Ова вр ста ис пи ти ва ња пред ста вља, за пра во, 
при ме ну тзв. on-li ne кон фе рен ци ја. Ис пи та ни ци се по зи ва ју да по-
се те од ре ђен сајт на ко ме је по ста вље на те ма за ди ску си ју. Они су 
у мо гућ но сти да од го ва ра ју на пи та ња, али им се мо же пру жи ти 
и при ли ка да по гле да ју од го во ре дру гих, у свр ху под сти ца ња ди-
ја ло га. „Као и код кла сич них фо кус гру па, овај ме тод ком би ну је 
еле мен те кван ти та тив них и ква ли та тив них тех ни ка ис тра жи ва ња и 
обез бе ђу је ве о ма ве ли ки број по да та ка. Ис тра жи ва ња ука зу ју на то 
39) З. Т. Го лен ко ва, у: Д. Ж. Мар ко вић, З.Т.Го лен ко ва, У.Шу ва ко вић: „Со ци о ло ги ја“, Фи-

ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, МБ Гра фи ка, Кос.Ми тро ви ца-Ниш, 2009, 
стр. 102-103

40)  О кла сич ном фо кус-ин тер вјуу ви ди код С. Ђу рић: „Фо кус-груп ни ин тер вју“, „Слу жбе-
ни гла сник“, Бе о рад, 2007.
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да ис пи та ни ци у вир ту ел ним фо кус гру па ма лак ше и сло бод ни је од-
го ва ра ју на отво ре на пи та ња, не го што то чи не у тра ди ци о нал ним 
ме то да ма ис тра жи ва ња“41). Као и у прет ход ном слу ча ју, Ин тер нет 
ов де слу жи ис кљу чи во за тран сми си ју по да та ка, а узо рак пра ви ис-
пи ти вач. Прет по став ка је да сви уче сни ци фо кус-гру пе по се ду ју 
ком пју тер и Ин тер нет ве зу, а као не до ста ци у од но су на кла сич ни 
об лик ова квог ин тер вјуа мо гу се уочи ти оте жа на мо гућ ност или 
не мо гућ ност пра ће ња не вер бал них ис ка за (у за ви сно сти да ли по-
сто ји ви део ве за или не, али у уко ли ко по сто ји, то ипак ни је си та 
си ту а ци ја ка да се сви уче сни ци кла сич ног фо кус-ин тер вјуа на ла зе 
у ис тој про сто ри ји, ли цем у ли це и ка да чак мо гу не вер бал но по ле-
ми са ти), те не ре дак гу би так ин те ре со ва ња ис пи та ни ка ко ји од у ста-
ју усред се си је.

III 
ЗА КЉУ ЧАК

На уч но ис пи ти ва ње јав ног мње ња не пред ста вља не ко про сто 
за до во ља ва ње ан ке то ман ских те жњи, већ скуп си сте ма тич них и на-
уч но про ве ре них по сту па ка чи јом при ме ном се, уз ко ри шће ње вер-
бал них про во ка ци ја и њи ма иза зи ва њем вер бал них и не вер бал них 
ре ак ци ја, до ла зи до ис ка за, на осно ву ко јих ис пи ти вач за кљу чу је о 
јав ном њењ ским ста во ви ма.

То ком не што кра ће од дво ве ков не прак се јав ном њењ ских ис-
пи ти ва ња, за свр ху на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња ко ри шће ни 
су раз ли чи ти ме ди ји, нај че шће они ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је 
(нпр. ан кет ни упит ник ко ји се ди стри бу и ра ис пи та ни ку пу тем кла-
сич не по ште) али и ме ди ји ма сов не ко му ни ка ци је (но ви не, ра дио, 
те ле ви зи ја). Сто га и не чу ди то да се са ства ра њем и ве ли ким ши ре-
њем упо тре бе Ин тер не та кра јем XX ве ка до шло на иде ју да се овај 
ма сов ни ме диј, иако при ли ком на стан ка ни је пр вен стве но то ме био 
на ме њен,  упо тре би и у свр ху на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња.

Има ју ћи, ме ђу тим, на уму ка рак те ри сти ке Ин тер не та као ме ди-
ја ма сов не ко му ни ка ци је, од мах се по ста ви ло пи та ње да ли је ње го-
вим ко ри шће њем мо гу ће из вр ши ти на уч но за сно ва но ис пи ти ва ње 
јав ног мње ња. Основ ни, кључ ни, про блем са ко јим се ис тра жи ва чи 
су о ча ва ју је сте пра вље ње ис прав ног узор ка ко ји од го ва ра ре ал ној 
по пу ла ци ји ко ја се ис пи ту је и стан дар ди ма ко је на у ка зах те ва при-
ли ком ства ра ња узор ка. У не ким вр ста ма Ин тер нет ис пи ти ва ња пра-
41)  М. М. Ра до ји чић: Исто, стр. 186
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вље ње та квог узор ка ни је мо гу ће, док дру ге вр сте то до зво ља ва ју. 
Упо тре ба Ин тер не та за ис пи ти ва ње јав ног мње ња ко ри шће њем on-
li ne сер ви са, при ме ном тех ни ке e-mail ис пи ти ва ња или вир ту ел ног 
фо кус-ин тер вјуа, омо гу ћу је фор ми ра ње узор ка и чак от кла ња не ке 
од не до ста та ка тра ди ци о нал них тех ни ка јав ном њењ ских на уч них 
ис пи ти ва ња (уште да на вре ме ну, ком пју те ри зо ван унос по да та ка, 
уште да на пу то ва њи ма ан ке та ра итд.). У по гле ду не до ста та ка ових 
тех ни ка, ва ља уочи ти да је ис пи ти вач ус кра ћен за не вер бал ну ре ак-
ци ју ис пи та ни ка (чак и ка да по сто ји ви део-ве за, пот пу но је дру га-
чи ја си ту а ци ја у ко јој се ис пи ти ва ње вр ши док се се ди за сто лом 
ис пред ра чу на ра и док се во ди fa ce to fa ce раз го вор). За при ме ну 
ових тех ни ка ина че се нај че шће ко ри сти па нел-узо рак, а ту се он да 
ис пи ти вач су о ча ва са дру гим про бле мом: ка ко у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду одр жа ти па нел, има ју ћи у ви ду смрт ност, од у ста ја ње од 
да љег уче ство ва ња, не за ин те ре со ва ност, итд. Као ре ше ње се на ме-
ће пла ћа ње за уче шће у ис пи ти ва њи ма и дру ге вр сте ма те ри јал них 
сти му ла ци ја. С дру ге стра не, упо тре ба ин тер ак тив них Ин тер нет ан-
ке та на WEB пре зен та ци ја ма пред ста вља су штин ски зло у по тре бу 
у свр ху ути ца ја на об ли ко ва ње јав ног мње ња, а ни ка ко не мо же 
пред ста вља ти по сту пак на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња. На жа-
лост, на сај то ви ма из Ср би је је да нас пра ва по пла ва та квих ан ке та. 
Та ква тех ни ка ис пи ти ва ња не ма ни ка кву са знај ну вред ност у на уч-
ном сми слу, бу ду ћи да је узо рак не мо гу ће кон стру и са ти, да је обич-
но реч о ан кет ним упит ни ци ма са јед ним је ди ним пи та њем ко је се 
ди рект но ти че пред ме та ис пи ти ва ња, да су пи та ња фор му ли са на у 
та квим ан ке та ма не пре ци зно и од стра не за то не струч них ли ца, а 
у скла ду са углав ном не на уч ним зах те ви ма оних ко ји та кве ан ке те 
по ста вља ју на сво је сај то ве.

Оп шти про блем у вр ше њу ин тер нет ис пи ти ва ња јав ног мње-
ња, без об зи ра на тех ни ку ко ја се при ме њу је, је сте не по ду да ра ње 
у бро ју и осо би на ма ко ри сни ка Ин тер не та у од но су на број и осо-
би не ре ал не по пу ла ци је ко ја се ис пи ту је, то ли ко да је у не ким зе-
мља ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју, мо гу ће го во ри ти о два јав на мње ња: 
вир ту ел ном и ре ал ном. Раз вој и сте пен при ме не ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у нај ве ћем бро ју зе мља да нас прак-
тич но оне мо гу ћу је спро во ђе ње раз ви је ни јих на уч них Ин тер нет 
ис пи ти ва ња, из у зев ка да се ра ди о нај ра зви је ни јим зе мља ма све та. 
Тех нич ко-тех но ло шки раз вој омо гу ћио је, већ да нас, у нај ра зви је-
ни јим зе мља ма, по пут САД, Ја па на, Ка на де, Хо лан ди је и др.  упо-
тре бу Ин тер не та у спро во ђе њу на уч них јав ном њењ ских ис пи ти ва-
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ња, што се чи ни нај че шће при ме ном па нел-узор ка и ко ри шће њем 
e-mail или при ме ном вир ту ел ног фо кус-ин тер вјуа.  
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UrosSuvakovic
POSSIBILITIESOFUSINGINTERNETIN

IMPLEMENTATIONOFSCIENTIFICINVESTIGATION
OFPUBLICOPINION

Summary
The key pro blem that in ve sti ga tors fa ce in im ple men ta tion 
of In ter net in ve sti ga tion is ma king a cor rect sam ple that 
cor re sponds to the real po pu la tion that is in ve sti ga ted and 
stan dards that sci en ce re qu i res for ma king a sam ple. Ma
king of such a sam ple is not pos si ble in so me kinds of in ter
net in ve sti ga ti ons, whi le ot her kinds al low that. The re is a 
con si de ra ble dis pa rity in num ber and cha rac ter of In ter
net users re gar ding the num ber and cha rac ter of the real 
po pu la tion that is in ve sti ga ted, dis pa rity so gre at that in 
so me co un tri es, in clu ding Ser bia, it is pos si ble to con si der 
two pu blic opi ni ons: vir tual and real. De ve lop ment and im
ple men ta tion of in for ma tioncom mu ni ca tion tec hno lo gi es 
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in the gre a test num ber of co un tri es no wa days prac ti cally 
ma ke im pos si ble im ple men ta tion of advan ced sci en ti fic In
ter net in ve sti ga ti ons, which is not the ca se with the most 
de ve lo ped co un tri es. Tec hni caltec hno lo gi cal de ve lop ment 
has ma de pos si ble even no wa days in the most de ve lo ped 
co un tri es of the World, li ke USA, Ja pan, Ca na da, etc., the 
use of In ter net in im ple men ta tion of sci en ti fic in ve sti ga ti
ons of pu blic opi nion, which is mostly per for med by using 
pa nelsam ple and using of email or by im ple men ta tion of 
vir tual fo cusin ter vi ew. When Ser bia is con si de red, using 
of in terac ti ve In ter net in qu i ri es at WEB pre sen ta ti ons re
pre sent a mi su se with the aim of in flu en cing for ma tion of 
pu blic opi nion, and the re is no way of re pre sen ting a pro ce
du re of sci en ti fic in ve sti ga tion of pu blic opi nion.
Key words: pu blic opi nion, In ter net, in ter ac ti ve In ter net 
WEB in qu iry, email in ve sti ga tion, vir tual fo cusin ter vi ew, 
Ser bia.
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