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ПРЕДГОВОР

Дру штве ни аспек ти обра зо ва ња из ра же ни су у гле ди-
шти ма да је оно мно штвом раз ли чи тих ве за и про це са усло-
вље но дру штве ном сре ди ном у ко јој ег зи сти ра, али с дру ге 
стра не, обра зо ва ње тре ба по сма тра ти и у ши рем дру штве ном 
кон тек сту ко ји пре ла зи гра ни це јед не дру штве не за јед ни це 
од но сно др жа ве, јер је оно уни вер зал на ци ви ли за циј ска те-
ко ви на. По чет ком XXI ве ка, ка да се у це лом све ту до га ђа-
ју ве ли ке и бр зе дру штве не про ме не из ра же не у про це си ма 
гло ба ли за ци је и про ме на ма у свим сег мен ти ма дру штве ног 
жи во та, обра зо ва ње до би ја још ви ше на зна ча ју. Оно по ста је 
пред мет на ро чи тог ин те ре со ва ња и при о ри тет на област ко-
ју тре ба ре фор ми са ти и упо до би ти нео ли бе рал ној стра те ги ји 
дру штве ног раз во ја. То је на ро чи то из ра же но у Евро пи, где 
по ред гло бал них про ме на, до ла зи и до ве ли ких дру штве но-
еко ном ских и по ли тич ких ин те гра ци ја оли че них у Европ ској 
уни ји ко ја из ра ста у над на ци о нал ну тво ре ви ну, про ши ру је и 
учвр шћу је сво је по ли тич ке ин сти ту ци је, али ујед но из гра-
ђу је  и свој по ли тич ки иден ти тет. За то се пред обра зо ва њем 
по ста вља ју два кључ на за дат ка. Пр ви је ре фор ма, од но сно 
ујед на ча ва ње на ци о нал них обра зов них си сте ма ко ји се при-
ла го ђа ва ју зах те ви ма са вре ме не тр жи шне еко но ми је и нео ли-
бе рал не стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло бал них дру штве-
них про це са и евро ин те гра ци ја, што је по себ но из ра же но у 
ре фор ми ви со ког обра зо ва ња, ко ја се кон вен ци о нал но озна-
ча ва као Бо лоњ ски про цес. А дру ги за да так је ре кон струк ци ја 
на ци о нал ног иден ти те та, где се кроз раз ли чи те ак тив но сти, 
фор ме и са др жа је обра зо ва ња и по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
ре ла ти ви зи ра на ци о нал ни иден ти тет и исто вре ме но утвр ђу је 
и ја ча европ ски иден ти тет. За то раз вој европ ског иден ти те та 
ни је мо гућ ми мо про це са обра зо ва ња и без ве ли ких про ме-
на у на ци о нал ној све сти гра ђа на европ ских на ци ја, ко је под-



ра зу ме ва ју по ти ски ва ње и од ри ца ње не ких са др жа ја ко ји су 
кључ но обе леж је на ци о нал ног иден ти те та. Мно ги чи ни о ци 
на ци о нал ног иден ти те та, у ак ту ел ним про це си ма по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је и кроз ин сти ту ци о нал но обра зо ва ње, већ се 
угра ђу ју у струк ту ру европ ског иден ти те та, док ће за не ке то 
би ти вр ло те шко или ни ка ко. 

Про цес ре фор ме обра зо ва ња у Ср би ји, у скла ду са по-
ме ну тим про ме на ма и тен ден ци ја ма,  за по чет је ја ну а ра 2001. 
го ди не исто вре ме но ка да су кре ну ле и ве ли ке из ме не у це-
ло куп ном дру штве ном си сте му и вла да ју ћем си сте му вред-
но сти. Та да до ла зи до од луч ни јег при хва та ња нео ли бе рал ног 
кон цеп та дру штве но-еко ном ског и по ли тич ког раз во ја, као и 
на сто ја ња да се Ср би ја што бр же укљу чи у европ ско тр жи-
ште ро ба и услу га, ка пи та ла и ра да, обра зо ва ња и сл; од но сно 
у све у куп не про це се евро ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је. За то 
је и ова мо но гра фи ја из раз на сто ја ња да се у што са же ти јем 
об ли ку ука же на ре ле вант не те ме и ре зул та те ис тра жи ва ња, 
чи ју око сни цу чи не раз ма тра ња о: а) дру штве ним ефек ти ма 
ре фор ме обра зо ва ња, на ро чи то ви со ког обра зо ва ња кроз Бо-
лоњ ски про цес; и б) на ци о нал ном и европ ском иден ти те ту у 
обра зо ва њу. Ујед но, ова мо но гра фи ја је ре зул тат ра да у окви-
ру на уч ног про јек та Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о-
гра ду Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких 
ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја, 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је. 

У овој мо но гра фи ји се ука зу је на мно ге аспек те про-
фи ли са ња на ци о нал ног си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји пре ма 
дру гим обра зов ним си сте ми ма у Евро пи ко ји су у функ ци ји 
нео ли бе рал не стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло ба ли за циј-
ских про це са и евро ин те гра ци ја. У њој су са др жа ни огле ди о 
дру штве ним аспек ти ма не ких ак ту ел них пи та ња обра зо ва ња, 
ко ји чи не син те зу иза бра них ра до ва и ис тра жи ва ња ауто ра 
ове књи ге на ста лих углав ном у про те клих пет го ди на. Ве ћи-
на њих су об ја вље ни у раз ли чи тим ча со пи си ма и дру гим пу-
бли ка ци ја ма, ме ђу ко ји ма по је ди ни у ино стран ству. Сви ти 
ра до ви при па да ју истом те мат ском кру гу па су за ову при-
ли ку функ ци о нал но пре у ре ђе ни и гру пи са ни у три те мат ске 
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це ли не, од но сно у три за себ на де ла. У пр вом де лу на ла зе се 
ра до ви ко ји се ти чу раз ли чи тих гле ди шта од но са обра зо ва-
ња и по ли ти ке, где до ми ни ра ју те ме о: ди ја лек тич ком од но су 
обра зо ва ња и по ли ти ке; на ци о нал ном иден ти те ту у про це су 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је и у про свет ној по ли ти ци Ср би је 
на кон про ме на 2000. го ди не. За тим, о гра ђан ском вас пи та њу 
и гра ђан ском дру штву, где су укљу че ни и ре зул та ти ис тра жи-
ва ња на ста ве, кроз сту ди ју слу ча ја, о гра ђан ском и вер ском 
вас пи та њу у основ ним шко ла ма Ра шког окру га. Дру ги део 
мо но гра фи је је по све ћен ак ту ел ној ре фор ми ви со ког обра-
зо ва ња у Ср би ји, од но сно Бо лоњ ском про це су, та ко да се у 
овом де лу на ла зе ра до ви ко ји се ти чу раз ли чи тих аспе ка та 
ове ре фор ме. Нај пре се ука зу је на ана ли зу то ка акре ди та ци је 
и про ве ре ква ли те та ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји у скла ду 
са стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са. А по том, и ов де се зна-
чај на па жња по све ћу је на ци о нал ном иден ти те ту, та ко да је 
из ло жен рад ко ји се од но си на на ци о нал ни и европ ски иден-
ти тет у Бо лоњ ском про це су, где је илу стра тив но при ка за на и 
ком па ра тив на ана ли за са др жа ја ових иден ти те та у акре ди то-
ва ним сту диј ским про гра ми ма учи тељ ских фа кул те та у Бе-
о гра ду и За гре бу. И, на кра ју, из ло же ни су ре зул та ти јед ног 
ис тра жи ва ња ко је се од но си на уло гу ви со ког обра зо ва ња у 
из град њи на ци о нал не без бед но сти Ср би је, где су ана ли зи ра-
не акре ди то ва не ви со ко школ ске уста но ве и њи хо ви сту диј ски 
про гра ми на осно ву ко јих се, пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског 
про це са, вр ши обра зо ва ње за по сло ве без бед но сти. У тре ћем 
де лу мо но гра фи је на ла зе се че ти ри за себ на огле да ко ји се од-
но се на раз ли чи те те ме дру штве них аспе ка та у обра зо ва њу, 
као што су: до жи вот но обра зо ва ње за одр жи ви раз вој; ин фор-
ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у обра зо ва њу; устав но 
уре ђе ње обра зо ва ња у Ср би ји; и обра зов ни про фил по ли тич-
ких ели та у др жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ. 
На кра ју мо но гра фи је да ти су: са же так на ен гле ском је зи ку, 
на по ме не о тек сто ви ма ко ји се на ла зе у овој мо но гра фи ји, 
спи сак ре ле вант не ли те ра ту ре и до ку ме на та, као и ре ги стар 
лич них име на.

По ред ис тра жи вач ких раз ло га за из ра ду ове мо но гра-
фи је, опре де ље ње за из бор ова квог те мат ског окви ра ин спи-
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ри са но је и ин те ре со ва њи ма сту де на та и мла ђих ко ле га са 
Учи тељ ског фа кул те та у Ле по са ви ћу за ак ту ел ним пи та њи ма 
обра зо ва ња ко ја се ти чу ши рег дру штве ног кон тек ста и ко ја 
ни су до вољ но за сту пље на у ли те ра ту ри на уч них ди сци пли на 
ко је се ба ве обра зо ва њем. Та ко сам и се бе за те као у спо зна ји 
на ко ју је још Се не ка ука зи вао: “Љу ди док по у ча ва ју дру ге 
и са ми уче” (Hómines, dum do cent, di scunt). С дру ге стра не, 
мно га од ових пи та ња би ла су и још увек су у цен тру па жње 
у рас пра ва ма на со ци о ло шким и дру гим на уч ним ску по ви ма 
у зе мљи и ино стран ству. За то је ве ћи на ра до ва, ко ји су за сту-
пље ни у овој мо но гра фи ји, би ла не по сред но из ло же на су ду 
ме ђу на род не на уч не јав но сти и до бро је при хва ће на. Све то 
ме је учвр сти ло у уве ре њу да ове те ме тре ба и да ље ис тра жи-
ва ти и ре зул та те тих ис тра жи ва ња функ ци о нал но по ве зи ва ти 
и об ја вљи ва ти. У то ме мно ги ма ду гу јем за хвал ност на ин спи-
ра тив ним под сти ца ји ма, су ге сти ја ма и до бро на мер ним кри-
ти ка ма, а на ро чи то ко ле ги ни ца ма: др Ве сни Ми нић, мр Еди-
ни Сеј фо вић и Ани Ан ђел ко вић, ко је су са ра ђи ва ле са мном у 
ис тра жи ва њи ма и из ра ди не ких ве о ма за па же них ра до ва ко ји 
су сво је ме сто на шли и у овој мо но гра фи ји. 

Ова мо но гра фи ја пред ста вља и скро ман до при нос со-
ци о ло ги ји обра зо ва ња у ње ном про у ча ва њу ак ту ел них те ма 
из обла сти обра зо ва ња ко је још увек ни су до вољ но ис тра же-
не а ве о ма су ре ле вант не за ову на уч ну ди сци пли ну. Ујед но, 
она има и дру штве ни зна чај, јер ре зул та ти ис тра жи ва ња са-
др жа ни у овој мо но гра фи ји мо гу би ти од ко ри сти они ма ко ји 
се ба ве др жав ним уре ђе њем обра зо ва ња и упра вља њем у овој 
обла сти, од но сно про свет ном  по ли ти ком, као и ши рој на уч-
ној и струч ној јав но сти. За то је ова мо но гра фи ја на ме ње на 
сви ма ко ји се ба ве обра зо ва њем: сту ден ти ма учи тељ ских и 
дру гих на став нич ких фа кул те та, на став ни ци ма, ис тра жи ва-
чи ма, кре а то ри ма и ор га ни за то ри ма обра зо ва ња, као и дру-
ги ма ко ји се ин те ре су ју за пи та ња ко ја су ов де те ма ти зо ва на 
и раз ма тра на.

За хва љу јем се ре цен зен ти ма, проф. др Ми ха и лу Пе ши-
ћу, еме ри ту су Уни вер зи те та “Син ги ду нум” и ду го го ди шњем 
про фе со ру Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду; проф. др 
Ми о ми ру Ив ко ви ћу, ре дов ном про фе со ру Фи ло зоф ског фа-
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кул те та у Ни шу; и проф. др Ми ла ну Н. Јо ва но ви ћу, ре дов-
ном про фе со ру Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, на 
спрем но сти да про чи та ју овај ру ко пис и сво јим ко ри сним су-
ге сти ја ма до при не су ње го вом ко нач ном уоб ли ча ва њу. По себ-
но се за хва љу јем проф. др Ми ха и лу Пе ши ћу, мом про фе со ру, 
мен то ру и при ја те љу на ду го го ди шњој са рад њи и по др шци 
у на по ри ма ко ји су пра ти ли ства ра ње овог и мно гих дру гих 
мо јих де ла. Та ко ђе, овом при ли ком, из ра жа вам за хвал ност 
из да ва чи ма и дру ги ма ко ји су до при не ли при пре ми ове мо но-
гра фи је и ње ном об ја вљи ва њу.

У Лепосавићу, 26. децембар 2011. године   
   

Аутор





Први део

ОБРАЗОВАЊЕ И ПОЛИТИКА
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1. ДИЈАЛЕКТИКА ОДНОСА  
ОБРАЗОВАЊЕ И ПОЛИТИКА

1.1. Увод

Обра зо ва ње, као ви ше слој на дру штве на по ја ва, нај
не по сред ни је је по ве за но са вас пи та њем и со ци ја ли за ци јом 
као ши рим про це си ма уво ђе ња мла дих у дру штве ни жи вот 
пу тем ра зно вр сних об ли ка уче ња. То је у су шти ни ужи део 
про це са уче ња ко је је свој стве но свим дру штви ма и кул ту ра
ма. Да кле, са со ци о ло шког ста но ви шта, обра зо ва ње се мо же 
од ре ди ти као про цес  сти ца ња зна ња, ве шти на и на ви ка нео
п ход них чо ве ку за жи вот и рад у дру штву. То је исто вре ме но 
и про цес уче ња и усва ја ња за јед нич ког кул тур ног обра сца, 
од но сно си сте ма вред но сти и пра ви ла по на ша ња, чи ме чо
век об ли ку је свој кул тур ни иден ти тет и оспо со бља ва се за 
пре у зи ма ње од ре ђе них дру штве них уло га. У про це су ин сти
ту ци о нал ног обра зо ва ња, као и кроз дру ге обра зов не фор ме 
и ко му ни ка циј ске си ту а ци је, љу ди сти чу зна ња о: „при ро ди и 
из при ро де, о дру штву и из дру штва и о чо ве ку и ње го вом ми
шље њу” (Iv ko vić, 2003: 118). Ујед но, у овом про це су, сти чу 
се зна ња и о по ли ти ци, иде о ло шким вред но сти ма и по ли тич
ким ци ље ви ма од ре ђе не дру штве не за јед ни це чи ме се љу ди 
оспо со бља ва ју и за уло гу по ли тич ког су бјек та. Та ква вр ста 
обра зо ва ња нај че шће се од ре ђу је као по ли тич ко обра зо ва ње 
 „По ли тич ко обра зо ва ње је обра зо ва ње за те о ри ју и прак су 
по ли ти ке, а те ме љи се на ску пу зна ња и ана ли за ко је про
из и ла зе из по ли тич ке на у ке” (Fra zer, 1999: 13). По ред то га, 
по ли тич ко обра зо ва ње је ин тен циј ски ор га ни зо ван део по ли
тич ког вас пи та ња и по ли тич ке со ци ја ли за ци је, пу тем ко јег се 
у од ре ђе ним по ли тич ким за јед ни ца ма на сто ји под ста ћи раз
вој по ли тич ке кул ту ре, на ро чи то код мла дих љу ди, са гла сно 
вла да ју ћем си сте му дру штве них вред но сти, осо би то идеј но
по ли тич ких.
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С дру ге стра не, иако по сто је раз ли чи та раз у ме ва ња по
ли ти ке у раз ли чи тим епо ха ма и дру штви ма, она је у су шти ни 
про цес усме ра ва ња људ ске де лат но сти у прав цу оства ри ва ња 
од ре ђе них ин те ре са и ци ље ва у ра зним сфе ра ма дру штве ног 
жи во та  у еко но ми ји, обра зо ва њу, кул ту ри, здрав ству итд. 
Да кле по ли ти ка је упра вља ње јав ним по сло ви ма, пр вен стве
но по мо ћу др жав не вла сти. За то је ор га ни за ци ја и де ло ва ње 
др жав не вла сти, као и бор ба за ути цај на њу, су шти на по ли
ти ке и основ ни са др жај по ли тич ког жи во та у дру штву. Уло га 
по ли ти ке у дру штву је ре гу ли са ње дру штве ног жи во та љу
ди и упра вља ње дру штве ним по сло ви ма пу тем до но ше ња и 
из вр ше ња од лу ка у за јед ни ци о свим пи та њи ма ко ја се ти чу 
ње ног оп стан ка, функ ци о ни са ња и раз во ја (Пе шић и Ба зић, 
2004: 291297). Та квим де ло ва њем, по ли ти ка одр жа ва за јед
нич ки и дру штве ни жи вот љу ди. У са вре ме ном дру штву по
ли ти ка је на гло оја ча ла и пре у зе ла мно го број не дру штве не 
функ ци је. Она је об ли ко ва ла дру штве не де лат но сти пре ма 
по тре ба ма и ин те ре си ма од ре ђе них дру штве них гру па и за
јед ни ца. Та ко је у до ме ну по ли ти ке и обра зо ва ње, не са мо 
као из у зет но ва жна де лат ност ко ју тре ба уре ди ти пре ма дру
штве ним по тре ба ма, већ и као про цес у ко ји тре ба не пре ста
но угра ђи ва ти дру штве не вред но сти и по жељ не по ли тич ке 
обра сце.

У са вре ме ном дру штву ка да гра ђа ни до би ја ју мо гућ
ност да уче ству ју у упра вља њу по ли тич ком за јед ни цом чи ји 
су чла но ви, по ста је ја ко ва жно у ко јој ме ри су они оспо со
бље ни за ту по ли тич ку уло гу. За то је обра зо ва ње за по ли ти ку, 
од но сно по ли тич ко обра зо ва ње ну жно чо ве ку, ка ко из ње го ве 
ге не рич ке са знај не по тре бе и фор ми ра ња осо бе ног по гле да 
на свет по ли тич ких иде ја и про це са, та ко и у сва ко днев ном 
жи во ту ка ко би раз у мео ре ле вант не по ли тич ке до га ђа је и на 
њих ути цао. При мар ни за да так по ли тич ког обра зо ва ња је да 
љу ди стек ну зна ња о по ли ти ци ка ко би мо гли да фор ми ра ју 
сво је ста во ве и ве шти не за укљу чи ва ње у по ли тич ке про це се 
у по ли тич ким за јед ни ца ма у ко ји ма жи ве. По ред то га, по ли
тич ко обра зо ва ње је од ве ли ког зна ча ја за по ли тич ку ло јал
ност и из град њу по ли тич ке ко хе зи је дру штва, што бит но ути
че на ста бил ност сва ке дру штве не за јед ни це и ње ног по ли
тич ког уре ђе ња. За то је од нос из ме ђу по ли ти ке и обра зо ва ња 
вр ло сло жен и ви ше ди мен зи о на лан. Он се мо же са гле да ти на 



19

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

мно го на чи на, али се у сва ком слу ча ју сво ди на две основ не 
ди мен зи је и то као: 1) ути цај обра зо ва ња на по ли ти ку; и 2) 
ути цај по ли ти ке на обра зо ва ње. Ме ђу тим, ове ди мен зи је је 
мо гу ће раз ма тра ти и у ши рем кон тек сту, као што то чи ни про
фе сор Ив ко вић, као вас пи та ње у до ме ну по ли ти ке и по ли ти
ка у до ме ну вас пи та ња, где се те жи ште ана ли зе усме ра ва на 
од нос из ме ђу вас пи та ња и по ли ти ке (Iv ko vić, 2003: 223229). 

Мно ги по ли тич ки су бјек ти су та ко про фи ли са ни да 
исто вре ме но сво јим де ло ва њем ути чу на об ли ко ва ње по ли
ти ке ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња, а с дру ге стра не и са ми 
ор га ни зу ју раз ли чи те обра зов не фор ме у ко ји ма се сти чу и 
са зна ња о по ли ти ци, па ти ме и као обра зов ни су бјек ти де лу ју 
на по ли тич ку со ци ја ли за ци ју и ути чу на по ли ти ку (по ли тич
ке стран ке, кон фе си о нал не за јед ни це, не вла ди не ор га ни за ци
је итд). За то се ди мен зи је од но са из ме ђу обра зо ва ња и по ли
ти ке не мо гу јед но стра но раз ма тра ти ни ти раз у ме ти, јер су 
оне ме ђу соб но усло вље не и ви ше стру ко функ ци о нал но по ве
за не. Због то га је ну жно обра зо ва ње и по ли ти ку раз ма тра ти 
у њи хо вом ди ја лек тич ком од но су ка ко би се све стра ни је ука
за ло на по ли тич ке аспек те обра зо ва ња ко ји се у пр вој ди мен
зи ји из ра жа ва ју као: обра зо ва ње за по ли ти ку или по ли тич ко 
обра зо ва ње; а у дру гој као обра зов на по ли ти ка или про свет
на по ли ти ка. У том кон тек сту, не из бе жна су и раз ма тра ња о 
по ли тич кој со ци ја ли за ци ји и по ли тич кој кул ту ри, ко ја ујед но 
чи не ми ље, про цес и ре зул тат по ли тич ког обра зо ва ња.

1.2. Ути цај обра зо ва ња на по ли ти ку

Ути цај обра зо ва ња на по ли ти ку мо же се са гле да ти кроз 
два из у зет но ва жна про це са. Пр ви, на гло бал ном пла ну, кроз 
ути цај на из град њу по ли тич ке ло јал но сти и ко хе зи је од ре ђе
не дру штве не за јед ни це; а дру ги, на ин ди ви ду ал ном пла ну, 
кроз про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је љу ди. Из ме ђу ова два 
про це са, у њи хо вом ме ђу соб ном са деј ству и су ко би ма, ства
ра се по ли тич ка кул ту ра од ре ђе ног дру штва и раз ли чи ти по
ли тич ки обра сци ко ји су ка рак те ри стич ни за од ре ђе не по ли
тич ке за јед ни це и епо хе. 

1. По ли тич ка ко хе зи ја је кључ но пи та ње свих об ли ка 
по ли тич ке ор га ни за ци је, а од ње нај не по сред ни је за ви си сна
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га и чвр сти на по ли тич ке ло јал но сти и дру гих ти по ва ло јал
но сти, као што су ло јал ност пре ма по ро ди ци, др жа ви, на ци ји 
и тд. То је кључ на те за би хе ви о ри стич ког при сту па ис тра жи
ва њи ма по ли ти ке, ко ји су у пр вој по ло ви ни XX ве ка за сно ва
ли Va las, Lip man, Mer ri am, La svel и дру ги. Њи хо во основ но 
ин те ре со ва ње је би ло пси хо ло шка ди мен зи ја по ли ти ке и, у 
окви ру то га, као цен трал но пи та ње уло га по ли тич ког обра зо
ва ња или ве жба ња (ci vic tra i ning) у из град њи по ли тич ке ло
јал но сти и по ли тич ке ко хе зи је дру штва. Ови ауто ри сма тра ју 
да су раз ли чи ти об ли ци и са др жа ји по ли тич ког обра зо ва ња 
ди рект но у функ ци ји ја ча ња по ли тич ке ло јал но сти гра ђа на. 
По сто је раз ли чи ти об ли ци по ли тич ке ло јал но сти, иако се, ка
ко је Ме ри јам (Char les Ed ward Mer ri am) ука зи вао, у свим по
ли тич ки ор га ни зо ва ним дру штви ма мо гу на ћи слич ни об ли
ци та кве ло јал но сти. Он ука зу је на три „основ на об ли ка по
ли тич ке ло јал но сти: 1) по ли тич ка ло јал ност за јед нич ка свим 
по ли тич ким дру штви ма; 2) по ли тич ка ло јал ност ка рак те ри
стич на за од ре ђе не по ли тич ке об ли ке (де мо кра ти ја, мо нар хи
ја, де спо ти ја итд); и 3) по ли тич ка ло јал ност ка рак те ри стич на 
за од ре ђе не по ли тич ке си сте ме” (Mer ri am, 1931: 9). Овим об
ли ци ма по ли тич ке ло јал но сти од го ва ра ју раз ли чи ти ти по ви 
по ли тич ког обра зо ва ња, иако сва ки од њих са др жи од ре ђе
не еле мен те ко ји ја ча ју сва ки об лик по ли тич ке ло јал но сти. 
Ути ца јем раз ли чи тих аге на са по ли тич ког обра зо ва ња и гра
ђан ског ве жба ња на по ли тич ку ло јал ност, за ви сно од њи хо ве 
ме ђу соб не по ду дар но сти, до ла зи до ја ча ња до ми нант ног или 
раз ли чи тих ти по ва по ли тич ке ло јал но сти. Утак ми ца раз ли
чи тих ти по ва по ли тич ке ло јал но сти се из ра жа ва у два основ
на об ли ка. Пр ви је, у утак ми ци по ли тич ке ло јал но сти из ме
ђу раз ли чи тих ти по ва ло јал но сти (по ро ди ца, кла са, на ци ја..); 
а дру ги, у ком пе ти ци ји ста ре и но ве по ли тич ке ло јал но сти. 
„Мно ги нај тра гич ни ји мо мен ти и у људ ском ис ку ству има ју 
сво је ис хо ди ште у бор би из ме ђу раз ли чи тих об ли ка ло јал но
сти” (Mer ri am, 1931: 9).

По сле Дру гог свет ског ра та зна ча јан под сти цај ис тра
жи ва њи ма по ли тич ког обра зо ва ња раз вио се у те о ри ја ма о 
на ци о нал ном и по ли тич ком ка рак те ру, осо би то о ути ца ју 
лич но сти у по ли ти ци (M. Mead, R. Be ne dikt, T. V. Ador no, H. 
La svel, R. Hyman..). На ро чи то су ис тра жи ва не уза јам не ве зе 
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из ме ђу по ли тич ке со ци ја ли за ци је и по ли тич ког ка рак те ра на 
осно ву че га су де фи ни са ни мо де ли о де мо крат ском и ауто ри
тар ном ка рак те ру. Основ на пи та ња ко ја су ов де по ста вља на 
је су: а) ка кав си стем гра ђан ског ве жба ња и по ли тич ке со ци
ја ли за ци је ути че на фор ми ра ње пер со нал них цр та ко је опре
де љу ју де мо крат ски или ауто ри тар ни ка рак тер; б) под ко јим 
усло ви ма се ова ква по ли тич ка по на ша ња ак ту е ли зу ју; и в) 
ка кав је њи хов ефе кат на функ ци о ни са ње по ли тич ких ин сти
ту ци ја. У го то во свим ис тра жи ва њи ма се по ка за ло да је ауто
ри тар ни ка рак тер од ре ђе них лич но сти ре зул тат раз ли чи тих 
ути ца ја у про це су со ци ја ли за ци је. Та ко на при ме ру Не ма ца, 
ука зу је се да је њи хов ауто ри тар ни ка рак тер ре зул тат „ути ца
ја осо бе не по ли тич ке тра ди ци је Не мач ке, а на ро чи то де ло ва
ња по ро ди це као основ ног аген са по ли тич ке со ци ја ли за ци је” 
(Po du na vac, 2008: 91).

2. По ли тич ка со ци ја ли за ци ја се од ре ђу је као це ли на 
про це са пу тем ко јих дру штво, де ло ва њем раз ли чи тих аге на
са, пре но си по ли тич ка зна ња, вред но сти, осе ћа ња, нор ме и 
пра ви ла по на ша ња на по је дин це, при пад ни ке дру штва. За то, 
„по ли тич ка со ци ја ли за ци ја об у хва та све у куп но по ли тич ко 
вас пи та ње и обра зо ва ње: фор мал но и не фор мал но, у ин сти
ту ци ја ма и из ван њих, пла ни ра но и не пла ни ра но” (Iv ko vić, 
2003: 225). Дру гу стра ну по ли тич ке со ци ја ли за ци је чи ни 
оспо со бља ва ње ин ди ви дуа оним спо соб но сти ма и по тен
ци ја ма ко је им омо гу ћу ју да де лу ју као по ли тич ки ак те ри у 
окви ру од ре ђе ног по ли тич ког си сте ма и но се од го ва ра ју ће 
по ли тич ке функ ци је. Про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је по
чи ње у нај ра ни јој фа зи жи во та чо ве ка и из ра жа ва се у сло
же ној мре жи ин тер ак ци ја из ме ђу ин ди ви дуе и дру штва. Ова 
ин тер ак ци ја је уза јам на, али у свим ста ди ју ми ма по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је она не ма исти ин тен зи тет и об ли ке ути ца ја. 
У нај ра ни јој фа зи со ци ја ли за ци је ути цај аге на са по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је је углав ном објек ти ви зи ран, а у ка сни јим ста
ди ју ми ма ве ће су мо гућ но сти ин ди ви дуе да ути че на из бор 
ути ца ја и са ма усме ра ва пра вац по ли тич ке со ци ја ли за ци је. 
Вред но сни са др жа ји у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, 
фор ми ра ју се и пре но се пу тем мно го број них аген са, ме ђу ко
ји ма су нај зна чај ни ји: по ро ди ца, гру па вр шња ка, шко ла, вер
ске уста но ве, раз ли чи те по ли тич ке ор га ни за ци је, сред ства 
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ма сов них ко му ни ка ци ја укљу чу ју ћи и гло бал не елек трон ске 
и дру штве не мре же у са вре ме ним усло ви ма, раз ли чи ти ин
стру мен ти сим бо лич ке ком по нен те по ли ти ке итд. Деј ство 
ових аге на са је раз ли чи то, ка ко по са др жа ју дру штве них 
вред но сти и нор ми по ли тич ке кул ту ре ко је се пре но се, та ко и 
по об ли ци ма и ин тен зи те ту ути ца ја. 

Про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је тра је у то ку це лог 
жи во та, али је ве ли ки ути цај ра не со ци ја ли за ци је на фор ми
ра ње лич но сти. У мно гим ис тра жи ва њи ма при мар не со ци ја
ли за ци је је то до ка за но. Исто но ви (Da vid and Sylvia Easton) 
и Де нис (Jack Den nis) ука зу ју да се де ца ра но по чи њу ор јен
ти са ти пре ма све ту по ли ти ке. Већ у че твр тој го ди ни код де це 
се фор ми ра ба зич на по ли тич ка ор јен та ци ја, ко ја је из ра же на 
кроз ви сок сте пен емо ци о нал не иден ти фи ка ци је и осе ћа ње 
при пад но сти по ли тич кој за јед ни ци и ње ним кључ ним сим бо
ли ма, а не кроз ин фор ма циј ске и еду ка тив не са др жа је (Den nis 
et al, 1969: 7). Они твр де да де ца по чи њу да во ле по ли тич ки 
си стем дру штва у ко ме жи ве и пре не го што ре ал но стек ну 
до вољ но зна ња о ње му. По ред то га, бит но обе леж је ра не по
ли тич ке со ци ја ли за ци је код де це је раз у ме ва ње по ли ти ке у 
об ли ци ма по ли тич ких сим бо ла и ви сок сте пен пер со на ли за
ци је по ли тич ке вла сти  „Де ца пр вен стве но по и ма ју по ли тич
ку власт и вла ду сво је зе мље по сред ством ис так ну тих по ли
тич ких лич но сти ко је су ње ни но си о ци” (Va so vić, 2007: 159). 
У њи хо вој ин тер ак ци ји по ли ти ке, де ца су окре ну та пер со
нал ним и ха ри змат ским обе леж ји ма по ли тич ког ауто ри те та. 
Пред сед ник и по ли ца јац су пр ве фи гу ре ко је де ца пре по зна ју 
као по ли тич ке (Easton and Hes, 1970: 41). По ред то га, бит но 
обе леж је по ли тич ке со ци ја ли за ци је де це је из ра зи то по зи
ти ван став пре ма по ли тич кој вла сти. Тек у ка сни јим го ди на
ма раз во јем ког ни тив них функ ци ја и углав ном кроз про цес 
обра зо ва ња, де ца пре по зна ју по ли тич ке ин сти ту ци је и про
це се. До сед ме го ди не жи во та код де це се фор ми ра ба зич ни 
по ли тич ки иден ти тет и емо ци о нал на ве за ност за цен трал не 
сим бо ле за јед ни це, а из ме ђу сед ме и три на е сте го ди не по
чи ње про цес сти ца ње са зна ња о ап стракт ни јим пој мо ви ма. 
Већ „у ра ним де се тим го ди на ма чи ни се да де те сти че глав
не по лу ге по ли тич ке зре ло сти (...) ја ка емо ци о нал на осе ћа ња 
пре ма по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, сим бо ли ма и по ли тич ком 
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ауто ри те ту упот пу ње на су зна њем о спе ци фич ним уло га ма и 
финк ци ја ма” (Pre witt and Daw son, 1969: 50). Про ме не у по ли
тич кој ори јен та ци ји де це, пре ма Адел со ну и О Ни лу (Adel son 
and Ro bert O’ Neil), мо гу ће је по сма тра ти у пет раз ли чи тих 
фа за. Пр ву фа зу ка рак те ри ше опа да ње ауто ри та ри зма; дру
гу, по раст раз у ме ва ња по тре ба за јед ни це, тре ћу, ап сорп ци ја 
зна ња и кон зен зу са; че твр ту, раст ког ни тив них ори јен та ци
ја; и пе ту, фор ми ра ње иде о ло шког син дро ма (Пре ма: Po du na
vac, 2008: 9798). Ка сна адо ле сцен ци ја (пе ри од до 18. го ди
не жи во та) мо же се сма тра ти ста ди ју мом ка да је по ли тич ки 
иден ти тет про сеч ног гра ђа ни на углав ном фор ми ран, иако се 
про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је на ста вља и ка сни је. Исто
вре ме но, у том про це су, под ути ца јем не по сред ног ис ку ства 
и по ли тич ке ин док три на ци је, до ла зи до фор ми ра ња ста во ва 
пре ма кон крет ни јим пи та њи ма по ли ти ке. Са став ни чи ни о ци 
у овом про це су мо гу би ти из ра же ни у про бле ми ма не пот пу не 
со ци ја ли за ци је и дис кон ти ну и те та у по ли тич кој со ци ја ли за
ци ји. У од ре ђе ним исто риј ским си ту а ци ја ма, на ро чи то у пе
ри о ди ма ве ли ких со ци јал них и по ли тич ких про ме на, до ла зи 
до рас ко ра ка из ме ђу пе ри о да ка да лич ност као по ли тич ки ак
тер де лу је на по ли тич кој по зор ни ци и вре ме на ка да се основ
ни про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је од ви јао. Та ко се до га ђа 
да је ин ди ви дуа оспо со бља ва на за од ре ђе ни по ли тич ки по
ре дак и си стем идеј нопо ли тич ких вред но сти, а да је у ме ђу
вре ме ну до шло до ко ре ни тих про ме на и ус по ста вља ња но вог 
по ли тич ког по рет ка и но вог си сте ма вред но сти. Та квих при
ме ра у по ли тич кој исто ри ји има пу но, а нај ско ри ји су зе мље 
Ис точ не Евро пе, укљу чу ју ћи и Ју го сла ви ју, ка да су гра ђа ни 
ско ро по ла ве ка про ла зи ли кроз про це се по ли тич ке со ци ја ли
за ци је у ко му ни стич ком ду ху, где су нај ви ше вред но сти би ле: 
пу на за по сле ност, со ци јал на си гур ност, др жав на еко но ми ја, 
јед но пар тиј ски си стем, ате и зам и тд; а на кон па да ко му ни
стич ких ре жи ма у овим др жа ва ма се ис ти чу но ве и бит но 
друк чи је вред но сти  вред но сти нео ли бе рал ног дру штва, као 
што су: тр жи шна еко но ми ја, про фит, со ци јал на не јед на кост, 
по ли тич ке сло бо де, гра ђан ско дру штво, ли бе рал на де мо кра
ти ја, „по вра так Бо гу” и сл. У свим овим зе мља ма се по ка за ло 
да гра ђа ни не ма ју ја че емо ци о нал не ве зе са но вим по рет ком 
и да је че сто из ра же но не ра зу ме ва ње но вог си сте ма иде о ло
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шких вред но сти и по ли тич ких ци ље ва. Ов де је очи глед но до
шло до дис кон ти ну и те та у про це су со ци ја ли за ци је.

3. По ли тич ка кул ту ра се мо же раз у ме ти као „део оп ште 
кул ту ре јед ног дру штва ко ји об у хва та вред но сти, уве ре ња, 
ста во ве, сим бо ле, скло но сти и обра сце по на ша ња у од но су 
на по ли ти ку и по ли тич ка пи та ња” (Ma tić, 1993: 830). То је 
од нос гра ђа на јед не по ли тич ке за јед ни це пре ма ње ној по ли
ти ци, пер цеп ци ји по ли тич ког ле ги ти ми те та и тра ди ци ји по
ли тич ке прак се. Да кле, по ли тич ка кул ту ра озна ча ва ста во ве 
чла но ва од ре ђе ног дру штва пре ма по ли тич ким вред но сти ма, 
пр вен стве но пре ма оним вред но сти ма ко је су угра ђе не у са
став др жав не вла сти и ко је др жав на власт про мо ви ше и прак
ти ку је. С дру ге стра не, по ли тич ку кул ту ру не ког дру штва чи
ни и на чин уче ство ва ња гра ђа на у по ли ти ци, јер по ли тич ка 
кул ту ра ути че на од но се из ме ђу вла сти и гра ђа на. Кон цепт 
по ли тич ке кул ту ре де фи ни са ли су нај пре аме рич ки по ли ти
ко ло зи Ол монд (Ga briel Al mond) и Вер ба (Sid ney Ver ba), при
ли ком по ку ша ја да об ја сне за што фор мал но исти ин сти ту
ци о нал но ле ги сла тив ни мо де ли у раз ли чи тим дру штви ма не 
да ју исте ре зул та те. У том кон тек сту, они су као не за о би ла зну 
ва ри ја блу у функ ци о ни са њу по ли тич ке за јед ни це уве ли уло
гу по је дин ца и дру штва, као ску па по је ди на ца. Сход но то ме, 
они су по ли тич ку кул ту ру де фи ни са ли дво ди мен зи о нал но: с 
јед не стра не, ука зу ју на ста во ве по је дин ца пре ма по ли тич ком 
си сте му; а с дру ге, на уло гу по је дин ца уну тар си сте ма (Al
mond and Ver ba, 1989). Пре ма Ол мон ду, „по ли тич ка кул ту ра 
је мре жа ин ди ви ду ал них ор јен та ци ја и ста во ва при пад ни ка 
дру штва пре ма по ли тич ком си сте му. То је су бјек тив на сфе ра 
ко ја да је зна че ње и об ли ку је по ли тич ке про це се” (Пре ма: Po
du na vac, 2008: 26). Ин ди ви ду ал не ор је на та ци је, на ко је ука зу
је Ол монд, су ви ше слој не и са жи ма ју у се би еле мен те са знај
них, афек тив них и вред но сних ком по нен ти. У за ви сно сти од 
ди стри бу ци је и ин тен зи те та ути ца ја ових ор јен та ци ја пре ма 
кључ ним по ли тич ким чи ни о ци ма, као што су струк ту ра и ак
те ри по ли тич ког си сте ма, Ол монд раз ли ку је три основ на ти
па по ли тич ке кул ту ре: 1) па ро хи јал на по ли тич ка кул ту ра; 2) 
по да нич ка по ли тич ка кул ту ра; и 3) пар ти ци па тив на по ли тич
ка кул ту ра. Кон цепт по ли тич ке кул ту ре ка сни је су раз ви ја ли 
и мно ги дру ги по ли тич ки ми сли о ци (S. Be er, R. Dahl, D. Ka
va nagh, L. Pye, D. J. De vi ne, R. Ro se, R. In gel hart …).
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Узро ци и ути ца ји ко ји чи не или ути чу на по ли тич
ку кул ту ру јед ног дру штва ве о ма су ра зно вр сни, ме ђу соб но 
усло вље ни и по ве за ни. За то се у ис тра жи ва њи ма по ли тич ке 
кул ту ре на ро чи та па жња усме ра ва на си стем ске узро ке, по
пут раз во ја ин сти ту ци ја и дру штва у од ре ђе ној за јед ни ци, 
про ис те клих из спе ци фич них исто риј скопо ли тич ких окол
но сти. За тим, на пре о вла да ва ју ћи вред но сни си стем, ко ји је 
углав ном тра ди ци о нал не при ро де и ко ји је знат но од ре дио 
уло гу по је дин ца уну тар дру штва, као и ње гов од нос пре ма 
дру штву у це ли ни и дру штве ним ин сти ту ци ја ма. У су шти ни, 
основ ни чи ни о ци сва ке по ли тич ке кул ту ре су: 1) по ли тич ка 
тра ди ци ја; и 2) по ли тич ка со ци ја ли за ци ја (Ma tić, 1993: 835). 
По ли тич ка тра ди ци ја се ти че иден ти те та и мен та ли те та од
ре ђе них дру шта ва и њи хо вих тра ди ци о нал них обра за ца кул
ту ре ко ји су кри ста ли зо ва ни кроз ви ше ве ков не дру штве но
исто риј ске и по ли тич ке про це се. За то је она, по пра ви лу, у 
су ко бу са мо дер ни за циј ским про це си ма по ли тич ког по рет ка, 
па је по не кад ну жно да се по ли тич ка тра ди ци ја раз ја шња ва 
и ре де фи ни ше у скла ду са раз вој ним по тре ба ма, од но сно да 
се вр ши ре ва ло ри за ци ја оних вред но сти ко је су функ ци ји мо
дер ни за циј ских про це са, што је осо би то из ра же но у раз ви је
ним и де мо крат ским дру штви ма. Сва ка по ли тич ка ре фор ма 
из ра жа ва по сто ја ње и стал ни су коб из ме ђу тра ди ци о нал них 
обра за ца и по ли тич ких про ме на, ко ји се нај ја че ма ни фе сту
је у кри зним си ту а ци ја ма и опа сно сти ма по дру штво. Та да 
се из по ли тич ко кул тур них скло по ва ак ти ви ра ју и нај ду бљи 
сло је ви по ли тич ке иден ти фи ка ци је (ми то ви, ле ген де и дру ги 
кул тур ни обра сци), ко ји да ју до дат ну пси хо ло шку моћ по ли
тич кој мо би ли за ци ји и ор јен та ци ји. За то по ли тич ка кул ту ра 
из ра жа ва по сто ја ње и стал ни су коб из ме ђу тра ди ци о нал
них обра за ца и мо дер ни за циј ских про це са. Је дан од ва жних 
усло ва за пре ва зи ла же ње овог су ко ба је сте по ли тич ко обра
зо ва ње. За то мно ги по ли тич ки ми сли о ци, по пут Еме Гут ман, 
ука зу ју на ве ли ки зна чај си сте ма обра зо ва ња у об ли ко ва њу 
по ли тич ких вред но сти и вр ли на гра ђа на, јер „на род ко јим се 
вла да са мо по мо ћу вла сти и оби ча ја ни је спо со бан да ус по
ста ви дру штво су ве ре них гра ђа на” (Gut mann, 1987: 51). 

По ли тич ка тра ди ци ја и по ли тич ка со ци ја ли за ци ја, као 
основ не ком по нен те сва ке по ли тич ке кул ту ре, ти чу се обра
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зо ва ња. По себ но оног де ла обра зо ва ња ко ји има нај ве ћи ути
цај на по ли ти ку и по ли тич ко по на ша ње, а то је по ли тич ко 
обра зо ва ње ко је се не ис цр пљу је са мо сти ца њем са зна ња о 
по ли ти ци, већ се од но си и на при пре му љу ди, осо би то мла
дих, за пре у зи ма ње од го вор но сти и по ли тич ких оба ве за у 
дру штву, на ро чи то у де мо крат ском дру штву  „По ли тич ке 
оба ве зе (...) су део све сно из гра ђе не де мо крат ске по ли тич ке 
кул ту ре гра ђа на, а кул ту ра се мо ра сти ца ти са мо про це си ма 
уче ња и еду ка ци је” (Vuj čić, 2007: 17).

1.3. Утицај политике на образовање

1. Ути цај по ли ти ке на обра зо ва ње је нај и зра же ни ји у 
од но су из ме ђу др жа ве и обра зо ва ња, јер је др жа ва основ ни 
и нај ва жни ји об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња дру штва. Др
жа ва има нај ве ћу по ли тич ку моћ, ко ја је ле ги тим на и кроз 
мно го стру ке про це се ре а ли за ци је те мо ћи, од но сно ин сти ту
ци о на ли зо ва не вла сти или вла да ви не, одр жа ва од ре ђе ну дру
штве ну за јед ни цу као по ли тич ку це ли ну. Из тог кон тек ста је 
са свим ви дљи во и ра зу мљи во да обра зо ва ње, као ци ви ли за
циј ска тво ре ви на и јед на од основ них дру штве них по тре ба, 
при па да др жа ви. Да кле, уре ђе ње обра зо ва ња је „при род на и 
ле ги тим на област др жав не вла сти” (Авра мо вић, 2003: 11). За
то је „обра зо ва ње уре ђе но и кон тро ли са но мно штвом др жав
них уста но ва, про пи са и про це ду ра” (Ба зић, 2007: 17). Ути цај 
др жа ве на обра зо ва ње вр ши се кроз про цес де фи ни са ња и 
усме ра ва ња обра зов не по ли ти ке ра ди оства ри ва ња од ре ђе
них дру штве них ин те ре са и ци ље ва у обра зо ва њу. Иде је и 
кон цеп ти обра зов не по ли ти ке су про мен љи ви, не са мо због 
про ме не дру штве них по тре ба и ци ље ва, већ и због про ме не 
вла сти, од но сно про ме не вла да ју ћих ели та. Сва ка но ва власт 
но си са со бом од ре ђе ни иде о ло шки кон цепт раз у ме ва ња дру
штве них по тре ба, ин те ре са и ви ђе ња по ли тич ких ци ље ва у 
др жа ви ко је она на сто ји да оства ри, јер је за тај кон цепт при
ба вљен ле ги ти ми тет у про це су до ла ска на власт, без об зи ра 
ка ко се та власт ус по ста вља (из бо ри ма, ре во лу ци јом, пре вра
том, на сле ђем и тд).

Сви кон цеп ти обра зов не по ли ти ке у ин сти ту ци о на ли
зо ва ном обра зо ва њу са др же не ко ли ко вр ло зна чај них еле ме
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на та, ко ји су у раз ли чи тим про пор ци ја ма рас по ре ђе ни, а то 
су: а) де фи ни са ње на став ног пла на и про гра ма, као и ме ха
ни за ма за њи хо ву ре а ли за ци ју; б) утвр ђи ва ње обра зов не мре
же, вр сте и ни воа обра зо ва ња; в) фи нан си ра ње обра зо ва ња и 
обез бе ђи ва ње про стор них, тех нич ких, ма те ри јал них и дру гих 
усло ва за ње го ву ре а ли за ци ју; г) из бор на став ни ка и над зор 
над њи хо вим ра дом; д) из бор пред став ни ка вла сти на свим 
ни во и ма ко ји ће се ста ра ти о спро во ђе њу од ре ђе не обра зов не 
по ли ти ке, од ми ни стра за про све ту до ди рек то ра шко ле. То су 
све по лу ге ко ји ма др жа ва вр ши ути цај на обра зо ва ње. На рав
но ов де тре ба има ти у ви ду об ли ке и са др жа је не фор мал ног 
и ал тер на тив ног обра зо ва ња, као и при ват не шко ле, на ко је 
др жа ва та ко ђе има ути цај, али знат но ма њи. Да кле, „уло га 
др жа ве у обра зо ва њу огле да се у кре и ра њу обра зов не по ли
ти ке, фи нан си ра њу, упра вља њу и ру ко во ђе њу обра зо ва њем” 
(Ко ко вић, 2009б: 136).

Са ста но ви шта ових раз ма тра ња сва ка ко је нај за ни
мљи ви ји ути цај др жа ве на де фи ни са ње на став них пла но ва 
и про гра ма, на ро чи то у при мар ном обра зо ва њу, као и ме ха
ни за ма за њи хо ву ре а ли за ци ју. По ред са др жа ја ко ји су нео
п ход ни чо ве ку за сти ца ње зна ња и ве шти на за жи вот и рад 
у дру штву, кроз на став не пла но ве и про гра ме укљу че ни су 
и раз ли чи ти по ли тич ки са др жа ји. Мно ги те о ре ти ча ри сма
тра ју да је укљу чи ва ње по ли тич ког обра зо ва ња ја ко ва жно 
у ин сти ту ци о нал ном обра зо ва њу, јер „шко ла се нај че шће 
озна ча ва као основ ни су бјект сти ца ња зна ња о по ли ти ци и 
из по ли ти ке, да кле, по ли тич ког обра зо ва ња” (Iv ko vić, 2003: 
224). По ли тич ко обра зо ва ње ства ра прет по став ку за ак тив но 
укљу чи ва ње гра ђа на у про це су до но ше ња по ли тич ких од лу
ка и де ло ва ња у ин те ре су оп штег до бра  „шко ла, као јед на 
од глав них ин сти ту ци ја обра зо ва ња, ме сто је на ко јем се мо
же оси гу ра ти да сви мла ди љу ди стек ну бар ми ни мум зна ња 
и ве шти на по треб них за уче ство ва ње у по ли тич ком жи во ту” 
(Ša laj, 2002: 133). А Ема Гут мен (Amy Gut mann) ис ти че да 
„по ли тич ко обра зо ва ње има мо рал ни при мат над дру гим свр
ха ма јав ног обра зо ва ња у де мо крат ском дру штву” (Gut mann, 
1987: 287). А Ко ле ман (Ja mes Sa muel Co le man) je у сво јим 
ис тра жи ва њи ма „утвр дио да фор мал но обра зо ва ње пру жа 
по вољ не мо гућ но сти за: а) пре но ше ње зна ња о по ли тич ком 
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си сте му; б) уно ше ње по зи тив них осе ћа ња пре ма по ли тич кој 
за јед ни ци; в) оја ча ва ње мо дер них ра ци о нал нопраг ма ти стич
ких ста во ва, што је на ро чи то ва жно у по ли тич ким си сте ми ма 
у зе мља ма у раз во ју; и г) под сти ца ње осе ћа ња гра ђан ске ком
пе тен ци је” (Пре ма: Po du na vac, 2008: 106) Из ових и мно гих 
дру гих раз ло га, сма тра се са свим свр сис ход ним да по ли тич
ко обра зо ва ње бу де са став ни део обра зов них про гра ма у ин
сти ту ци о нал ном обра зо ва њу. На став ни са др жа ји по ли тич ког 
обра зо ва ња у на став ним пла но ви ма и про гра ми ма нај че шће 
су де фи ни са ни кроз по себ не на став не пред ме те (Гра ђан ско 
вас пи та ње, Марк си зам, Ci vics, Ci vics edu ca tion, So cial stu di es; 
и тд) или у окви ри ма дру гих пред ме та (осо би то оних у ко
ји ма се из у ча ва ју ма тер њи је зик и на ци о нал на књи жев ност, 
за тим: Исто ри ја, Ге о гра фи ја, По зна ва ње при ро де и дру штва, 
Свет око нас и тд). По ли тич ки са др жа ји у на став ном гра ди ву 
ни су вред но сно не у трал ни. Они бит но ути чу, не са мо на сти
ца ње зна ња о по ли ти ци, већ и на об ли ко ва ње ста во ва љу ди 
и из град њу од ре ђе ног кон цеп та по ли тич ке кул ту ре, ко ји су 
не дво сми сле но у са гла сју са по ли тич ком тра ди ци јом, иде о
ло шким кон цеп том вла сти у др жа ви и по ли тич ким ути ца ји ма 
ко је тр пи др жав на власт. То су за па зи ли и мно ги по ли тич
ки ми сли о ци, та ко да је још Ари сто тел ука зи вао: „за сва ко 
др жав но уре ђе ње по треб но је по себ но вас пи та ње” (Ari sto tel, 
1975: 202). 

Иде о ло шки кон цепт вла сти, за ви сно од на чи на на ко ји 
је фор ми ра на власт, мо же се ока рак те ри са ти као мо но лит ни 
или дис пер зив ни. Ако је власт обра зо ва на од по ли тич ких ак
те ра из кор пу са јед не по ли тич ке кон цеп ци је и срод них про
грам ских ци ље ва и ин те ре са, он да је та ква власт иде о ло шки 
ја сни ја и функ ци о нал но ста бил ни ја. У фа ши стич ким, ко му
ни стич ким и дру гим то та ли тар ним ре жи ми ма и те ка ко се 
рас по зна вао иде о ло шки ка рак тер вла сти и обра зо ва ња ко је 
је у њи хо вој функ ци ји. Та кав ка рак тер обра зо ва ња пру жа ја
сну сли ку о по жељ ном дру штву, без об зи ра што су та ква дру
штва те о риј ски и по ли тич ки ја ко оспо ра ва на са раз ли чи тих 
аспе ка та. Ме ђу тим, уко ли ко је власт фор ми ра на од не ко ли ко 
раз ли чи тих по ли тич ких ак те ра и иде о ло шких кон цеп ци ја и 
ако, по ред то га, мо ра да пра ви раз ли чи те ком про ми се ка ко би 
се одр жа ла и да тр пи стал не при ти ске (из не вла ди ног сек то
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ра, опо зи ци је, ин те ре сних гру па, ме ђу на род них асо ци ја ци ја), 
он да је та ква власт иде о ло шки ра зно ли ка и не ста бил на. Ту се 
те шко мо же го во ри ти о ја сном иде о ло шком ка рак те ру вла сти 
и обра зо ва ња, као и њи хо вог ме ђу соб ног од но са. Обра зо ва
ње у та квим усло ви ма мо же из гле да ти као де по ли ти зо ва но и 
да се оно оства ру је у плу ра ли стич ком дру штву, ко је је при
вид но ли бе рал но и де мо крат ско, а у су шти ни та кво дру штво 
мо же би ти вр ло кон фликт но и идеј нопо ли тич ки кон фу зно, 
што мо же има ти за по сле ди цу фор ми ра ње фраг мен тар не по
ли тич ке кул ту ре, сла бље ње по ли тич ке ло јал но сти и ко хе зи је 
у та квој по ли тич кој за јед ни ци. То је све ви дљи во у са вре ме
ним тран зи ци о ним дру штви ма пост ко му ни стич ких зе ма ља, 
укљу чу ју ћи и Ср би ју. За то се иде о ло шкопо ли тич ки ка рак тер 
вла сти ди рект но од ра жа ва на са др жај на став них пла но ва и 
про гра ма, као и на кон цепт не са мо по ли тич ког обра зо ва ња, 
већ це ло куп не обра зов не по ли ти ке. 

2. По ред др жа ве, ути цај на обра зо ва ње оства ру ју или 
по ку ша ва ју да оства ре раз ли чи те ор га ни за ци је и асо ци ја ци је 
(по ли тич ке стран ке, не вла ди не ор га ни за ци је, дру штве ни по
кре ти, ин те ре сне гру пе итд), кон фе си о нал не за јед ни це, ло
кал не за јед ни це, при вред ни су бјек ти, бер зе ра да и по је дин ци. 
Не ки од ових су бје ка та има ју пре вас ход но по ли тич ке ци ље
ве, док дру ги има ју нај че шће еко ном ске ин те ре се да се ин
сти ту ци о нал ни си стем обра зо ва ња про фи ли ше у скла ду са 
њи хо вим по тре ба ма и ин те ре си ма (при вред ни су бјек ти, кон
фе си о нал не за јед ни це, ло кал не за јед ни це, ин те ре сне гру пе 
итд). По ли тич ке стран ке у сво јим про гра ми ма зна чај ну па
жњу по све ћу ју ин сти ту ци о нал ном обра зо ва њу. Уко ли ко до ђу 
на власт он да оне на сто је да тај про грам ре а ли зу ју. Ако убе
дљи во осво је власт и са ме фор ми ра ју вла ду, он да мо гу и да 
ре а ли зу ју сво је про грам ске ци ље ве у обра зо ва њу. Ме ђу тим, 
уко ли ко уђу у ко а ли ци о ну вла ду, он да ће то ићи те же за то 
што мо ра ју да пра ве од ре ђе не ком про ми се са ко а ли ци о ним 
парт не ри ма; али ако не уђу у вла ду то ће би ти го то во не из
во дљи во. Је ди но им оста је да из опо зи ци је вр ше ути цај пу
тем сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја, ин те ре сних гру па или 
кроз раз ли чи те по ли тич ке ма ни фе ста ци је, про те сте и пар
ла мен тар не ин стру мен те кон тро ле вла де ( Јо ва но вић, 2008: 
203211). 
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По ред по ли тич ких стра на ка, ко је има ју пре вас ход но по
ли тич ке ци ље ве, и дру ге асо ци ја ци је, зе јед ни це и ор га ни за
ци је те же да оства ре по ли тич ки ути цај на обра зо ва ње. У том 
кон тек сту тре ба има ти у ви ду и кон фе си о нал не за јед ни це ко је 
зна чај но ути чу на обра зо ва ње и по ли тич ки жи вот у дру штву, 
што је осо би то ис по ље но у не ким ислам ским и ка то лич ким 
др жа ва ма. Тај ути цај је из ра жен по чев од де фи ни са ња вер
ских са др жа ја у обра зо ва њу и не по сред ном из во ђе њу вер ске 
на ста ве, па све до ути ца ја на де фи ни са ње на став них пла но ва 
и про гра ма, као и про свет не, па и це ло куп не др жав не, по ли
ти ке. За тим, ве о ма је из ра жен ути цај не вла ди них ор га ни за
ци ја ко је по ку ша ва ју да оства ре парт нер ски од нос са вла дом 
или да пу тем ин те ре сних гру па (ло би ја) ути чу на обра зо ва ње 
или на не ке сег мен те у ин сти ту ци о нал ном обра зо ва њу. Њи
хо ви ин те ре си у том по гле ду мо гу би ти ве о ма ра зно вр сни  
од зах те ва да се у на став не пла но ве и про гра ме увр сте или 
из ба це од ре ђе ни са др жа ји, углав ном из кор пу са вред но сног 
си сте ма и пе да го шких стан дар да, пре ко ин ста ли ра ња сво јих 
ка дро ва на од лу чу ју ћим ме сти ма у про свет ној по ли ти ци до 
ути ца ја на рас по де лу про свет ног бу џе та и пре о бли ко ва ње 
обра зов не мре же. С дру ге стра не, мно ге не вла ди не ор га ни за
ци је се ба ве обра зо ва њем у ра зно вр сним об ли ци ма и са др жа
ји ма  од одр жа ва ња се ми на ра и кур се ва, ко ји су по са др жи
ни вид по ли тич ког обра зо ва ња и гра ђан ског ве жба ња; за тим, 
штам па ња раз ли чи тих пу бли ка ци ја, сти пен ди ра ња уче ни ка 
и сту де на та, па све до осни ва ња ал тер на тив них обра зов них 
уста но ва, од пред школ ских до уни вер зи тет ских (Бе о град ска 
отво ре на шко ла /http://www.bos.rs/, Ал тер на тив на ака дем
ска обра зов на мре жа /http://www.fens.org.rs/ итд). За ове ак
тив но сти мно ге не вла ди не ор га ни за ци је нај че шће до би ја ју 
но вац из раз ли чи тих фон до ва, а има и оних ко је се по ја вљу ју 
у ви ду екс по зи ту ра ме ђу на род них фон до ва, асо ци ја ци ја и ор
га ни за ци ја. На при мер, „Фонд за отво ре но дру штво у Ср би ји 
је део ме ђу на род не мре же Ин сти ту та за отво ре но дру штво, 
чи ји је осни вач Џорџ Со рош. Глав ни из во ри при хо да Фон да 
за отво ре но дру штво су до на ци ја осни ва ча, дру ге до на ци је, 
по кло ни, ле га ти и соп стве ни при хо ди” (http://www.fos ser bia. 
org/, 12. 10. 2010). 

3. Из кор пу са ме ђу на род них су бје ка та ко ји вр ше по ли
тич ки ути цај на обра зо ва ње ве о ма ва жну уло гу има ју ме ђу на
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род не асо ци ја ци је и ор га ни за ци је, ко је вр ше ди рек тан ути цај 
на вла ду и зва нич ну по ли ти ку др жа ве у обла сти обра зо ва
ња, ка ко би се на ци о нал ни обра зов ни си сте ми ускла ди ли са 
про јек ци ја ма ме ђу на род не по ли ти ке у обра зо ва њу. Ту су, пре 
свих, Ор га ни за ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру Ује ди ње
них на ци ја (Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral 
Or ga ni za tion  UNE SCO) и Европ ска аген ци ја за обра зо ва ње 
и кул ту ру (The Edu ca tion, Audi o vi sual and Cul tu re Exe cu ti ve 
Agency  EACEA), као и мно ге дру ге, са мо их је на сај ту Ми
ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је на ве де но пре ко два
де сет (http://www.mp.gov.rs/pa ge.php?pa ge=5, 19.08.2010). 
По ред то га, и мно ге ути цај не др жа ве у све ту, пре ко сво јих 
кул тур них цен та ра, пу тем сти пен ди ја и на град них фон да ци
ја, на сто је да оства ре сво је по ли тич ке ин те ре се у на ци о нал
ним обра зов ним си сте ми ма дру гих др жа ва.

4. При вред ни су бјек ти, ло кал не за јед ни це и раз ли чи те 
ин те ре сне гру пе има ју углав ном еко ном ске ин те ре се да се 
ин сти ту ци о нал ни си стем обра зо ва ња про фи ли ше у скла ду са 
њи хо вим по тре ба ма и ин те ре си ма, ка ко би до би ли струч ну, 
јеф ти ну и функ ци о нал но упо тре бљи ву рад ну сна гу ко ја мо
же од мах да се про дук тив но ан га жу је без до пун ских обу ка и 
тро шко ва. По ред то га, не ки од ових су бје ка та, као и по је дин
ци, у си сте му ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња тра же про стор 
за при ват не обра зов не уста но ве (уни вер зи те те, фа кул те те, 
сред ње и основ не шко ле). За тим, мно ги од ових су бје ка та ор
га ни зу ју и дру ге ви до ве обра зо ва ња на ко мер ци јал ној осно ви, 
као што су те ча је ви за до пун ско обра зо ва ње (струч ни кур се
ви ко ји су ди рект но у функ ци ји оспо со бља ва ња за од ре ђе ни 
по сао у пред у зе ћи ма и др жав ним уста но ва ма) или сло бод но 
ко мер ци јал но обра зо ва ње за сти ца ње раз ли чи тих ве шти на и 
апли ка тив них зна ња (те ча је ви ком пју тер ске обу ке, шко ле за 
обу ку во за ча, кур се ви стра них је зи ка, му зич ке шко ле и тд). 
Ов де сва ка ко тре ба има ти у ви ду и мно ге дру ге фор ме и са
др жа је ком пе за ци о ног и до жи вот ног уче ња. С дру ге стра не, у 
свим овим об ли ци ма обра зо ва ња су, у ве ћој или ма њој ме ри, 
при сут ни и са др жа ји ко ји ути чу на фор ми ра ње по ли тич ких 
ста во ва, па се ти ме и ова вр ста обра зо ва ња по ја вљу је као чи
ни лац по ли тич ког обра зо ва ња.
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1.4. Закључци

Ди ја лек ти ка од но са обра зо ва ња и по ли ти ке се из ра жа
ва на ви ше на чи на, али се у су шти ни сво ди на две основ не 
ди мен зи је. Пр ва је ути цај обра зо ва ња на по ли ти ку; а дру га, 
ути цај по ли ти ке на обра зо ва ње. По ред то га, мно ги по ли тич
ки су бјек ти су та ко про фи ли са ни да исто вре ме но сво јим де
ло ва њем ути чу на об ли ко ва ње по ли ти ке ин сти ту ци о нал ног 
обра зо ва ња, а с дру ге стра не и са ми ор га ни зу ју и ре а ли зу ју 
раз ли чи те обра зов не фор ме у ко ји ма се сти чу са зна ња о по
ли ти ци, па ти ме и као обра зов ни су бјек ти де лу ју на по ли тич
ку со ци ја ли за ци ју и ути чу на по ли ти ку.  

1. Ути цај обра зо ва ња на по ли ти ку је из ра жен кроз два 
из у зет но ва жна про це са. Пр ви, на гло бал ном пла ну, кроз ути
цај на из град њу по ли тич ке ло јал но сти и ко хе зи је од ре ђе не 
дру штве не за јед ни це; а дру ги, на ин ди ви ду ал ном пла ну, кроз 
про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је љу ди. По ли тич ка ко хе зи ја 
је кључ но пи та ње свих об ли ка по ли тич ке ор га ни за ци је, а од 
ње нај не по сред ни је за ви си сна га и чвр сти на по ли тич ке ло
јал но сти и дру гих ти по ва ло јал но сти, као што су ло јал ност 
пре ма по ро ди ци, др жа ви, на ци ји и тд. За то су раз ли чи ти об
ли ци и са др жа ји по ли тич ког обра зо ва ња ди рект но у функ ци
ји ја ча ња по ли тич ке ло јал но сти гра ђа на. У сло же ном про це су 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је, по ли тич ко обра зо ва ње се сти че, 
раз ви ја и ме ња под ути ца јем мно гих аге на са, ме ђу ко ји ма су 
нај зна чај ни ји: по ро ди ца, шко ла, гру па вр шња ка, раз ли чи те 
по ли тич ке ор га ни за ци је и по ли тич ке пар ти је, ве ли ки по ли
тич ки до га ђа ји, не по сред но по ли тич ко ис ку ство итд. Из ме ђу 
ова два про це са, у њи хо вом ме ђу соб ном са деј ству и су ко би
ма, ства ра се по ли тич ка кул ту ра од ре ђе ног дру штва и раз ли
чи ти по ли тич ки обра сци ко ји су ка рак те ри стич ни за од ре ђе
не по ли тич ке за јед ни це и епо хе. 

2. Ути цај по ли ти ке на обра зо ва ње је нај и зра же ни ји у 
од но су из ме ђу др жа ве и обра зо ва ња, јер је др жа ва основ ни 
и нај ва жни ји об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња дру штва. Др
жа ва има нај ве ћу по ли тич ку моћ, ко ја је ле ги тим на и кроз 
мно го стру ке про це се ре а ли за ци је те мо ћи одр жа ва од ре ђе
ну дру штве ну за јед ни цу као по ли тич ку це ли ну. Из тог кон
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тек ста је са свим ви дљи во и ра зу мљи во да обра зо ва ње, као 
ци ви ли за циј ска тво ре ви на и јед на од основ них дру штве них 
по тре ба, при па да др жа ви. Ути цај др жа ве на обра зо ва ње вр
ши се кроз про цес де фи ни са ња и усме ра ва ња обра зов не по
ли ти ке ра ди оства ри ва ња од ре ђе них дру штве них ин те ре са и 
ци ље ва у обра зо ва њу. Иде је и кон цеп ти обра зов не по ли ти ке 
су про мен љи ви, не са мо због про ме не дру штве них по тре ба и 
ци ље ва, већ и због про ме не вла сти. Сва ка но ва власт но си са 
со бом од ре ђе ни иде о ло шки кон цепт раз у ме ва ња дру штве них 
по тре ба, ин те ре са и ви ђе ња по ли тич ких ци ље ва у др жа ви ко
је она на сто ји да оства ри. По ред др жа ве, зна ча јан ути цај на 
обра зо ва ње оства ру ју или по ку ша ва ју да оства ре раз ли чи те 
ор га ни за ци је и асо ци ја ци је, као што су: по ли тич ке стран ке, 
кон фе си о нал не за јед ни це, не вла ди не ор га ни за ци је, дру штве
ни по кре ти, ин те ре сне гру пе, при вред ни су бјек ти, бер зе ра да, 
ло кал не за јед ни це, као и по је дин ци.





35

2. НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ  
У ПРОЦЕСУ ПОЛИТИЧКЕ 

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

2.1. Увод

У до са да шњим из у ча ва њи ма на ци о нал ног иден ти те
та и по ли тич ке со ци ја ли за ци је, ма ло па жње се по све ћи ва ло 
уло зи на ци о нал ног иден ти те та у про це су по ли тич ке со ци ја
ли за ци је. А та уло га је ве о ма бит на, јер се кроз про цес сти
ца ња зна ња о од ре ђе ном на ци о нал ном иден ти те ту и при хва
та ње по жељ них по ли тич ких и кул тур них обра за ца раз ви ја 
свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји и ти ме се зна чај но до
при но си ње ном са мо ра звит ку и ко хе зи ји; али, с дру ге стра
не, и раз у ме ва њу дру гих на ци о нал них иден ти те та и на ци ја, 
као и њи хо ве кул ту ре. На ци о нал ни иден ти тет се, без об зи ра 
на ње го ва раз ли чи та те о риј ска раз у ме ва ња, за сни ва на све
сти о са зна њу не ких за јед нич ких ка рак те ри сти ка при пад ни ка 
јед не на ци је, ко је је раз ли ку ју од дру гих на ци ја (је зик, ра са, 
ре ли ги ја, ет нос, ми то ло ги ја, кул ту ра, те ри то ри ја итд.) Као са
мо свест, на ци о нал ни иден ти тет, исто риј ски на ста је, раз ви ја 
се и ис по ља ва у про це си ма кул тур ног раз во ја и об у хва та це
ло ви те си сте ме кул тур них вред но сти. Про цес ус по ста вља ња 
и раз во ја на ци о нал ног иден ти те та прет по ста вља стал но пре
и спи ти ва ње кул тур них вред но сти, па је за то че сто на ви ди ку 
су коб из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је. На ци о нал ни иден ти тет, 
као из раз ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног са мо о дре ђе ња, омо
гу ћа ва по је дин цу да ус по ста ви и раз ви ја лич ни иден ти тет, 
ко ји се оства ру је у про це су са мо ра звит ка ин ди ви дуе где се 
фор му ли ше је дин стве но осе ћа ње лич но сти и њен од нос пре
ма од ре ђе ној на ци ји, као и све ту ко ји је окру жу је.

У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је на ци о нал ни иден
ти тет има ве о ма зна чај ну уло гу, јер по мо ћу ње га де ца и дру ги 
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чла но ви дру штва сти чу зна ња о на чи ну жи во та у од ре ђе ној 
по ли тич кој за јед ни ци, ње ним вред но сти ма и осо бе но сти ма, 
оспо со бља ва ју се за са мо стал ни жи вот, раз ви ја ју се бе и сво је 
мо гућ но сти, при ла го ђа ва ју се окол но сти ма и дру гим љу ди
ма, усва ја ју по ли тич ке обра сце и кроз дру штве ну ин тер ак
ци ју об ли ку ју сво је, али и дру штве но по на ша ње. Со ци јал не 
ин тер ак ци је у овим кон тек сти ма по ма жу љу ди ма да на у че и 
раз ви ју обра сце соп стве не по ли тич ке кул ту ре, раз ви ја ју ме
ђу соб ну со ли дар ност и свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци
ји. У том про це су по ли тич ка тра ди ци ја има ве о ма зна чај ну 
уло гу, јер се по сред ством тра ди ци је пре но се вред но сти од ре
ђе не на ци је с јед не ге не ра ци је или епо хе на дру гу. У про це
су по ли тич ке со ци ја ли за ци је љу ди уче сво је уло ге, од но сно 
на ци о нал но де фи ни са на оче ки ва ња, ко ја у да тој дру штве ној 
си ту а ци ји тре ба да сле де. 

Пи та ње на ци о нал ног иден ти те та, иако је стал но при
сут но у свим са вре ме ним по ли тич ким за јед ни ца ма, ак ту е ли
зу је се на ро чи то у кри зним вре ме ни ма или у пе ри о ди ма на
глих и бр зих дру штве них про ме на ка да по је ди нац и дру штво, 
у бек ству од не си гур но сти, при бе га ва ју пре и спи ти ва њу свог 
иден ти те та или тра га њу за но вим иден ти те том, од но сно ре
кон струк ци ји свог на ци о нал ног иден ти те та.

2.2. Национални идентитет  
и политичка социјализација

1. Пи та ње на ци о нал ног иден ти те та је би ло из у зет но 
ак ту ел но осо би то у дру гој по ло ви ни XIX и у пр вој по ло ви
ни XX ве ка, ка да су у Евро пи ства ра не на ци о нал не др жа ве. 
Кра јем XX ве ка, у вре ме рас па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја, 
ово пи та ње се по но во ак ту е ли зу је и та да је до ла зи до на глог 
ис ти ца ња на ци о нал ног иден ти те та или ње го ве ре кон струк
ци је у ци љу ства ра ња но вих или об но ве ста рих на ци о нал них 
др жа ва. Мно ги су сма тра ли, на ро чи то у дру гој по ло ви ни XX 
ве ка, да је то век на ци о нал но сти и да ће сле де ћи век би ти 
век мул ти ет нич ких за јед ни ца. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да је 
и са да, по чет ком XXI ве ка, пи та ње на ци о нал ног иден ти те та 
ве о ма ак ту ел но, без об зи ра на то што се у Евро пи, ства ра
њем Европ ске уни је, иде све ви ше ка јед ној над на ци о нал ној 
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тво ре ви ни ко ја пре у зи ма мно го број не функ ци је на ци о нал не 
др жа ве. То ни је ума њи ло зна чај на ци је, јер се исто вре ме но са 
про це си ма гло ба ли за ци је и све ве ће ме ђу за ви сно сти љу ди на 
пла не ти, де ша ва и су про тан про цес, ја чег ве зи ва ња по је дин
ца за соп стве ну на ци ју, јер „и са вре ме ни про це си у мо дер ни
за ци ји еко ном ских и по ли тич ких ин те гра ци ја у осно ви има ју 
иде ју на ци је” (Ђу рић, 2003: 71). На ци о нал ни иден ти тет и да
ље има при мат над оста лим дру штве ним иден ти те ти ма. 

У раз у ме ва њу на ци о нал ног иден ти те та, као уоста лом и 
пој ма на ци ја, по сто ји мно штво раз ли чи тих ста во ва у ли те ра
ту ри, још од Ре на на (Jo seph Er nest Re nan), с кра ја XIX ве ка 
па све до да на шњих да на, ко ји у су шти ни по ла зе од основ не 
ди ле ме: „да ли је на ци о нал ни иден ти тет уро ђен или сте чен” 
(Ми ло ше вић, 2003: 156). Раз ма тра ња на ци о нал ног иден ти
те та уте ме ље на на раз ја шња ва њу ове ди ле ме су у ве ли кој 
ме ри па ра диг ме са вре ме ног те о риј ског раз у ме ва ња на ци је и 
на ци о нал ног иден ти те та. За то се као основ ни ти по ви на ци о
нал ног иден ти те та ис ти чу ет нич ки и гра ђан ски тип, ко ји се 
у ли те ра ту ри че сто озна ча ва ју и као: при мор ди јал ни и кон
струк тив ни; ор ган ски и ли бе рал ни; и сл. Ова кла си фи ка ци
ја схва та ња на ци о нал ног иден ти те та и на ци је по ти че још од 
Мај не кеа (Fri drich Me i nec ke) из 1908. го ди не ка да је он „по ву
као раз ли ку из ме ђу Kul tur na tion, пре те жно па сив не кул тур не 
за јед ни це и Sta at sna tion, ак тив не са мо о пре де љи ве по ли тич ке 
на ци је” (Smit, 1998: 22). 

Ет нич ком или ис точ ном мо де лу на ци о нал ног иден ти те
та (Kul tur na tion) глав на обе леж ја су „на гла ша ва ње за јед ни це 
ро ђе ња и род не кул ту ре”(Smit, 1998: 26), од но сно спе ци фич
них кул тур них са др жа ја. За раз ли ку од гра ђан ског мо де ла на
ци о нал ног иден ти те та, где је по је ди нац мо гао да би ра ко јој ће 
на ци ји при па да ти, у ет нич ком мо де лу раз у ме ва ња на ци о нал
ног иден ти те та та ква сло бо да ни је до пу ште на, јер се на ци о
нал на при пад ност сти ца ла ро ђе њем, та ко да је при пад ник на
ци је мо гао ме ња ти дру штве ну за јед ни цу (др жа ву), али је до 
кра ја жи во та но сио обе леж је за јед ни це свог ро ђе ња  на ци је. 
За јед ни ца ро ђе ња пред ста вља за јед ни цу љу ди исте ло зе или 
пре ци зни је, ка ко то чи ни Смит (Ant hony D. Smit), прет по ста
вље не ло зе, ко ја сво је ко ре не тра жи у да ле ким пре ци ма, та ко 
да су сви при пад ни ци за јед ни це у не ком срод ству. Ов де се 
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на ци ја схва та као фик тив на „нат по ро ди ца”, при че му се че
сто ис ти чу ге не а ло ги је ко је учвр шћу ју та кво уве ре ње. Дру го 
обе леж је на ци је у ет нич ком мо де лу је мо гућ ност на род не мо
би ли за ци је, ко ја про ис ти че из на гла ше них прет по ста вље них 
по ро дич них ве за и ко ја се из ра жа ва кроз мо гућ ност прав да ња 
по ли тич ких по сту па ка во ђа по зи ва њем на „на род ну во љу”. 
И тре ће обе леж је на ци о нал ног иден ти те та су спе ци фич ни 
кул тур ни са др жа ји, осо би то је зич коет нич ки еле мен ти ко ји 
се че сто не по кла па ју са др жав ним гра ни ца ма и др жа вљан
ством. Раз ви ја ње кул тур них са др жа ја ко ји ма се ши ри свест о 
на ци о нал ним ми то ви ма, оби ча ји ма, исто ри ји, је зич кој за јед
ни ци, као и ње ним тра ди ци ја ма, ства ра се и учвр шћу је свест 
о при пад но сти од ре ђе ној ет нич кој за јед ни ци  на ци ји (Ба зић, 
2003: 2333). Из све га овог про ис ти че да су прет по ста вље
не ве зе по ло зи и ге не а ло ги ји, на род на мо би ли за ци ја, је зик, 
оби ча ји и тра ди ци ја, основ не ком по нен те схва та ња ет нич ког 
или ис точ ног мо де ла на ци о нал ног иден ти те та. Овај мо дел је 
по знат и као ро ман тич но хер де ров ски по јам раз у ме ва ња на
ци је, ко ји је на стао под ути ца јем не мач ке ро ман ти ке и ње не 
кри ти ке за пад но е вроп ског про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма, 
уз исто вре ме но ис ти ца ње зах те ва за осло бо ђе ње и на ци о
нал ну не за ви сност од ви ше на ци о нал них им пе ри ја (Ру си је, 
Тур ске и Аустро у гар ске) у XIX ве ку. Ме ђу тим, у XX ве ку, 
ет нич ки мо дел на ци о нал ног иден ти те та на ци је на ро чи то је 
из ра жен код исто риј ски за ка сне лих на ци ја ко је су, под ути
ца јем ре ак тив не усме ре но сти ро ман ти ке у про шлост, на сто
ја ле да по сва ку це ну осну ју сво је на ци о нал не др жа ве, што је 
по себ но ис по ље но у вре ме па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја 
у Евро пи кра јем XX ве ка. Пре ма гра ђан ском мо де лу раз у ме
ва ња на ци о нал ног иден ти те та, на ци ја је по ли тич ка за јед ни ца 
уста но вље на на ли бе рал ном прин ци пу јед на на ци ја  јед на 
др жа ва. Ов де се на ци ја из јед на ча ва са др жа вом, а при пад
ност на ци ји, као свест о за јед ни штву или осе ћа њу је дин ства 
ко је има ју ње ни при пад ни ци, по и сто ве ћу је са при пад но шћу 
од ре ђе не др жа ве. „Под пој мом на ци је и на ци о нал но сти у 
За пад ној Евро пи, Фран цу ској, Ен гле ској, ко је су па ра диг ма 
за то, и Сје ди ње ним Др жа ва ма, под ра зу ме ва се при пад ност 
др жа ви или др жа вљан ство. Кад Фран цуз ка же na ti o na lité, то 
зна чи при пад ност др жа ви Фран цу ској” (Та дић, 1990: 43). У 
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тим др жа ва ма су се раз во јем тр жи шне еко но ми је и де мо крат
ских ин сти ту ци ја сма њи ва ле про тив реч но сти и раз ли ке из
ме ђу et no sa и de mo sa. Глав но обе леж је на ци је, пре ма овом 
мо де лу, је пре вас ход но по се до ва ње ком пакт не, утвр ђе не те
ри то ри је, где су љу ди и та те ри то ри ја ве за ни мно го стру ким 
ве за ма и од но си ма  исто риј ским, кул ту ро ло шким, еко ном
ским, ге о граф ским итд., што све ску па чи ни на ци ју, од но сно 
др жа ву је дин стве ном. Пре ма то ме, на ци ја је „син те за ка те го
ри је гра ђа ни на и те ри то ри јал не це ли не” (Par sons, 1967: 11). 
Дру го обе леж је је иде ја pa tri je, од но сно за ко на и ин сти ту ци ја 
у ко јој вла да је дин стве на по ли тич ка во ља (Smit, 1998: 24). 
То под ра зу ме ва за јед нич ки ко декс за ко на и ин стру ме на та за 
њи хо ву при ме ну, за јед нич ке ре гу ла тив не функ ци је и осе ћа
ње по ли тич ке и прав не јед на ко сти ме ђу при пад ни ци ма те 
за јед ни це, ко ја се из ра жа ва кроз гра ђан ска, за кон ска, по ли
тич ка, со ци јал ноеко ном ска и дру га пра ва и ду жно сти, од но
сно пра ва по осно ву гра ђан ства. У на че лу су сви при пад ни ци 
на ци је рав но прав ни и за ко ни пар ти је оба ве зу ју све. И тре
ће обе леж је на ци о нал ног иден ти те та је за јед нич ка кул ту ра и 
иде о ло ги ја, где су на ци је „схва ће не као за јед ни це кул ту ре, 
чи је су при пад ни ке ује ди ни ли, ако не и хо мо ге ни зо ва ли, за
јед нич ка исто риј ска се ћа ња, ми то ви, сим бо ли и тра ди ци је” 
(Smit, 1998: 25). Да кле, гра ђан ски или за пад ни мо дел на ци о
нал ног иден ти те та чи не: исто риј ска те ри то ри ја; је дин стве на 
по ли тич ка за јед ни ца у ко јој је обез бе ђе на прав нопо ли тич ка 
јед на кост ње них при пад ни ка; и за јед нич ка кул ту ра и иде о ло
ги ја.

Све де фи ни ци је на ци о нал ног иден ти те та са гла сне су у 
то ме да се иден ти тет са са мим со бом ус по ста вља кон струк
ци јом и спо зна јом раз ли ке, па је за то ус по ста вља ње иден ти
те та по ве за но с раз гра ни че њем пре ма ва ни, ко је укљу чу је са
мо спо зна ју стра но га или стран ца  „на ци о нал ни иден ти тет 
не на ста је као учи нак слич но сти из ме ђу љу ди из не ке ску пи
не, већ као по сле ди ца њи хо вог за јед нич ког раз ли ко ва ња у од
но су на љу де из не ке дру ге ску пи не” (An to nić, 2003: 151). Тај 
про цес ка рак те ри ше об ли ко ва ње сте ре о ти па пре ма дру ги ма, 
у чи јој се осно ви кри ју и број не пред ра су де. Исто вре ме но, 
про цес иден ти тет ског раз гра ни че ња ја ча уну тра шњу со ли
дар ност, кон сен зус и уну тра шњи по ре дак дру штве ног жи во
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та. У про це су об ли ко ва ња на ци о нал ног иден ти те та ин си сти
ра се на раз во ју сна жног по зи тив ног емо ци о нал ног од но са 
пре ма сво ме и сво ји ма, а љу бав пре ма сво јој на ци ји сма тра се 
бит ним свој ством чо ве ка. 

2. По ли тич ка со ци ја ли за ци ја се мо же раз у ме ти са мо у 
кон тек сту по ли тич ке кул ту ре ко ја се пре но си с јед не ге не ра
ци је на дру гу и тран сфор ми ше у скла ду са про ме ном со ци
јал нопо ли тич ких усло ва, а у од ре ђе ним исто риј ским си ту
а ци ја ма до ла зи и до ства ра ња но ве по ли тич ке кул ту ре. За то, 
„це ли на свих про це са пу тем ко јих се пре ва лент не по ли тич ке 
нор ме по ли тич ке кул ту ре да тог дру штва сти чу, одр жа ва ју и 
ме ња ју, чи ни по ли тич ку со ци ја ли за ци ју” (Po du na vac, 2008: 
92). Ти ме су об у хва ће ни и про це си све сног и не све сног пре
но ше ња по ли тич ких ста во ва, ис ку ста ва, сим бо ла, уве ре ња, 
вред но сти и нор ми са ста ри јих на мла де на ра шта је ко је они 
усва ја ју као вла сти ти на чин ми шље ња. Дру гу стра ну по ли
тич ке со ци ја ли за ци је чи ни оспо со бља ва ње ин ди ви дуа оним 
спо соб но сти ма и по тен ци ја ма ко је им омо гу ћу ју да де лу ју 
као по ли тич ки ак те ри у окви ру од ре ђе ног по ли тич ког си сте
ма и но се од го ва ра ју ће по ли тич ке функ ци је.

У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је ин тер ак ци ја дру
штва и ин ди ви дуе је уза јам на и из ра жа ва се у сло же ној мре
жи ме ђу соб них од но са, али у свим ста ди ју ми ма со ци ја ли
за ци је она не ма исти ин тен зи тет и об ли ке ути ца ја. Про цес 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је тра је у то ку це лог жи во та, али је 
ве ли ки ути цај ра не по ли тич ке со ци ја ли за ци је на фор ми ра ње 
лич но сти. У мно гим ис тра жи ва њи ма по ли тич ке со ци ја ли
за ци је је то до ка за но. Исто но ви (Da vid and Sylvia Easton) и 
Де нис (Jack Den nis) ука зу ју да се де ца ра но по чи њу ор јен
ти са ти пре ма све ту по ли ти ке. Већ у че твр тој го ди ни се код 
де це фор ми ра ба зич на по ли тич ка ор јен та ци ја, ко ја је из ра
же на кроз ви сок сте пен емо ци о нал не иден ти фи ка ци је и осе
ћа ње при пад но сти од ре ђе ној по ли тич кој за јед ни ци и ње ним 
кључ ним сим бо ли ма, а не кроз ин фор ма циј ске и еду ка тив не 
са др жа је (Den nis et al, 1969: 7). Они твр де да де ца по чи њу 
да во ле по ли тич ки си стем дру штва у ко ме жи ве и пре не го 
што ре ал но стек ну до вољ но зна ња о ње му. По ред то га, бит но 
обе леж је ра не по ли тич ке со ци ја ли за ци је код де це је раз у ме
ва ње по ли ти ке у об ли ци ма по ли тич ких сим бо ла и ви сок сте
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пен пер со на ли за ци је по ли тич ке вла сти: „Де ца пр вен стве но 
по и ма ју по ли тич ку власт и вла ду сво је зе мље по сред ством 
ис так ну тих по ли тич ких лич но сти ко је су ње ни но си о ци” 
(Va so vić, 2007: 159). У њи хо вој ин тер ак ци ји по ли ти ке, де ца 
су окре ну та пер со нал ним и ха ри змат ским обе леж ји ма по ли
тич ког ауто ри те та. Пред сед ник и по ли ца јац су пр ве фи гу ре 
ко је де ца пре по зна ју као по ли тич ке (Easton and Hess, 1970: 
41). До сед ме го ди не жи во та код де це се фор ми ра ба зич ни 
по ли тич ки иден ти тет и емо ци о нал на ве за ност за цен трал не 
сим бо ле за јед ни це, а из ме ђу сед ме и три на е сте го ди не, углав
ном кроз про цес обра зо ва ња, де ца пре по зна ју по ли тич ке ин
сти ту ци је: „У ра ним де се тим го ди на ма чи ни се да де те сти
че глав не по лу ге по ли тич ке зре ло сти (...) ја ка емо ци о нал на 
осе ћа ња пре ма по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, сим бо ли ма и по
ли тич ком ауто ри те ту упот пу ње на су зна њем о спе ци фич ним 
уло га ма и функ ци ја ма” (Pre witt and Daw son, 1969: 50). Ка сна 
адо ле сцен ци ја (пе ри од до 18. го ди не жи во та) сма тра се ста
ди ју мом ка да је по ли тич ки иден ти тет про сеч ног гра ђа ни на 
углав ном фор ми ран, иако се про цес по ли тич ке со ци ја ли за
ци је на ста вља и ка сни је. Исто вре ме но, у про це су по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је, под ути ца јем не по сред ног ис ку ства и по ли
тич ке ин док три на ци је, до ла зи до фор ми ра ња ста во ва пре ма 
кон крет ни јим пи та њи ма по ли ти ке. Са став ни чи ни о ци у овом 
про це су мо гу би ти из ра же ни у про бле ми ма не пот пу не со ци
ја ли за ци је и дис кон ти ну и те та у по ли тич кој со ци ја ли за ци ји. 
У од ре ђе ним исто риј ским си ту а ци ја ма, на ро чи то у пе ри о ди
ма ве ли ких или на глих дру штве них и по ли тич ких про ме на, 
до ла зи до рас ко ра ка из ме ђу пе ри о да ка да лич ност, као по ли
тич ки ак тер, де лу је на по ли тич кој по зор ни ци и вре ме на ка да 
се основ ни про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је од ви јао. Та ко 
се до га ђа да је ин ди ви дуа оспо со бља ва на за од ре ђе ни по ли
тич ки по ре дак и си стем идеј нопо ли тич ких вред но сти, а да је 
у ме ђу вре ме ну до шло до ко ре ни тих про ме на и ус по ста вља
ња но вог по ли тич ког по рет ка и но вог си сте ма вред но сти. Та
квих при ме ра у по ли тич кој исто ри ји има пу но, а нај ско ри ји 
су зе мље Ис точ не Евро пе, укљу чу ју ћи и Ју го сла ви ју, ка да су 
гра ђа ни ско ро по ла ве ка про ла зи ли кроз про це се по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је у ко му ни стич ком иде о ло шком кор пу су, а на
кон па да ко му ни стич ких ре жи ма у овим др жа ва ма ис ти чу се 
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но ве и бит но друк чи је вред но сти  вред но сти нео ли бе рал ног 
дру штва. У свим овим зе мља ма се по ка за ло да гра ђа ни не ма
ју ја че емо ци о нал не ве зе са но вим по рет ком и да је че сто из
ра же но не ра зу ме ва ње но вог си сте ма иде о ло шких вред но сти 
и по ли тич ких ци ље ва. Ов де је очи глед но до шло до дис кон ти
ну и те та у про це су со ци ја ли за ци је.

3. На ци о нал ни иден ти тет се ства ра у про це су со ци ја ли
за ци је, нај пре уче њем ма тер њег је зи ка и усва ја њем кул ту ре, 
а по том се обра зо ва њем усва ја ју сим бо лич ки и ма те ри јал ни 
еле мен ти соп стве не на ци је. Он је при су тан још од нај ра ни
јих фа за по ли тич ке со ци ја ли за ци је и у ње го вој кон струк ци ји 
и ре кон струк ци ји уче ству ју број ни аген си. Код де це се вр
ло ра но фор ми ра ју на ци о нал на са мо свест и ста во ви пре ма 
сво јој и дру гим ет нич ким гру па ма, др жа ва ма и на ро ди ма. У 
мно гим ис тра жи ва њи ма се ука зу је да је то раз до бље из ме ђу 
тре ће и пе те го ди не ста ро сти (Va so vić, 2007: 78). То је пе ри од 
ка да се код де це фор ми ра ба зич на по ли тич ка ор јен та ци ја, ка
ко је на пред ука за но, ко ја је из ра же на кроз ви сок сте пен емо
ци о нал не иден ти фи ка ци је и осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ној 
по ли тич кој за јед ни ци и ње ним кључ ним сим бо ли ма. Емо ци
о нал на иден ти фи ка ци ја са соп стве ном ет нич ком гру пом, на
ци јом и др жа вом ре зул тат је ути ца ја дру штве не сре ди не ко ја 
сти му ли ше де те на за у зи ма ње од ре ђе них ста во ва у скла ду са 
ста во ви ма ве ћи не у гру пи. За то де те ве о ма ра но на у чи да се 
на ци о нал но из ра зи, да ка же ко јој на ци о нал но сти при па да. То 
се до га ђа знат но ра ни је не го што са зна да у дру штву по сто је 
и дру ге на ци је или ет нич ке гру пе. У по чет ку је то са мо ма гло
ви та пред ста ва о соп стве ној на ци ји, ко ја углав ном из ра жа ва 
по зи ти ван од нос и при вр же ност де це соп стве ној на ци ји, чак 
и он да ка да не зна ју ка ко се она зо ве или не уме ју да је пра
вил но име ну ју. То су по ка за ла мно га ис тра жи ва ња (Ja ho da 
1962, Pan tić 1970, Va so vić 2007). 

На фор ми ра ње по зи тив ног ста ва пре ма соп стве ној на
ци ји ути че со ци јал но окру же ње са чи ње но од мно штва раз
ли чи тих аге на са по ли тич ке со ци ја ли за ци је чи је по ру ке де ца 
при ма ју нај пре емо ци о нал но, та ко да се соп стве на на ци ја или 
др жа ва у њи хо вој про јек ци ји упа дљи во фа во ри зу ју. Ка сни
је, раз во јем функ ци ја ми шље ња и по ве ћа њем зна ња, код де
це се об ли ку ју ја сни ји пој мо ви о соп стве ној ет нич кој гру пи, 



43

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

на ци ји и др жа ви, као и раз ли ке у од но су на дру ге др жа ве, 
на ци је или ет нич ке гру пе. Сма тра се да де ца до осме го ди не 
ста ро сти већ схва те вред но сти и нор ме сво је сре ди не о од но
су пре ма соп стве ној и дру гим на ци ја ма. Мно га ис тра жи ва
ња су по ка за ла уни вер зал ност ра ног ет но цен три зма, од но сно 
пре о вла ђу ју ћег по зи тив ног од но са пре ма соп стве ној на ци ји, 
за сно ва ног на су бјек тив ним ме ри ли ма и оправ да њи ма ове 
при вр же но сти, ко ја се за др жа ва све до адо ле сцен ци је (Pan
tić 1970, Va so vić 1986, 2007). По јам на ци о нал но сти се ве зу је 
за „за ви чај ни сен ти мент”, од но сно ве зи ва ње за не што што је 
по зна то и бли ско: „ту сам ро ђен”, „то је мој род ни крај”, „ту 
жи вим” и тд (Va so vić, 2007: 82). Ма њи број њих ис ти че бит
ни је од ред ни це са мо и ден ти фи ка ци је, као што су за јед нич ко 
по ре кло, за јед нич ка про шлост, ма тер њи је зик, на ци о нал ни 
сим бо ли, ми то ви и иде а ли. Из ово га се мо же за кљу чи ти да у 
ра ној со ци ја ли за ци ји до ла зи до фор ми ра ња на ци о нал не све
сти ко ја се ка сни је струк ту и ра у ви шим фа за ма раз во ја, где 
се усва ја ју да ле ко сло же ни ји ста во ви, под ути ца јем пре о вла
ђу ју ће по ли тич ке кли ме и со ци јал не ди фе рен ци ја ци је ре ле
вант них дру штве них гру па. Раз вој ни про це си дик ти ра ју ни во 
спо соб но сти за раз вр ста ва ње љу ди у по себ не ет нич ке ка те
го ри је, али у на ци о нал ном опре де ље њу, и у ка сни јим фа за ма 
со ци ја ли за ци је, ви ше ути че емо ци о нал ни став у од но су пре
ма соп стве ној и дру гим на ци ја ма не го што су то ког ни тив ни 
чи ни о ци. Ови чи ни о ци мо гу евен ту ал но да ме ња ју емо ци о
нал ну осно ву ста ва, док су они још не до вољ но струк ту и ра ни 
и не ста бил ни, због че га се про цес раз во ја ет нич ких ста во ва 
мо же по сма тра ти и као дис кон ти ну и ран. За то „емо ци о нал на 
ком по нен та дик ти ра се лек ци ју и ту ма че ње но вих ког ни тив
них еле ме на та”, чи ме се и „об ја шња ва чи ње ни ца да се не ки 
ста во ви ко ји су фор ми ра ни у де тињ ству не ме ња ју цео жи
вот” (Pan tić, 1970; пре ма: Va so vić, 2007: 82). Ап стракт ни со
ци јал ни ен ти те ти, као што су ет нич ка гру па или на ци ја, као 
гло бал на по ли тич ка за јед ни ца, иде а ли зу ју се и та ко по ста ју 
око сни ца са мо о дре ђе ња (иден ти те та) по је дин ца. У овом кон
тек сту, сва ка ко тре ба има ти у ви ду и кон фе си о нал ну при пад
ност ко ја сна жно пре ди спо ни ра на ци о нал но опре де ље ње и 
по ли тич ко по на ша ње. Кон фе си о нал на при пад ност пред ста
вља са став ни део мре же со ци јал них од но са по је ди на ца.
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2.3. Агенси политичке социјализације

На ци о нал ни иден ти тет, као и дру ги вред но сни и по ли
тич ки са др жа ји у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, фор ми
ра ју се и пре но се пу тем мно го број них аген са, ме ђу ко ји ма су 
нај зна чај ни ји: по ро ди ца, гру па вр шња ка, шко ла, вер ске уста
но ве, раз ли чи те по ли тич ке ор га ни за ци је, сред ства ма сов них 
ко му ни ка ци ја и гло бал не елек трон ске и дру штве не мре же, 
раз ли чи ти ин стру мен ти сим бо лич ке ком по нен те по ли ти
ке итд. Деј ство ових аге на са је раз ли чи то, ка ко по са др жа
ју дру штве них вред но сти и нор ми по ли тич ке кул ту ре ко је се 
пре но се, та ко и по об ли ци ма и ин тен зи те ту ути ца ја. Ути цај 
не ких аге на са је са мо ла тен тан и огле да се у пре но ше њу оп
штих со ци јал них нор ми, јер ти аген си ни су ор га ни зо ва ни као 
ди рект ни чи ни о ци за сти ца ње, пре но ше ње и одр жа ва ње по
ли тич ке кул ту ре (по ро ди ца, ро ђа ци и по зна ни ци са ко ји ма је 
осо ба у кон так ту, гру па вр шња ка, раз ли чи те про фе си о нал не 
ор га ни за ци је, ис ку ство на рад ном ме сту и сл). Ов де се ра ди 
углав ном о ис ку ству ко је се сти че у не по ли тич ким си ту а ци
ја ма, за јед ни ца ма и асо ци ја ци ја ма али ко је има по тен ци јал
ни ути цај на по ли тич ке до га ђа је и про це се. А ути цај дру гих 
аге на са је ди рек тан и из ра жа ва се у ис ку ству ко је је ве за но за 
по ли тич ке про це се, као што су из ло же ност и уче шће у по ли
тич кој ко му ни ка ци ји, кон так ти са по ли тич ким лич но сти ма, 
пре но ше ње по ли тич ког ис ку ства од дру гих љу ди и сл. За то се 
сви аген си по ли тич ке со ци ја ли за ци је нај че шће кла си фи ку ју 
као при мар ни и се кун дар ни. 

1. Основ но обе леж је при мар них аге на са по ли тич ке со
ци ја ли за ци је је сте да је њи хов ути цај пре вас ход но им пли
ци тан и он се углав ном ис цр пљу је у фор ми ра њу ба зич них 
об ли ка по ли тич ке иден ти фи ка ци је и ло јал но сти. Ути цај при
мар них аге на са је те шко план ски усме ра ва ти и ма ни пу ли са
ти њи ме. Глав на ка рак те ри сти ка уну тра шњих од но са у овим 
аген си ма је сте ви сок сте пен пер со на ли зо ва но сти и не струк
ту и ра но сти. Мно ги ис тра жи ва чи ука зу ју да је по ро ди ца је дан 
од нај у ти цај ни јих аге на са по ли тич ке со ци ја ли за ци је: „по ро
ди ца ег зи сти ра као нај зна чај ни ја при мар на ин сти ту ци ја и ва
жан из вор по ли тич ког уче ња (...) она је кључ ни агенс пре
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ко ко јег се по ли тич ка кул ту ра пре но си с јед не ге не ра ци је на 
дру гу„ (Pre witt and Daw son, 1969: 107). Та ко ђе, из ра же на су 
и су прот на гле ди шта по ко ји ма по ро ди ца ни је нај у ти цај ни ји 
агенс по ли тич ке со ци ја ли за ци је, већ се та ква уло га при пи су је 
шко ли: „јав на шко ла пред ста вља нај зна чај ни ји и нај е фи ка
сни ји ин стру мент по ли тич ке со ци ја ли за ци је” (Hess and Tor
ney, 1967: 212). А у но ви је вре ме, „ис тра жи ва чи у зе мља ма у 
тран зи ци ји су скло ни да твр де да је по ро ди ца до брим де лом 
из вор ан ти по ли тич ког рас по ло же ња, не за ин те ре со ва но сти за 
по ли ти ку и по ли тич ке апа ти је” (Чич ка рић, 2005: 301). То се 
об ја шња ва, углав ном, па дом ко му ни ка ци је у по ро ди ци, ор
јен та ци јом на еко ном ске од но се и по тро шач ки мен та ли тет, 
што све ску па про ду ку је ан типо ли тич ки вред но сни си стем. 
У сва ком слу ча ју, по сто ји оп шта са гла сност да је уло га по
ро ди це у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је и фор ми ра њу 
на ци о нал ног иден ти те та зна чај на. Њен ути цај је усло вљен 
по себ ним по ло жа јем ко ји по ро ди ца има у од но су на дру ге 
аген се по ли тич ке со ци ја ли за ци је. По ро ди ца је при мар на и 
уни вер зал на за јед ни ца де тер ми ни са на у ви со ком сте пе ну би
о ло шким и со ци јал нопси хо ло шким ве за ма, емо ци о нал ним 
и пер со на ли зо ва ним од но си ма. У ра ној фа зи со ци ја ли за ци је, 
ко ја је у су шти ни и нај ва жни ја, по ро ди ца по се ду је мо но пол у 
пре но ше њу вред но сти и нор ми све у куп не кул ту ре, па ти ме и 
чи ни ла ца на ци о нал не кул ту ре. Ин тен зи тет ути ца ја по ро ди це 
је у ди рект ној за ви сно сти од сна ге и ути ца ја дру гих аге на
са по ли тич ке со ци ја ли за ци је. Уко ли ко је дру штво сло же ни је 
број аге на са је ве ћи, њи хов ути цај је сло же ни ји и ме ђу соб но 
усло вљен. С дру ге стра не, у тра ди ци о нал ним дру штви ма ко ја 
не по се ду ју раз ви је не об ли ке се кун дар не со ци ја ли за ци је ути
цај по ро ди це је до ми нан тан. 

У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, ути цај по ро ди це 
је дво струк: ди рек тан и ин ди рек тан. У пр вом слу ча ју по ро ди
ца се ја вља као чи ни лац ко ји ди рект но ути че на фор ми ра ње 
на ци о нал ног иден ти те та и сти ца ње нор ми по ли тич ке кул ту
ре; а у дру гом, као чи ни лац фор ми ра ња оп штих со ци јал них 
вред но сти, ет нич ког иден ти те та и дру штве них уло га ко је ни
су не по сред но по ли тич ке, али има ју ве ли ки зна чај за фор ми
ра ње по ли тич ког по на ша ња. Оба ова аспек та су до ста ис тра
жи ва ни, осо би то по ли тич ки ста во ви ро ди те ља и њи хо ве де це 
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пре ма од ре ђе ним по ли тич ким пи та њи ма, пре ма пар тиј ској 
пре фе рен ци ји, об ли ци ма и са др жа ји ма по ли тич ке пар ти ци
па ци је итд., где се до шло до са зна ња да по сто ји ви сок сте пен 
са гла сно сти ро ди те ља и њи хо ве де це пре ма ре ле вант ним по
ли тич ким пи та њи ма (Чич ка рић, 2005: 298). То се исто по ка
за ло и у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња сту дент ских про те ста у 
Ср би ји то ком де ве де се тих го ди на, где су ро ди те љи углав ном 
по др жа ва ли зах те ве њи хо ве де це  сту де на та (Ku zma no vić, 
1997; Po pa dić 1997; Mi lić, Čič ka rić, Jo jić, 1997; Mi lić, Čič ka
rić, 1998). Ути цај ро ди те ља са го ди на ма сла би, али ни ка да 
пот пу но не не ста је. По ред ро ди те ља, у про це су по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је, зна чај ну уло гу мо гу има ти ро ђа ци и по зна
ни ци, по го то во у са вре ме ним усло ви ма ка да све ви ше де це 
од ра ста у не пот пу ним или ре кон стру и са ним по ро ди ца ма. У 
та квим си ту а ци ја ма, не ки ро ђа ци, осо би то уја ци или стри че
ви, по не ка да до пу њу ју или за ме њу ју уло гу оца, по ста ју осо бе 
од по ве ре ња де те ту, а че сто и њи хо ви идо ли.

Као при мар ни аген си по ли тич ке со ци ја ли за ци је убра ја
ју се и бли ске гру пе, ме ђу ко ји ма по себ но ме сто за у зи ма ге не
ра ци ја. То су не хи је рар хиј ске гру пе вр шња ка чи ји је ста тус у 
гру пи, по пра ви лу, јед нак а од но си не по сред ни и пер со на ли
зо ва ни. Бли ске гру пе су зна ча јан агенс по ли тич ке со ци ја ли
за ци је и њи хо ва уло га је ве о ма ва жна у мо дер ним об ли ци ма 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је, јер по ро ди ца ни је до вољ но спо
соб на да на од го ва ра ју ћи на чин при пре ми де цу за оба вља ње 
со ци јал них и по ли тич ких уло га у сло же ном и де пер со на ли
зо ва ном све ту. При мар ни од но си ван по ро ди це мо гу има ти 
ве ћи зна чај за раз у ме ва ње на ци о нал ног иден ти те та и по ли
тич ких про це са, као и у при пре ми ин ди ви дуе за од го ва ра ју
ће по ли тич ке уло ге. Не ки ауто ри у ка те го ри ју бли ских гру па 
убра ја ју и спе ци ја ли зо ва не ор га ни за ци је мла дих, на ро чи то 
сту дент ске ор га ни за ци је (Ro se and Car nag han, 1994; Mi tev, 
1996; Wal la ce and Ko vatche va, 1998). Ове ор га ни за ци је се че
сто по сма тра ју из ге не ра циј ске пер спек ти ве и има ју од ли ке 
ди рект не по ли тич ке со ци ја ли за ци је. 

2. Де ло ва ње се кун дар них аге на са по ли тич ке со ци ја
ли за ци је је екс пли цит ни је у пре но ше њу по ли тич ких иде ја, 
вред но сти, нор ми и стан дар да по на ша ња. За тим, ве ће су и 
мо гућ но сти све сног и план ског усме ра ва ња, ди ри го ва ња и 



47

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

ма ни пу ли са ња. Од но си уну тар ових аге на са су објек ти ви зи
ра ни, струк ту и ра ни и опре де ље ни ко ди фи ко ва ним пра ви ли
ма и нор ма ма. Нај че шће се као глав ни аген си со ци ја ли за ци је 
из ове гру пе ис ти чу: шко ла, по ли тич ке пар ти је, спе ци ја ли зо
ва не по ли тич ке ор га ни за ци је, сред ства ма сов них ко му ни ка
ци ја, гло бал не елек трон ске и дру штве не мре же, вер ске уста
но ве и ин стру мен ти сим бо лич ке ком по нен те по ли ти ке. 

Шко ла је је дан од кључ них аге на са по ли тич ке со ци ја
ли за ци је, она је ме сто „на ко јем се мо же оси гу ра ти да сви 
мла ди љу ди стек ну бар ми ни мум зна ња и ве шти на по треб
них за уче ство ва ње у по ли тич ком жи во ту” (Ša laj, 2002: 133). 
А Гут мен (Amy Gut mann) иде још да ље и ис ти че да „по ли
тич ко обра зо ва ње има мо рал ни при мат над дру гим свр ха ма 
јав ног обра зо ва ња у де мо крат ском дру штву” (Gut mann, 1987: 
287). Основ ни об лик не по сред ног ути ца ја шко ле на про цес 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је је су школ ски на став ни про гра ми. 
На ро чи то у про це су фор мал ног обра зо ва ња пру жа ју се по
вољ не мо гућ но сти за: а) пре но ше ње зна ња о вла да ју ћем си
сте му идеј нопо ли тич ких вред но сти и по ли тич ком по рет ку; 
б) уно ше ње по зи тив них осе ћа ња пре ма по ли тич кој за јед ни
ци; в) ука зи ва ње на иде о ло шке вред но сти и по ли тич ке ци
ље ве; и г) раз ви ја ње осе ћа ња гра ђан ске ком пе тен ци је (Ба зић, 
2010a: 56). За тим, са др жај на став них про гра ма по кри ва број
не цр те нео п ход не за по ли тич ку пар ти ци па ци ју у дру штву. У 
на став ним про гра ми ма, по ред ди рект них кур се ва гра ђан ског 
ве жба ња (ci vic tra i ning), го то во сви на став ни са др жа ји се ко
ри сте као ин стру мен ти за пре но ше ње пре ва лент них нор ми 
по ли тич ке кул ту ре. Деј вид Ис тон ука зу је да у аме рич ким 
основ ним шко ла ма 38. од сто на став ног гра ди ва са др жи еле
мен те гра ђан ског ве жба ња. Ис тра жи ва ња на став них про гра
ма и си сте ма по ли тич ког обра зо ва ња и у дру гим дру штви ма 
по ка зу ју слич не тен ден ци је. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да се 
у окви ру фор мал ног обра зо ва ња по ли тич ки са др жа ји ме ња ју, 
за ви сно од про ме не вла да ју ћег си сте ма вред но сти и про ме
не по ли тич ког уре ђе ња, што се ја сно де фи ни ше про свет ном 
по ли ти ком. По ред ди рект них об ли ка ути ца ја, шко ла се ја вља 
и као ин стру мент им пли цит не по ли тич ке со ци ја ли за ци је. Ка
рак тер уну тра шњих од но са, мо гућ ност уче ни ка и сту де на та 
да пар ти ци пи ра ју у до но ше њу по ли тич ких од лу ка, ка рак тер 
и об ли ци ван на став них ак тив но сти ја вља ју се као зна чај ни 
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чи ни о ци по ли тич ке со ци ја ли за ци је. Ве ћи сте пен пар ти ци па
ци је у од лу чи ва њу, ин тен зив ни ја укљу че ност у ван школ ске 
ак тив но сти, ства ра ју прет по став ке за фор ми ра ње по зи тив ни
јег ста ва пре ма основ ним вред но сти ма по ли тич ког по рет ка 
(Ба зић, 2010a: 4561).

По ли тич ке стран ке су ве о ма зна чај ни чи ни о ци по ли
тич ке со ци ја ли за ци је и ути ца ја на про фи ли са ње на ци о нал ног 
иден ти те та. Оне су у мо дер ној по ли ти ци основ ни по сред ник 
у одр жа њу рав но те же ма сов не де мо кра ти је, као огра ни че ног 
уче шћа ши ро ких сло је ва у по ли ти ци, и ра ци о нал не др жа ве 
на осно ви ње не струч не упра ве. По ли тич ке стран ке сва ко
днев но вред ну ју раз ли чи те по ли тич ке ал тер на ти ве, ту ма че 
би ра чи ма од ре ђе не дру штве не си ту а ци је и ну де им по ли тич
ке ви зи је и праг ма тич на ре ше ња, ре гру ту ју но ве љу де за по
ли тич ку сце ну, ра за ра ју тра ди ци о нал не од но се из ме ђу цен
тра и пе ри фе ри је у по ли тич ком жи во ту. Oне се ја вља ју као 
основ ни ин стру мент за фор ми ра ње ми шље ња о зна чај ним 
пи та њи ма на ци је, не са мо кроз кри ста ли за ци ју по ли тич ких 
ста во ва уну тар стран ке, већ и кроз њи хо во на ме та ње у јав
но сти (Пе тро вић и Ку зма но вић, 2007: 165189). Њи хо ва иде
о ло шка про фи ли са ност у са вре ме ном дру штву мо же би ти од 
ул тра на ци о на ли стич ких до мон ди ја ли стич ких и по да нич ких 
пре ма ве ли ким си ла ма у све ту. С дру ге стра не, све озбиљ ни је 
стран ке ве ли ку па жњу по све ћу ју по ли тич ком обра зо ва њу и 
оспо со бља ва њу сво јих чла но ва, осо би то мла дих, за уче шће 
у по ли ти ци и у бор би за стра нач ке иде је и ин те ре се. У том 
ци љу оне ор га ни зу ју раз ли чи те об ли ке по ли тич ког обра зо ва
ња и оспо со бља ва ња за ак тив но по ли тич ко де ло ва ње чи ји су 
са др жа ји ко ре спон дент ни са иде о ло ги јом и ци ље ви ма стран
ке. Ти ме се ди рект но ути че и на фор ми ра ње по ли тич ких ста
во ва, укљу чу ју ћи и ста во ве о на ци о нал ном иден ти те ту. Сли
чан ути цај има ју и мно ге не вла ди не ор га ни за ци је, ко је та ко ђе 
има ју свој иде о ло шкопо ли тич ки про фил и из ра же ни ји ин те
ре сни код, осим што оне не уче ству ју у из бо ри ма за власт, али 
их власт за ни ма и на сто је да оства ре ути цај на њу. 

Раз ли чи те ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на, на ро чи
то омла дин ске ор га ни за ци је и по кре ти, има ју ве ли ку уло гу 
у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је мла дих и оне су ве о ма 
сен зи бил не у од но су на пи та ња на ци о нал ног иден ти те та и 



49

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

при вр же но сти од ре ђе ној по ли тич кој за јед ни ци. Њих ка рак
те ри ше ра ди ка ли зам у из ра жа ва њу по ли тич ких ци ље ва и 
зах те ви за њи хо во крај ње и не по сред но оства ри ва ње. Та кав 
ка рак тер су на ро чи то има ле на ци о на ли стич ке и па три от ске 
ор га ни за ци је мла дих у Евро пи у дру гој по ло ви ни XIX ве ка 
(Bur schen schaft у Не мач кој; La Gi o vi ne Ita lia у Ита ли ји, Хе те
ри ја у Грч кој, Ује ди ње на омла ди на срп ска у Вој во ди ни и сл), 
као и мно ге фа ши стич ке, ко му ни стич ке и се це си о ни стич ке 
ор га ни за ци је мла дих то ком XX ве ка. Омла дин ске ор га ни за
ци је су при сут не у свим са вре ме ним дру штви ма и ја вља ју се 
као зна ча јан ин стру мент у про це су ја ча ња ло јал но сти пре ма 
да том по ли тич ком си сте му и од го ва ра ју ћем ти пу дру штве них 
вред но сти. С дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да су и мно ге 
ор га ни за ци је мла дих у ан та го ни стич ком од но су пре ма од ре
ђе ном по ли тич ком си сте му и вла да ју ћем си сте му вред но сти, 
где је њи хов ути цај не са гла сан и усме рен у раз ли чи тим прав
ци ма. Ти ме се зна чај но ути че на ума ње ње ло јал но сти гра ђа на 
пре ма од ре ђе ној по ли тич кој за јед ни ци, што до при но си раз
ви ја њу фраг мен тар не по ли тич ке кул ту ре ко ја на ру ша ва ко хе
зи ју дру штва а мо же до ве сти у пи та ње и оп ста нак дру штве
ног по рет ка, па и са ме по ли тич ке за јед ни це. 

Уло га сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја у из град њи на
ци о нал ног иден ти те та кроз про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци
је пре вас ход но је из ра же на у при ку пља њу, фор му ли са њу и 
ди стри бу и ра њу ин фор ма циј ског са др жа ја, а њи хов ути цај је 
мо гу ће кон тро ли са ти, пла ни ра ти и ма ни пу ли са ти њи ме, јер 
„кључ ну ин стан цу по ли ти ке ин фор ми са ња пред ста вља др жа
ва” (Пе шић, 2007: 556). По себ но је ве ли ки ути цај те ле ви зи је, 
чи ја уло га ра сте, на ро чи то ако се има у ви ду да љу ди све ви
ше вре ме на про во де ис пред те ле ви зо ра (Ве се ли но вић, 2007: 
169185). По ред то га, те ле ви зи ја и ра дио, на ро чи то они ко ји 
су у др жав ном вла сни штву, има ју зна чај ног ути ца ја на це ло
куп но обра зо ва ње и вас пи та ње, јер они кроз сво је спе ци ја
ли зо ва не вас пит нообра зов не про гра ме за де цу и омла ди ну 
еми ту ју кон тро ли са не еду ка тив не са др жа је ко ји су са гла сни 
вла да ју ћем си сте му кул тур них и идеј нопо ли тич ких вред но
сти од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це. Осим те ле ви зи је, у но ви је 
вре ме све ве ћи ути цај има ју и раз ли чи те елек трон ске и дру
штве не мре же, чи ји се са др жа ји те шко мо гу кон тро ли са ти. 
Ове мре же по ја ча ва ју про це се дру штве не ин тер ак ци је љу ди 
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где до ла зи до све ве ће по ли ти за ци је мно гих дру штве них те
ма и раз ме не по ли тич ких ста во ва, као и мо би ли за ци је љу ди 
за од ре ђе не по ли тич ке ак ци је. То је на ро чи то до шло до из
ра жа ја у ово го ди шњем ве о ма бур ном арап ском про ле ћу (The 
Arab Spring’s Ca sca ding Ef fects, http://www.mil lermccu ne.
com/po li tics/theca sca dingef fectsofthearabspring28575/28. 
09.2011), као и у не ким но ви јим из бор ним кам па ња ма (http://
www.zi mo.co/ 2011/04/04/oba makre nuouiz bor nukam pa nju
za2012uzpo mocdru stve nihmre za/ 28.09. 2011).

Кон фе си о нал не за јед ни це су зна ча јан агенс по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је и ве о ма би тан чи ни лац у фор ми ра њу на ци
о нал ног иден ти те та. По сво јој при ро ди ре ли ги ја (re li ga re) 
има моћ да по ве зу је и ује ди њу је љу де у за јед ни цу. А сва ка 
за јед ни ца, па и на ци ја као по ли тич ка за јед ни ца, на ста је на 
те ме љу за јед нич ких ис ку ста ва, ве ро ва ња и вред но сти. Кон
фе си о нал не за јед ни це на сто је да оства ре што ве ћи ути цај на 
фор ми ра ње дру штве не све сти, али и све сти љу ди као по је
ди на ца. Кроз про це се ре ли гиј ског уче ња, ри ту ал них об ре да 
и ре ли гиј ског вас пи та ња, кон фе си о нал не за јед ни це не пре
ста но ука зу ју љу ди ма на ре ли гиј ске и тра ди ци о нал не вред
но сти и нор ме, на сто је ћи да оне бу ду пре ва лент не у лич ном 
и дру штве ном жи во ту. У то ме се по себ на па жња по све ћу је 
вас пи та њу мла ђих на ра шта ја, што се нај бо ље мо же за па зи ти 
кроз те жњу кон фе си о нал них за јед ни ца да оства ре што ве ћи 
ути цај у фор мал ном обра зо ва њу.1 По ред то га, кон фе си о нал не 
за јед ни це и све ште ни ци че сто из но се сво је ста во ве о ак ту
ел ним по ли тич ким пи та њи ма, ко ји се нај че шће не кри тич ки 
при хва та ју јер су за кло ње ни ауто ри те том вер ских уста но ва и 
ду хов них ве ли ко до стој ни ка. 

По ред ових аге на са, зна чај ну уло гу у ја ча њу на ци о
нал ног иден ти те та кроз про цес по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
1 У мла ђим раз ре ди ма основ них шко ла Ра шког окру га на ста ва ве ро на у ке је 

за сту пље ни ја од на ста ве гра ђан ског вас пи та ња. На ста ву гра ђан ског вас пи
та ња по ха ђа 37,58 од сто уче ни ка, а 62,42 од сто на ста ву ве ро на у ке. „На пи
та ње: Ко ли ко је на ста ва из бор них пред ме та (ве ро на у ка и гра ђан ско вас пи та
ње) ути ца ла на уче ни ке и ка кве про ме не су при ме ти ли њи хо ви ро ди те љи? 
– до би ли смо сле де ће од го во ре: Да је на ста ва из бор них пред ме та до при не ла  
сти ца њу но вих зна ња ми сли 60,3 од сто ис пи та ни ка, про ме не у лич но сти и 
по на ша њу при ме ти ло је 17,34 од сто, а про ме не у од но су пре ма пред ме ту 
1,51 од сто ис пи та них ро ди те ља. Ни ка кве про ме не, под ути ца јем на ста ве 
оба ве зних из бор них пред ме та, ни је при ме ти ло 20,85 од сто ро ди те ља” (Bazić 
i Sejfović, 2010: 347357).
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има ју ве ли ки по ли тич ки до га ђа ји и не по сред но по ли тич ко 
ис ку ство, а на ро чи то сим бо лич ка ком по нен та по ли ти ке, ко
ја је из ра же на кроз ве о ма моћ не ин стру мен те. То су: па ра де, 
пред сед нич ке ина у гу ра ци је, при ступ не бе се де, на ци о нал не 
за ста ве и хим не, ин сиг ни је, ме ђу на род ни ус пе си на ци о нал
них ре пре зен та ци ја и тд. Сим бо лич ка ком по нен та по ли ти ке 
бу ди па три от ска осе ћа ња и нај ин тим ни је се ве зу је за на ци о
нал ни по нос, со ли дар ност и на ци о нал но је дин ство, што сва
ка ко раз ви ја по тре бу код љу ди за чвр шћом иден ти фи ка ци јом 
са соп стве ном на ци јом.

Ова ана ли тич ка ди стинк ци ја из ме ђу при мар них и се
кун дар них аге на са раз во ја на ци о нал ног иден ти те та у про це
су по ли тич ке со ци ја ли за ци је ва жна је са ста но ви шта пре по
зна ва ња ла тент них и ди рект них из во ра со ци ја ли за ци је. Ме
ђу тим, мно го је ва жни је са гле да ти да ли у од ре ђе ној на ци ји 
или др жа ви кључ ни аген си по ли тич ке со ци ја ли за ци је де лу ју 
у истом сме ру или је њи хо во де ло ва ње усме ре но на сти ца ње 
раз ли чи тих, па и про тив реч них вред но сти и нор ми по ли тич
ке кул ту ре. До ми на ци ја јед ног или дру гог ти па по ли тич ке со
ци ја ли за ци је бит но ути че на ста бил ност од ре ђе не по ли тич ке 
за јед ни це и на функ ци о ни са ње ње ног укуп ног по ли тич ког 
по рет ка.

2.4. Закључци

1. На ци о нал ни иден ти тет, као из раз ин ди ви ду ал ног и 
ко лек тив ног са мо о дре ђе ња, ства ра се у про це су по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је, нај пре уче њем ма тер њег је зи ка и усва ја њем 
кул ту ре, а по том се обра зо ва њем усва ја ју сим бо лич ки и ма те
ри јал ни еле мен ти соп стве не на ци је. На ци о нал ни иден ти тет 
је при су тан још од нај ра ни јих фа за по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
и у ње го вој кон струк ци ји и ре кон струк ци ји уче ству ју број
ни аген си. Код де це се вр ло ра но фор ми ра ју на ци о нал на са
мо свест и ста во ви пре ма сво јој и дру гим ет нич ким гру па ма, 
др жа ва ма и на ро ди ма. У том пе ри о ду се код де це фор ми ра 
ба зич на по ли тич ка ор јен та ци ја, ко ја је из ра же на кроз ви сок 
сте пен емо ци о нал не иден ти фи ка ци је и осе ћа ње при пад но сти 
од ре ђе ној по ли тич кој за јед ни ци и ње ним кључ ним сим бо ли
ма. Ка сни је, раз во јем функ ци ја ми шље ња и по ве ћа њем зна
ња, код де це се об ли ку ју ја сни ји пој мо ви о соп стве ној ет нич
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кој гру пи, на ци ји и др жа ви, као и раз ли ке у од но су на дру ге 
др жа ве, на ци је или ет нич ке гру пе. Ап стракт ни со ци јал ни ен
ти те ти, као што су ет нич ка гру па или на ци ја, као гло бал на 
по ли тич ка за јед ни ца, иде а ли зу ју се и та ко по ста ју око сни ца 
са мо о дре ђе ња (иден ти те та) по је дин ца.

2. На ци о нал ни иден ти тет у про це су по ли тич ке со ци ја
ли за ци је има ве о ма зна чај ну уло гу, јер по мо ћу ње га де ца и 
дру ги чла но ви дру штва сти чу зна ња о на чи ну жи во та у од ре
ђе ној по ли тич кој за јед ни ци, ње ним вред но сти ма и осо бе но
сти ма, оспо со бља ва ју се за са мо стал ни жи вот, раз ви ја ју се бе 
и сво је мо гућ но сти, при ла го ђа ва ју се окол но сти ма и дру гим 
љу ди ма, усва ја ју по ли тич ке обра сце и кроз дру штве ну ин тер
ак ци ју об ли ку ју сво је, али и дру штве но по на ша ње. Со ци јал
не ин тер ак ци је у овим кон тек сти ма по ма жу љу ди ма да на у
че и раз ви ју обра сце соп стве не по ли тич ке кул ту ре, раз ви ја ју 
ме ђу соб ну со ли дар ност и свест о при пад но сти од ре ђе ној на
ци ји, али, с дру ге стра не, и свест о по сто ја њу и дру гих на ци
ја, раз у ме ва њу њи хо ве кул ту ре и ува жа ва ње њи хо вих спе ци
фич но сти. У том про це су тра ди ци ја има ве о ма зна чај ну уло
гу, јер се по сред ством тра ди ци је пре но се вред но сти од ре ђе не 
на ци је с јед не ге не ра ци је или епо хе на дру гу. 

3. На ци о нал ни иден ти тет, као и дру ги вред но сни и по
ли тич ки са др жа ји у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, фор
ми ра ју се и пре но се пу тем мно го број них аге на са, ме ђу ко ји
ма су нај зна чај ни ји: по ро ди ца, гру пе вр шња ка, шко ла, вер ске 
уста но ве, по ли тич ке ор га ни за ци је, сред ства ма сов них ко му
ни ка ци ја, ин стру мен ти сим бо лич ке ком по нен те по ли ти ке и 
тд. Деј ство ових аге на са је раз ли чи то, ка ко по са др жи ни нор
ми по ли тич ке кул ту ре ко је се пре но се, та ко и по об ли ци ма и 
ин тен зи те ту ути ца ја.

4. У про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је, кроз об ли ко ва
ње све сти и са мо све сти о на ци о нал ном иден ти те ту, љу ди уче 
сво је уло ге, од но сно на ци о нал но де фи ни са на оче ки ва ња ко ја 
лич ност у да тој дру штве ној си ту а ци ји тре ба да сле ди. По је
дин ци раз у ме ју и пре у зи ма ју на се бе на ци о нал не, по ли тич ке 
и дру ге дру штве не уло ге кроз не пре ста ни про цес дру штве не 
ин тер ак ци је. У крај њем ис хо ду на ци ја по је дин цу ну ди осе ћај 
при пад но сти и си гур но сти, али за уз врат тра жи ода ност а по
не кад и жи вот.
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3. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО

3.1. Уводне напомене

Гра ђан ско вас пи та ње је да нас ве о ма ак ту ел на те ма у 
обра зов ним си сте ми ма пост ко му ни стич ких дру шта ва цен
трал не и ис точ не Евро пе, али је оно упо ре до и пред мет ин
те ре со ва ња и ак тив но сти мно гих асо ци ја ци ја, ин те ре сних 
гру па и ор га ни за ци ја, осо би то оних ко је су екс по зи ту ре ме
ђу на род них асо ци ја ци ја и ор га ни за ци ја. Гра ђан ско вас пи та
ње је, као на став ни пред мет у основ ним и сред њим шко ла ма, 
уве де но у Ср би ји 2001. го ди не, као из бор ни пред мет ко ме је 
ал тер на ти ва вер ска на ста ва. Из тог кон тек ста гра ђан ско вас
пи та ње се мо же од ре ди ти као об лик фор мал ног обра зо ва ња 
за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво, ко је чи ни скуп вас пит
них и обра зов них ме ра и ак тив но сти чи ји је циљ да се мла ди 
љу ди оспо со бе за жи вот у де мо крат ском дру штву и да ак тив
но уче ству ју у јав ном жи во ту та квог дру штва. Исто вре ме но 
обра зо ва њем за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво у Ср би ји 
су об у хва ће ни и од ра сли кроз раз ли чи те еду ка тив не об ли ке 
и ак тив но сти у ра зно вр сним асо ци ја ци ја ма и ор га ни за ци ја
ма. Та ко ђе, ве ли ки до при нос гра ђан ском вас пи та њу пру жа ју 
сред ства јав ног ин фор ми са ња ко ја све уче ста ли је пла си ра ју 
од ре ђе не ин фор ма ци је и дру ге са др жа је чи ме зна чај но ути чу 
на об ли ко ва ње ста во ва по је ди на ца и дру штве них гру па.

3.2. Образовање за демократију и грађанско 
друштво

Ова вр ста обра зо ва ња при сут на је у обра зов ном си сте
му Ср би је од дру ге по ло ви не XIX ве ка ка да су ли бе рал не 
иде је до шле до из ра жа ја и у ње ном дру штве нопо ли тич ком 
жи во ту, на ро чи то у вре ме ве ли ких устав них бор би. Та да су 
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у шко ла ма уве де ни не ки об ли ци обра зо ва ња за де мо кра ти ју 
и гра ђан ско дру штво, по зна ти као обра зо ва ње за „гра ђан ска 
пра ва и ду жно сти”. У то вре ме (1873) на пи сан је и пр ви уџ
бе ник за гра ђан ско обра зо ва ње  Ми лан Ђ. Ми ли ће вић: Шко
ли ца за гра ђан ска пра ва и ду жно сти. Ка сни је, у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји, та ко ђе се учи ло у шко ла ма о гра ђан ским пра
ви ма и ду жно сти ма кроз на став ни пред мет По у ке о гра ђан
ским пра ви ма и ду жно сти ма. У да на шње вре ме обра зо ва ње 
за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво уве де но је у фор мал но 
обра зо ва ње 2001. го ди не, кроз на став ни пред мет Гра ђан ско 
вас пи та ње. Те го ди не Ср би ја се исто вре ме но укљу чи ла и у 
про је кат Са ве та Евро пе „Обра зо ва ње за гра ђан ско дру штво” 
и кон ти ну и ра но уче ство ва ла у свим ње го вим фа за ма. 

По ред ин сти ту ци о нал них фор ми вас пи та ња и обра зо ва
ња за гра ђан ско дру штво, у но ви је вре ме се све ви ше по све
ћу је па жња пи та њи ма гра ђан ског вас пи та ња од ра слих (Ку
лић, 2005: 10), ко је се ре а ли зу је у про це су све оп штег и кон
ти ну и ра ног до жи вот ног обра зо ва ња. Да кле, обра зо ва ње за 
де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво се не ис цр пљу је у про це су 
ин сти ту ци о нал ног шко ло ва ња, већ оно под ра зу ме ва уче ње 
кроз цео жи вот  „при пре му ка ко по је ди на ца та ко и дру штва 
у це ли ни за уче шће у гра ђан ском и по ли тич ком жи во ту”, као 
и „ува жа ва ње кул тур не и дру штве не раз ли чи то сти” (О обра
зо ва њу за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво.., 2009: 1). У 
про свет ној по ли ти ци Ре пу бли ке Ср би је као основ ни ци ље ви 
обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво ис ти чу се: а) 
ја ча ње де мо крат ског дру штва не го ва њем де мо крат ске кул ту
ре; б) раз ви ја ње осе ћа ја при па да ња и по све ће но сти де мо крат
ском дру штву; и в) раз ви ја ње све сти о за јед нич ким основ ним 
вред но сти ма ка ко би се из гра ди ло сло бод ни је, то ле рант ни је 
и пра вед ни је дру штво (О обра зо ва њу за де мо кра ти ју и гра
ђан ско дру штво.., 2009: 1). Ти ци ље ви су са гла сни са ста во
ви ма и опре де ље њи ма Са ве та Евро пе, ко ји ис ти че да је глав
на ми си ја обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво 
„ја ча ње плу ра ли стич ке де мо кра ти је, људ ских пра ва и вла
да ви не за ко на” (2005. Европ ска го ди на гра ђан ског дру штва 
кроз обра зо ва ње.., 2009: 1). Да кле, од гра ђан ског вас пи та ња 
се оче ку је да при пре ми мла де за ак тив но уче шће у јав ном 
жи во ту де мо крат ски уре ђе ног дру штва. За то се про свет ном 
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по ли ти ком ја сно де фи ни шу ци ље ви и са др жа ји гра ђан ског 
вас пи та ња. Та кво обра зо ва ње је на ро чи то пред мет ин те ре со
ва ња Са ве та Евро пе, што је са свим ра зу мљи во, јер је чи та ва 
Европ ска уни ја, као и ње не чла ни це, кон сти ту и са на на прин
ци пи ма ли бе рал не де мо кра ти је и гра ђан ског дру штва. За то се 
Са вет Евро пе, кроз раз ли чи те про јек те и по ли тич ке ин струк
ци је, ба ви обра зо ва њем за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво, 
а 2005. го ди ну је про гла сио као Европ ску го ди ну гра ђан ског 
дру штва кроз обра зо ва ње. 

Основ ни циљ обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско 
дру штво је, у су шти ни, ства ра ње но ве по ли тич ке кул ту ре. Од 
та квог обра зо ва ња се оче ку је да афир ми ше и раз ви је зна ња о 
дру штву, дру штве ној и по ли тич кој уло зи гра ђа ни на, људ ским 
пра ви ма и сло бо да ма, као и њи хо вој за шти ти, то ле ран ци ји, 
на чи ни ма мир ног ре ша ва ња кон фли ка та у дру штву и дру
гим вред но сти ма гра ђан ског дру штва. За то, гра ђан ско вас пи
та ње ни је вред но сно не у трал но обра зо ва ње јер оно са др жи 
од ре ђе ни си стем идеј нопо ли тич ких опре де ље ња, ста во ва и 
вред но сти, ко ји ни су у са гла сно сти са дру гим вред но сним 
си сте ми ма и вр ста ма идеј нопо ли тич ког обра зо ва ња, на при
мер ко му ни стич ког. У обра зо ва њу за де мо кра ти ју и гра ђан
ско дру штво, као и сва ком дру гом по ли тич ком обра зо ва њу, 
ни је до вољ но са мо сте ћи зна ња о од ре ђе ним пи та њи ма, већ 
их тре ба при хва ти ти и угра ди ти у сво је по на ша ње. Да кле, 
по треб на је про ме на лич но сти, од но сно ства ра ње од ре ђе ног 
ти па лич но сти или раз ви ја ње од го ва ра ју ћих осо би на ко је су 
при ме ре не по ли тич кој кул ту ри по сто је ћег или про јек то ва
ног дру штве ног си сте ма. Реч је и о из град њи ко о пе ра тив не 
лич но сти пре ма дру штве ним ин сти ту ци ја ма, што се по сти же 
кроз ра зно вр сне об ли ке и ме то де вас пит нообра зов ног де ло
ва ња, не са мо у шко ла ма, већ и кроз ак тив ност раз ли чи тих 
асо ци ја ци ја и ор га ни за ци ја, ме ди ја и мно гих дру гих дру
штве них чи ни ла ца. 

У овом кон тек сту тре ба има ти у ви ду да је у шко ла ма 
у Ср би ји, као и у це ло куп ној Ју го сла ви ји у пе ри о ду од 1945. 
до 1990. го ди не, би ла при сут на јед на дру га вр ста по ли тич
ког вас пи та ња и обра зо ва ња ко је је би ло у скла ду са идеј ним 
ста во ви ма и вред но сти ма со ци ја ли стич ког дру штва, из ра же
на кроз на став ни пред мет Марк си зам и со ци ја ли стич ко са
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мо у пра вља ње. Исто вре ме но, та квим вас пи та њем и обра зо ва
њем би ли су об у хва ће ни и од ра сли кроз раз ли чи те по ли тич
ке шко ле и кур се ве, као и кроз ак тив ност дру штве нопо ли
тич ких ор га ни за ци ја ко му ни стич ки ор јен ти са них. Том ци љу 
би ла је под ре ђе на и це ло куп на кул тур на по ли ти ка др жа ве и 
мно ге дру штве не уста но ве. 

Те о риј ско уте ме ље ње обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра
ђан ско дру штво мо гу ће је тра жи ти у мно гим иде ја ма и кон
цеп ци ја ма ли бе рал не по ли тич ке ми сли и прак се мо дер ног за
пад но е вроп ског и аме рич ког дру штва, као што су: сло бо де 
и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на, лич не сло бо де и пра ва, мир, то
ле ран ци ја, ди ја лог, де мо кра ти ја, ли бе ра ли зам, гра ђан ско дру
штво, отво ре но дру штво, ци вил но дру штво и тд. Ме ђу њи ма, 
основ не ка те го ри је од ко јих тре ба по ћи у раз у ме ва њу гра ђан
ског вас пи та ња, као обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско 
дру штво, је су упра во де мо кра ти ја, као тип вла да ви не, и гра
ђан ско дру штво, као за јед ни ца сло бод них по је ди на ца.

3.3. Демократија

Овим из ра зом озна ча ва се тип вла да ви не ко ји се у нај
ши рем и из вор ном зна че њу мо же од ре ди ти као вла да ви на на
ро да. Ме ђу тим у пре ци зни јем од ре ђе њу де мо кра ти је по сто је 
раз ли чи та схва та ња, ко ја бит но уно се кон фу зи ју, на шта сли
ко ви то упо зо ра ва Сар то ри (Gi o van ni Sar to ri): „Де мо кра ти ја 
је пом пе зно име за не што што не по сто ји” (Sar to ri, 1958: 3). 
Ти ме он ука зу је на ро чи то на по сто ја ње ве ли ких про тив реч
но сти из ме ђу пој ма де мо кра ти ја и прак се мо дер не де мо кра
ти је, из ме ђу ан тич ког по ли тич ког иде а ла о вла да ви ни на ро да 
и раз ли чи тих по ли тич ких ре жи ма ко ји су се бе тим име ном 
на зи ва ли. Ме ђу тим, мно ги ука зу ју на по тре бу фор му ли са ња 
ми ни мал не де фи ни ци је де мо кра ти је и утвр ђи ва ња основ них 
стан дар да ко ји омо гу ћа ва ју да се не ки си стем на зо ве де мо
крат ским. Ти ме се не иде у по тра гу за иде ал но за ми шље ним 
ци ље ви ма ко је тре ба до сти ћи, већ у сред стви ма, про це ду ри 
ко ја се при ме њу је у про це су вла да ви не. 

У фор му ли са њу нео п ход них стан дар да ко ји чи не де мо
кра ти ју, ве ћи на ми сли ла ца ука зу је да су то: ви ше пар тиј ски 
си стем, ши ре ње пра ва гла са, тај ност гла са ња, пар ла мен та ри
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зам и од го вор ност вла де пред пар ла мен том; не за ви сно суд
ство; одва ја ње цр кве од др жа ве; јед на кост гра ђа на пред за ко
ном; по што ва ње сло бо де из ра жа ва ња ми сли, штам пе, збо ра и 
удру жи ва ња; за шти та пра ва ма њи на; рав но те жа из ме ђу вла
сти и опо зи ци је; по де ље на, огра ни че на и ком про ми су скло на 
и сме њи ва власт и сл. У мо дер ној дру штве ној ми сли ука зу
је се на по сто ја ње ви ше мо де ла де мо кра ти је и, сход но то ме, 
да ју се раз ли чи те де фи ни ци је де мо кра ти је или вр ше кла си
фи ка ци је де мо кра ти је по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма. Овом 
при ли ком ука зу јем на три нај у ти цај ни ја ти па де мо кра ти је ко
ји чи не око сни цу те о риј ске ми сли о де мо кра ти ји. То су: ан
тич ка де мо кра ти ја, ли бе рал на де мо кра ти ја и плу ра ли стич ка 
де мо кра ти ја. 

1. Ан тич ка де мо кра ти ја је основ ни тип де мо кра ти је 
пре ма ко јој су ка сни је на ста ја ле и упо ре ђи ва ле се го то во све 
те о риј ске и ем пи риј ске кон цеп ци је о де мо кра ти ји. На ста ла 
је у ста рој Грч кој где се по ли ти ка раз у ме ва ла као оства ре ње 
иде је нај ви шег до бра, прав де и оп ште ко ри сти. Ту је реч о 
људ ској те жњи ка са вр ше но сти за јед ни це, ко ја се уса вр ша
ва са мо не пре кид ном ак тив но шћу ње них гра ђа на. По ли тич ки 
жи вот се од ви ја у po li su (граддр жа ва) и са мо је он под руч је 
сло бо де и јед на ко сти. 

По лис је дру штво сло бод них и јед на ких гра ђа на. Они 
сло бод но ди ску ту ју о јав ним ства ри ма, во де ди ја лог и ме
ђу соб но се убе ђу ју, а њи хов ути цај у во ђе њу јав них по сло
ва за ви си од сна ге и убе дљи во сти ар гу ме на та ко ји ма се бо ре 
за од ре ђе не ста во ве. Сло бо да гра ђа ни на по ли са са др жа на је 
у ње го вом pra xi su (де ла њу) и le xi su (го во ру), као основ ним 
сред стви ма ње го вог ути ца ја. Под руч је по ли са од ли ко ва ло се 
по себ ном вр стом зна ња и за кљу чи ва ња ко је је би ло ну жно за 
пра вил но во ђе ње ми шље ња о ства ри ма за јед ни це, у су шти
ни о људ ским ства ри ма. По лис је ре ла тив но ма ла за јед ни ца, 
ко ја је са ма за до во ља ва ла све сво је по тре бе. По ли тич ка пра
ва има ли су са мо од ра сли му шкар ци, ста ро се де о ци. Же не, 
стран ци и ро бо ви ни су има ли по ли тич ка пра ва. Уче шће у јав
ном жи во ту прет по ста вља ло је од но се не по сред не по ли тич
ке ко му ни ка ци је, го то во до ме ђу соб ног по знан ства гра ђа на. 
По лис је за јед ни ца из ну тра по ве за на оби ча ји ма и ан тич ким 
вред но сти ма, без цен трал не упра ве и кон тро ле. Дру го обе
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леж је грч ких по ли тич ких за јед ни ца је сте раз дво је ност сфе ра 
јав ног и при ват ног. По лис обра зу је тип де лат но сти и од но са 
ко ји ва же са мо за под руч је јав ног. При ват на сфе ра има са свим 
дру га уну тра шња пра ви ла. За раз ли ку од јав ног, као под руч ја 
сло бо де, при ват на сфе ра је под руч је ну жно сти. Она је у ста
рој Грч кој на зи ва на оикос, што исто вре ме но зна чи по ро ди
ца и до ма ћин ство. По ре дак у оико су је био под ре ђен дик та ту 
кућ ног до ма ћи на, оца по ро ди це. Ов де ни је ва жи ла сло бо да 
и ве шти на јав ног рас пра вља ња, већ за кон над ре ђе ног, ја чег. 
Ства ри по ли са и ства ри оико са би ле су стро го раз дво је не као 
под руч ја јав ног и при ват ног. Уну тар овог раз ли ко ва ња по сто
ји и ве за из ме ђу јав ног и при ват ног, на ко ју Арент (Han nah 
Arendt) ука зу је: „Оно ли ко ко ли ко је уоп ште по сто јао од нос 
из ме ђу ова два под руч ја, при род но је ва жи ло да је над моћ 
жи вот них ну жно сти уну тар до ма ћин ства пред ста вља ла пред
у слов за сло бо ду у по ли су” (Arendt, 2004: 33). 

Ан тич ка де мо кра ти ја је по чи ва ла на осе ћа њи ма јав не 
ду жно сти, лич не вр ли не и хра бро сти, као и на ду бо кој за
ви сно сти од при пад но сти по ли су, од но сно за јед ни ци. „Нај
ве ћа до стиг ну ћа ан тич ке де мо кра ти је би ла су де ла у ко ји ма 
се по твр ђу је од го вор ност гра ђа на пре ма за јед ни ци” (Ма тић, 
1992: 132). Усло ви за на ста нак овог ти па де мо кра ти је су: ма
ла и до ступ на др жа ва – град, ро бов ска при вре да и до ма ћи 
рад же на у при ват ном до ме ну ко ји осло ба ђа ју вре ме за по ли
тич ко ан га жо ва ње и јав не ду жно сти му шка ра ца и огра ни ча
ва ње гра ђан ства на ре ла тив но ма ли број сло бод них гра ђа на. 
Основ ле ги ти ма ци је овог ти па де мо кра ти је је ста ње у ко ме 
гра ђа ни ужи ва ју јед на кост да би вла да ли као сло бод ни и да 
би се њи ма вла да ло. Основ на обе леж ја ан тич ке де мо кра ти је 
су: ди рект но уче шће гра ђа на у оства ри ва њу за ко но дав не и 
суд ске функ ци је; скуп шти на гра ђа на (Аго ра) је но си лац су
ве ре не вла сти, обим те вла сти об у хва та све за јед нич ке, јав не 
по сло ве др жа ве (гра да); ви ше стру ки об ли ци из бо ра љу ди на 
јав не функ ци је (не по сред ни из бо ри, коц ка, ро та ци ја); не ма 
раз ли ке у по вла сти ца ма из ме ђу иза бра них но си ла ца јав них 
функ ци ја и обич них гра ђа на; ни јед на функ ци ја по је дин цу не 
мо же при па да ти два пу та; крат ки ро ко ви јав не слу жбе за све; 
пла ћа ње за рад на јав ним функ ци ја ма и сл.
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2. Ли бе рал на де мо кра ти ја је пред став нич ка де мо кра
ти ја у ко јој сви пу но лет ни гра ђа ни има ју пра во гла са и мо гу 
да би ра ју нај ма ње из ме ђу две стран ке. Ли бе рал на де мо кра ти
ја функ ци о ни ше у усло ви ма за га ран то ва них по ли тич ких сло
бо да и гра ђан ских пра ва, тр жи шне еко но ми је, прав не др жа ве 
и вла да ви не пра ва, ви ше стра нач ког си сте ма и оп штег пра ва 
гла са. Основ ни зах тев ли бе рал не де мо кра ти је је ми ни мал на 
др жа ва и сло бод но тр жи ште. Из бо ри су основ ле ги ти ми те та 
де мо крат ске вла сти. Ли бе рал на де мо кра ти ја на ста је из мо ди
фи ка ци је на че ла фи ло зо фи је ли бе ра ли зма са прин ци пи ма де
мо кра ти је, по себ но на гла ше ним у тра ди ци ји фран цу ског ли
бе ра ли зма. У Ен гле ској су до по ло ви не XIX ве ка пре о вла да
ва ла схва та ња о де мо кра ти ји као ауто но ми ји, ин ди ви ду ал ној 
сло бо ди и од го вор но сти; а у Фран цу ској, иде ја де мо кра ти је 
као пар ти ци па ци је, са на гла ше ним те жња ма ка по пу ли стич
кој вла да ви ни и јед на ко сти. Ме ђу тим, у обе тра ди ци је де лу ју 
сна жни ути ца ји ли бе рал них иде ја ко је де мо крат ске сло бо де 
сме шта ју пре те жно у по ли тич ку сфе ру, док се до со ци јал не 
де мо кра ти је до ла зи знат но ка сни је. Аме рич ко ис ку ство ли бе
рал не де мо кра ти је на ста је под ути ца јем ен гле ске по ли тич ке 
тра ди ци је, али, по сво јој отво ре но сти пре ма ра зним ин те ре
сним и по ли тич ким гру па ма, из ра же но је као ком би на ци ја 
ли бе рал не и плу ра ли стич ке де мо кра ти је. Ли бе рал на де мо
кра ти ја ин си сти ра на сло бо ди лич но сти и сло бод них ин ди
ви ду ал них оп ци ја, на са мо ре а ли за ци ји је дин ки, плу ра ли зму 
иде ја и со ци јал ном екс пе ри мен ти са њу.

Ли бе рал не иде је о по ли тич ком уре ђе њу дру штва за по
чи њу по ли тич ком фи ло зо фи јом Хоб са (Tho mas Ho bes) и Ма
ки ја ве ли ја (Niccolò Mac hi a vel li), а по том Ло ка (John Loc ke) и 
Мон те ски јеа (Char lesLo u is de Se con dat Mon te squ i eu). Мон
те ски је и Лок су раз ви ли и обра зло жи ли оп шти план ор га
ни за ци је вла сти у ко јој власт пре ма гра ђа ни ма тре ба да бу де 
за штит нич ка. То су иде је о по де ли и рав но те жи гра на вла сти, 
те о ри ја при род них пра ва и по ли ти ка у гра ни ца ма пра ва, суд
ска кон тро ла устав но сти и за ко ни то сти, као и не при ко сно ве
ност су да. Овим уте ме ље њи ма ли бе рал не де мо кра ти је, зна
ча јан до при нос пру жио је сво јим до пу на ма Ме ди сон (Ja mes 
Ma di son), тво рац аме рич ког уста ва, ко ји је раз ра ђи вао устав
на ре ше ња за шти те ин ди ви дуа од стра не ко лек ти ви те та. За
тим, Бен там (Јe remy Bent ham) и Мил (Јohn Stu art Mill) до пу
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ни ли су из вор не иде је о ли бе рал ној де мо кра ти ји оправ да њем 
ли бе рал не де мо крат ске др жа ве, ко ја има функ ци ју да оси гу
ра нео п ход не усло ве за све ин ди ви дуе да на тр жи шту сле
де соп стве не ин те ре се без ри зи ка по ли тич ког упли та ња и да 
при ват но при сва ја ју сред ства. Др жа ва је не у трал ни ар би тар 
раз ме не, утак ми це и њи хов за штит ник. Исто вре ме но, ко лек
тив но до бро мо же да се до кра ја оства ри са мо ако се ин тер ак
ци ја ин ди ви дуа спро во ди кроз сло бод ну утак ми цу и раз ме ну. 
Дру га до пу на је зах тев за кон тро ли са ном и од го вор ном вла
дом ко ја мо ра би ти за сно ва на на по ли тич ким ме ха ни зми ма 
од го вор но сти и кон тро ле, као што су тај ни из бо ри, над ме
та ње по тен ци јал них пред став ни ка итд. Та ко се ус по ста вља 
рав но те жа пра ва и мо ћи, ауто ри те та и сло бо де, а уло га вла де 
сти че ре ал ну осно ву. С дру ге стра не, да би вла да оства ри ла 
сво је основ не ци ље ве она мо ра, пу тем моћ не др жав не вла
сти и ње не при ме не на де ви јант не љу де, да оси гу ра „гво зде
ну ди сци пли ну”. Су зби ја ње не по слу шно сти и де ви ја ци ја ко је 
угро жа ва ју при ват ну сво ји ну и сло бод ну тр жи шну раз ме ну, 
у пот пу но сти је оправ да но као ин тер вент на функ ци ја др жа
ве ко ја ти ме по твр ђу је свој де мо крат ски ка рак тер. Ли бе рал ни 
тип др жа ве је она др жа ва ко ја те жи ми ни мал ном упли та њу у 
при вре ду и дру штво, др жа ва ко ја де лу је на на че лу la is ser fa i re 
– la is ser pas ser, да кле на оче ки ва њи ма мак си мал не дру штве
не, а осо би то тр жи шне, са мо ре гу ла ци је и ства ра ња ам би јен та 
сло бо де. За то, ли бе рал на де мо кра ти ја мо же би ти са мо огра
ни че на вла да ви на, ка ко ука зу је Греј (John Gray), „јер се свим 
еле мен ти ма у окви ру ли бе рал не тра ди ци је по је дин ци ма да ју 
пра ва и при зна ју пра вед ни зах те ви ко је др жа ва мо ра при зна
ти и по што ва ти и ко ји се, у ства ри, мо гу ис ти ца ти про тив ње” 
(Gray, 1999: 97). Ли бе рал ни ми сли о ци пре на гла ша ва ју зна чај 
по ли тич ких чи ни ла ца за де мо кра ти ју, сма тра ју ћи да је ли бе
рал на еко но ми ја сфе ра „по ли тич ки не у трал на” иако исто риј
ско ис ку ство по ка зу је да се уну тар те сфе ре од ви ја ју про це си 
да ле ко се жног на ру ша ва ња и ра за ра ња со ци јал не и еко ном ске 
рав но те же и да пот пу но пре пу шта ње еко ном ске сфе ре лич
ним ин те ре си ма убр зо уки да по сту ла те ре ла тив не дру штве не 
јед на ко сти, а ти ме и сло бо ду, као су шти ну сва ке де мо кра ти је.

Ли бе рал на де мо кра ти ја има нај ду же исто риј ско ис ку
ство и она је, са из ве сним мо ди фи ка ци ја ма, нај ра спро стра
ње ни ји и нај по пу лар ни ји тип вла да ви не у са вре ме ном све ту. 
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У пост ко му ни стич ким зе мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе, 
као и у ве ћи ни зе ма ља у раз во ју, ус по ста вља се ли бе рал на 
де мо кра ти ја и на ње ним прин ци пи ма ор га ни зу је це ло куп но 
дру штво. Да на шњој по пу лар но сти ли бе рал не де мо кра ти је, 
на ро чи то су до при не ли ус пе си тр жи шне еко но ми је у раз ви је
ним зе мља ма За па да, ко ја се по ве зу је са овим ти пом де мо кра
ти је, за тим, гло ба ли за ци ја це ло куп них дру штве них од но са, 
као и све ве ћи ути цај сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја. С 
дру ге стра не, ли бе рал на де мо кра ти ја у зе мља ма ње ног на
стан ка (Ен гле ска, не ке европ ске др жа ве и САД), на и ла зи на 
те шко ће јер, ка ко кон ста ту је Ги денс (Ant hony Gid dens), „све 
ве ћи број љу ди по ста је не за до во љан или ин ди фе рен тан у од
но су на по ли тич ки си стем” (Gi dens, 2003: 434). По ми шље
њу Бе ла (Da niel Bell), пре ма Ги ден су, раз лог је у то ме што су 
вла де на ци о нал них др жа ва по ста ле „су ви ше ма ле да би се 
из бо ри ле с ве ли ким про бле ми ма”, као што су ути цај гло бал
не кон ку рен ци је на свет ском тр жи шту или уни ште ње жи вот
не сре ди не. С дру ге стра не, вла де су по ста ле „су ви ше ве ли ке 
да би се ухва ти ле у ко штац са ма лим про бле ми ма по је ди них 
гра до ва или обла сти” (Gi dens, 2003: 434). 

3. Плу ра ли стич ка де мо кра ти ја. Овај тип де мо кра ти
је на стао је као де мо крат ски од го вор то та ли та ри зму, али и 
као ал тер на ти ва кла сич ној ли бе рал ној де мо кра ти ји. По сто је 
раз ли чи ти ва ри је те ти плу ра ли стич ке де мо кра ти је, ме ћу ко ји
ма су нај по зна ти ји: по ли ар хи ја (Ro bert Dahl), по ли цен трич на 
де мо кра ти ја (Nor ber to Bob bio) и кон сен зу ал на де мо кра ти ја 
(Arend Lip hart). У за сни ва њу плу ра ли стич ког ти па де мо кра
ти је по ла зи се, у су шти ни, од ми шље ња да су иде а ли ли бе
рал не де мо кра ти је у рас ко ра ку са ствар ним ста њем и ем пи
риј ским про це си ма у са вре ме ном дру штву. То ми шље ње има 
при лич но ду гу тра ди ци ју, још од Ме ди со на и Ми ла. Они сма
тра ју да је ре а ли стич ка иде ја де мо крат ског про це са и ње на 
ем пи риј ска по твр да у груп ној по ли ти ци и ин тер ак ци ја ма са 
њи хо вим при ти сци ма на сре ди ште вла сти, а не на гло бал ним 
по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и њи хо вом од но су пре ма гра ђа
ни ну, на ро ду или кла си. Но си о ци по ли ти ке у ем пи риј ском 
сми слу, пре ма плу ра ли сти ма, је су гру пе ко је се на ла зе у од
но си ма хо ри зон тал ног рас по ре да мо ћи и ути ца ја, а не у хи
је рар хиј ској струк ту ри по рет ка. Из во ри и обим мо ћи гру па 
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ва ри ра ју и усме ре ни су пре ма раз ли чи тим цен три ма од лу чи
ва ња, при че му не по сто ји „нај ви ши цен тар мо ћи”. Ра ди се о 
ин те ре сном про це су ко ји ре зул ти ра у на год ба ма и ком про ми
си ма гру па, при че му се ни је дан ин те рес не ре а ли зу је до кра
ја. Плу ра ли стич ки мо дел де мо кра ти је је за сно ван на дис пер
зи ји мо ћи, а не на ње ној кон цен тра ци ји. Та ко је по Ме ди со ну, 
а по том Да лу и Тру ма ну (Ha rry S. Tru man), сва ка по ли тич ка 
ве ћи на са мо ну ме рич ка и ве штач ка, а не из вор на де мо крат ска 
ка те го ри ја. По ли ти ка је, пре ма њи хо вом схва та њу, про цес ко
јим упра вља мно штво ма њи на уме сто јед не ве ћи не, ко ја мо же 
да вла да али не да ефек тив но и стал но уче ству је у плу рал ној 
по ли ти ци упра вља ња и од лу чи ва ња. Ти ме се не оспо ра ва зна
чај ин сти ту ци о нал них фор ми ли бе рал не де мо кра ти је, пар ти
ја, из бо ра, пар ла мен та, јав ног мње ња итд., али се оне по се би 
не сма тра ју до вољ ним за ста бил ност де мо крат ског про це са. 

Мно ги са вре ме ни по ли тич ки ми сли о ци ука зу ју да гра
ђа не у раз ви је ним зе мља ма За па да, а осо би то САД, не ин
те ре су је или се од бој но од но се пре ма по ли ти ци, али ве ћи на 
њих ко ри сти сло бод но удру жи ва ње у раз не ин те ре сне гру пе 
за оства ри ва ње нај ра зли чи ти јих ин те ре са. То ука зу је да се не 
ра ди о по ли ти ци ко ја се ре а ли зу је пред ви ђе ним ка на ли ма и 
ин сти ту ци ја ма, већ да се по ли ти ка ства ра у окви ру сло бод
но об ли ко ва них гру па и њи хо вих ин те ре са. На чин де ло ва ња 
та квих гру па ни је ре гу ли сан не ким оп ште ва же ћим кон вен ци
ја ма и пра ви ли ма игре, већ не по сред ним оби ча ји ма и до го во
ри ма са мих ак те ра плу рал ног про це са, што му да је обе леж ја 
де мо крат ске спон та но сти. За го вор ни ци плу ра ли стич ке де мо
кра ти је сма тра ју да је и не у че ство ва ње у по ли ти ци ле ги тим
ни об лик и зна ча јан по зи тив ни фак тор де мо кра ти је. Сло бо да 
од би ло ко јих об ли ка со ци јал не при ну де и при ти ска на уче
шће убла жу је и спре ча ва раз не об ли ке фа на ти зо ва них по кре
та и ве ли ких гру па, ко ји мо гу уне ти суб вер зив не тен ден ци је 
у де мо крат ски про цес.

У плу рал ној де мо кра ти ји по ли ти ка се одр жа ва због ба
зич ног кон сен зу са ме ђу гра ђа ни ма у по сто је ћој по ли тич кој 
кул ту ри. Она ни је ре зул тат над ме та ња и ком про ми са ме ђу 
ели та ма, већ из раз при ла го ђа ва ња ели та по сто је ћим кон сен
зу си ма гра ђа на и осе ћа њу у јав ним пи та њи ма. За то је плу
ра ли стич ка де мо кра ти ја, пре све га, дру штве на прак са са 
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ви  со ким спо соб но сти ма адап та ци је, а не из раз спо ља шњих 
де тер ми на ци ја и „мо де ла”, од но сно „про це ду ра”. Она је спе
ци фи чан на чин по ве зи ва ња дру штва и др жа ве и ко рек ци ја 
ли бе рал ног ти па де мо кра ти је, ко ја се у осно ви од у пи ре сва кој 
тен ден ци ји мо но по ли зма и то та ли та ри зма.

Плу ра ли стич ки тип де мо кра ти је ни је од го во рио на 
мно ге са вре ме не зах те ве и ни је од нео пре ва гу у по ли тич ком 
жи во ту. У хе мис фе ри за пад них де мо кра ти ја он ко ег зи сти ра 
са ли бе рал ном де мо кра ти јом, на ро чи то у САД, и др жав но
стра нач ким ком плек сом у ко јем се још увек кон цен три ше 
огром на по ли тич ка моћ за јед ни це.

3.4. Грађанско друштво

Из раз гра ђан ско дру штво се у по ли тич кој ми сли, од ње
ног на стан ка па све до по ло ви не XIX ве ка, углав ном из јед
на ча вао са по ли тич ком ор га ни за ци јом дру штва  др жа вом. 
Раз у ме ва ње гра ђан ског дру штва у ње го вом исто риј ском раз
во ју нај че шће се ве зи ва ло за пи та ња схва та ња и оства ре ња 
де мо крат ске јед на ко сти и сло бо де, про мен љи ве дру штве не 
усло ве и пој мов на од ре ђе ња у од но су на по ли тич ку ор га ни
за ци ју дру штва. За то се раз во јем мо дер не дру штве не ми сли, 
пре вас ход но ли бе рал не и про све ти тељ ске, ди фе рен ци ра њем 
дру штве них уста но ва и ја ча њем др жав ног апа ра та, до ла зи до 
раз два ја ња гра ђан ског дру штва и др жа ве. Та ква ди стинк ци
ја би ла је из ра же на нај пре у де лу Гра ђан ско дру штво (1851) 
Вил хел ма Ри ла (Wil chelm He in rich Ri ehl), где он ис ти че „да 
гра ђан ско дру штво ни по што ни је из јед на че но са по ли тич ким 
дру штвом, да се по јам дру штва, у ужем сми слу, ма ка ко че
сто он до и ста мо же во ди ти пој му др жа ве, ипак мо ра те о риј
ски одво ји ти од ње га” (Пре ма: Sto ja no vić, 2006: 45). Да кле, 
гра ђан ским дру штвом озна ча ва но је но во дру штво ко је се ус
по ста вља ло на ли бе ра ли стич ким на че ли ма у свим обла сти
ма дру штве ног жи во та. Ње го вом на стан ку на ро чи то су до
при не ли: рас пад фе у дал них дру штве них од но са и на ста нак 
ин ду стриј ског на чи на ства ра ња ма те ри јал них до ба ра, раз вој 
гра до ва, ус по ста вља ње но вих об ли ка дру штве ноеко ном ских 
и по ли тич ких од но са, се ку ла ри за ци ја дру штва, као и ве ли
ки ути цај про све ти тељ ске и ли бе ра ли стич ке иде о ло ги је. За то 
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се гра ђан ско дру штво ве зу је ис кљу чи во за по ли тич ки си стем 
ли бе рал не де мо кра ти је, јер dif fe ren tia spe ci fi ca ли бе рал не де
мо кра ти је у од но су на дру ге по ли тич ке ре жи ме је сте ње на 
при мар на оба ве за да се пре ма гра ђа ни ма од но си као пре ма 
сло бод ним и јед на ким по је дин ци ма. Та кав услов прет по ста
вља уре ђе ње це ло куп ног дру штве ног и по ли тич ког жи во та на 
на че ли ма ли бе рал не де мо кра ти је, као што су: сло бо де и пра
ва чо ве ка и гра ђа ни на, тр жи шна еко но ми ја, ле ги тим но ис ти
ца ње по је ди нач них ин те ре са, ви ше стра нач ки и пар ла мен тар
ни си стем, по де ла вла сти; и тд. У том ми љеу, као и у скла ду 
са од ре ђе ним кул тур ноиден ти фи ка циј ским про сто ром, кроз 
ево лу тив не про це се до ла зи до ства ра ња ли бе рал но де мо крат
ске за јед ни це, од но сно гра ђан ског дру штва. Та кво дру штво, 
у од но су на др жа ву, има знат ну ауто но ми ју, јер ли бе ра ли зам 
раз гра ни ча ва јав ну сфе ру др жа ве од при ват не ин тер ак тив но
сти гра ђан ског дру штва ти ме што „прав но и ин сти ту ци о нал
но стрикт но нор ми ра ли ми те др жав не ин тер вен ци је у сфе ри 
при ват ног жи во та” (Sto ja no vić, 2006: 5). 

1. Мно ги по ли тич ки ми сли о ци, на ро чи то од XVI II ве ка 
па све до да на шњих да на, ба ви ли су се раз ли чи тим аспек ти
ма гра ђан ског дру штва. Хјум (Da vid Humе), Фер гу сон (Аdam 
Fer gu son) и Смит (Adam Smith) су ис ти ца ли ва жност еко ном
ске сфе ре у раз у ме ва њу гра ђан ског дру штва, ука зу ју ћи на ну
жност одва ја ња еко ном ских од но са од кон тро ле др жа ве, при 
че му су ис ти ца ли да су при ват ни ин те рес и тр жи ште са мо
ре гу ли шу ће обла сти гра ђан ског дру штва. Ди дро (De nis Di
de rot), Вол тер (Vol ter, Fran soa Ma ri Arue) и Кант (Im ma nuel 
Kant) су ис ти ца ли иде ју јав не сфе ре као про сто ра где при ват
не лич но сти, кроз про це се мно го стру ких и раз ли чи тих ин
тер ак ци ја, фор му ли шу збир не ин те ре се и по гле де, а њи хов 
за јед нич ки иден ти тет се од ре ђу је као иден ти тет при пад ни ка 
гра ђан ског дру штва. На ро чи то ве ли ки до при нос у де фи ни са
њу и раз у ме ва њу гра ђан ског дру штва, пру жио је не мач ки фи
ло зоф Хе гел (Ge org Wil helm Fri e drich He gel). Он је гра ђан ско 
дру штво сме стио у сфе ру из ме ђу по ро ди це и уни вер зал ног 
мо рал ног жи во та др жа ве, та ко да се оно по зи ци о ни ра као екс
клу зив на сфе ра пар ти ку лар ног, област ко ју ка рак те ри ше и од
ре ђу је уни вер зал ни его и зам и екс пре си ја ин ди ви ду ал ног ин
те ре са. Исто вре ме но, гра ђан ско дру штво, пре ма Хе ге лу, има 
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ин те гра тив не ква ли те те ко ји спре ча ва ју ње го ву ауто но ми ју 
и пот пу ну ин ди ви ду а ли за ци ју. То су ин сти ту ци је из обла сти 
јав ног ин те ре са ко је ре гу ли шу еко ном ске ак тив но сти, за тим: 
глав не дру штве не кла се, про фе си о нал не асо ци ја ци је, цр ква, 
обра зов на дру штва и град ска ве ћа. Та ко ђе, Хе гел ука зу је и 
на ну жност да се гра ђан ско дру штво кон тро ли ше и огра ни
ча ва из вр шним ор га ни ма др жав не вла сти ка ко др жа ва не би 
под ле гла ути ца ју сло бод не игре по је ди нач них ин те ре са и су
бјек тив ног ми шље ња гра ђа на, јер „др жа ва је с јед не стра не 
спо ља шња ну жност и њи хо ва ви ша моћ, а с дру ге стра не, она 
је њи хо ва има нент на свр ха” (He gel, 1989: 378). Маркс (Karl 
Marx), као и мно ги ње го ви след бе ни ци, гра ђан ско дру штво 
је раз у ме вао и об ја шња вао као бур жо а ско дру штво, ко је је 
по сво јој при ро ди кла сно, ан та го ни стич ко дру штво и оно се 
одр жа ва ис кљу чи во ме то да ма си ле. У те о риј ској ми сли XIX 
ве ка гра ђан ско дру штво се у су шти ни упо тре бља ва као по јам 
су про тан др жа ви, за по вла че ње раз ли ке из ме ђу при ват ног и 
јав ног пра ва.

2. То ком XX ве ка гра ђан ско дру штво ни је има ло бит
ни ју уло гу у де ли ма ли бе рал них по ли тич ких ми сли ла ца. Тек 
ше зде се тих го ди на XX ве ка до ла зи до из ве сног ре а фир ми
са ња кон цеп ци ја о гра ђан ском дру штву, нај пре у кри лу ле
ви це због кон цеп ту ал них де фор ма ци ја марк си зма и прак се 
ко му ни стич ких то та ли тар них ре жи ма. Кра хом ко му ни стич
ких ре жи ма у зе мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе, кра јем 
XX ве ка, по чи њу да се ис ти чу иде је о гра ђан ском дру штву 
и исто вре ме но на ста је мре жа раз ли чи тих асо ци ја ци ја не за
ви сних од др жа ве, ко је су или екс по зи ту ре асо ци ја ци ја из 
ино стран ства или аутох то не. Та ко за че то гра ђан ско дру штво 
у овим зе мља ма, ка ко ука зу је Теј лор (Char les Taylor), „по ве
зу је гра ђа не у ства ри ма од за јед нич ког ин те ре са, а ко је би 
са мим сво јим по сто ја њем или де лат но шћу мо гло да ути че на 
др жав ну по ли ти ку” (Tej lor, 2000: 10). Ове асо ци ја ци је се бо
ре про тив ар би трар ног и ре пре сив ног ис по ља ва ња др жа ве, 
али исто вре ме но и за: очу ва ње ауто ном но сти јав не сфе ре, 
га ран ци је лич них сло бо да, ис ти ца ње по себ них ин те ре са као 
ле ги тим них, за де мо крат ске про це ду ре у по ли тич ком жи во ту 
и сл. С дру ге стра не, Теј лор ука зу је и на функ ци о ни са ње гра
ђан ског дру штва на За па ду, ко је у из ве сној ме ри по сто ји али 
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се и та мо оно по ста вља као циљ ко ме тре ба те жи ти, без об зи
ра на раз ви је ну мо дер ну де мо крат ску вла да ви ну. У том кон
тек сту, Теј лор ис ти че три мо де ла функ ци о ни са ња гра ђан ског 
дру штва на За па ду. Пр ви је у ми ни мал ном зна че њу, гра ђан
ско дру штво ег зи сти ра та мо где по сто је сло бод на удру же ња 
ко ја ни су под ту тор ством вла сти. Дру ги је, у стро жи јем од ре
ђе њу, гра ђан ско дру штво по сто ји та мо где дру штво као це ли
на мо же са мо се бе да струк ту ри ра и да ко ор ди ни ра сво је ак
тив но сти кроз сло бод не асо ци ја ци је гра ђа на. И тре ћи мо дел, 
о гра ђан ском дру штву се мо же го во ри ти та мо где би удру же
ња у за јед нич ком на сту пу мо гла зна чај но да од ре де др жав ну 
по ли ти ку или да ути чу на њен смер. Овај по след њи при ступ 
Теј лор ве зу је као ал тер на ти ву или до да так дру гом зна че њу.

3. Са же то од ре ђе ње мо дер ног гра ђан ског дру штва мо
гло би се озна чи ти као си стем ре гу ли са них и прав но уре ђе
них од но са гра ђа на, гра ђан ских асо ци ја ци ја и ин сти ту ци ја 
де фи ни са них као јед но са свим ауто ном но под руч је ко је, као 
свој глав ни атри бут, но си спре ча ва ње ути ца ја и ар би трар но
сти по ли тич ке вла сти. С дру ге стра не, гра ђан ско дру штво се 
мо же од ре ди ти и као сво је вр сна по др шка ли бе рал ним ин сти
ту ци ја ма и под руч је от по ра до ми на ци ји др жа ве у ко ме сво је 
ме сто на ла зе асо ци ја ци је раз ли чи тих уве ре ња, ста во ва, ин те
ре са и прак се. Ме ђу тим, иако су гра ђан ско дру штво и др жа
ва кон цеп ту ал но раз дво је ни ен ти те ти, они не мо гу оства ри
ти пот пу ну ауто но ми ју у ме ђу соб ним ре ла ци ја ма. Др жа ви се 
не мо же од у зе ти ну жна си ла ко ја је нео п ход на за одр жа ва ње 
оп штег ре да и ми ра, као и це ло куп не ста бил но сти дру штва, 
али исто вре ме но ни гра ђан ско дру штво не мо же да се раз ви ја 
без до вољ но ја ке, ор га ни зо ва не и де мо крат ске др жа ве. Сла
ба, нео р га ни зо ва на и не функ ци о нал на др жа ва мо же би ти ве
ли ка ба ри је ра у ак тив но сти ма и раз во ју гра ђан ског дру штва. 
За то се у са вре ме ним те о ри ја ма о гра ђан ском дру штву, ка ко 
ука зу је Кин (John Kean) ис ти чу за ла га ња за раз гра ни че њем 
гра ђан ског дру штва и мо дер не де мо крат ске др жа ве, као и по
тре ба да се гра ђан ско дру штво и др жа ва стал но де мо кра ти зу
ју јер то је ме ђу соб ни услов за вла сти ти де мо крат ски про спе
ри тет (Kean, 1998: 1415). 
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3.5. Закључци

1. Гра ђан ско вас пи та ње је, у су шти ни, об лик вас пи та ња 
и обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво. Оно чи ни 
скуп вас пит нообра зов них ме ра и ак тив но сти чи ји је циљ да 
се љу ди, на ро чи то мла ди, оспо со бе за жи вот у де мо крат ском 
дру штву и да ак тив но уче ству ју у јав ном жи во ту та квог дру
штва. Исто вре ме но, гра ђан ско вас пи та ње је вр ста по ли тич
ког вас пи та ња и обра зо ва ња ко је је при ме ре но де мо крат ском 
об ли ку дру штве ног уре ђе ња и од го ва ра ју ћем си сте му вред
но сти. 

2. Гра ђан ско вас пи та ње је да нас ве о ма ак ту ел на те ма у 
обра зов ним си сте ми ма пост ко му ни стич ких дру шта ва цен
трал не и ис точ не Евро пе. Оно је, као на став ни пред мет у 
основ ним и сред њим шко ла ма у Ср би ји уве де но 2001. го ди
не, као из бор ни пред мет ко ме је ал тер на ти ва вер ска на ста ва. 
Гра ђан ско вас пи та ње, је, та ко ђе, пред мет ин те ре со ва ња и ак
тив но сти мно гих асо ци ја ци ја, ин те ре сних гру па и ор га ни за
ци ја, осо би то оних ко је су екс по зи ту ре ме ђу на род них асо ци
ја ци ја. За та кво обра зо ва ње за ин те ре со ван је и Са вет Евро пе, 
ко ји је 2005. го ди ну је про гла сио као „Европ ску го ди ну гра
ђан ског дру штва кроз обра зо ва ње”. 

3. У на ста ви гра ђан ског вас пи та ња у шко ла ма у Ср би
ји се да нас мно го ви ше па жње по све ћу је об ли ци ма из во ђе ња 
на ста ве не го са др жа ји ма ко ји тре ба да се пре не су уче ни ци ма, 
па се на ста ва из гра ђан ског вас пи та ња сво ди на не ке игра о
ни це а на став ни са др жа ји не при ме ре но ба на ли зу ју. С дру ге 
стра не, у еду ка тив ним са др жа ји ма за од ра сле, ко ји се ре а
ли зу ју кроз ра зно вр сне асо ци ја ци је и ор га ни за ци је, сти че се 
ути сак да се ви ше па жње по све ћу је раз град њи дру штве них 
уста но ва, на ро чи то тра ди ци о нал них, не го обра зо ва њу за де
мо крат ско дру штво. У оба ова аспек та гра ђан ског вас пи та ња 
не до ста је на став них са др жа ја и зна ња о де мо кра ти ји и гра
ђан ском дру штву, о ис ку стви ма де мо крат ских дру шта ва, као 
и о де мо крат ској по ли тич кој кул ту ри. 
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4. ГРАЂАНСКО И НАЦИОНАЛНО 
ВАСПИТАЊЕ У ПРОСВЕТНОЈ  

ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ 

4.1. Увод

1. Ве ли ке и на гле дру штве не про ме не у Ср би ји то ком 
2000. го ди не, ко је су кул ми ни ра ле 5. ок то бра гра ђан ским 
про те сти ма и про ме ном вла да ју ћих ели та, са став ни су део 
тран зи ци о них про це са кроз ко је су про шле ко му ни стич ке зе
мље ис точ не и сред ње Евро пе кра јем XX ве ка. У тим про це
си ма до шло је до ве ли ких и струк ту рал них про ме на у чи јем 
је сре ди шту на пу шта ње ко му ни стич ке иде о ло ги је и на њи ма 
за сно ва них по ли тич ких ре жи ма, као и ре кон струк ци ја це
ло куп ног дру штве ног си сте ма на на че ли ма ли бе ра ли зма. У 
Ср би ји се по сле 5. ок то бра ра ди кал ни је при сту пи ло та квим 
про ме на ма, при че му је до шло до убр за не при ва ти за ци је дру
штве ног ка пи та ла, фа во ри зо ва ња при ват ног вла сни штва, по
пу шта ња ме ђу на род не изо ла ци је и ула зак стра ног ка пи та ла 
у при вред не то ко ве, пре ком по но ва ње др жав не ор га ни за ци је 
и дру штве ноеко ном ске струк ту ре у на сто ја њу да се Ср би ја 
при бли жи ин те гра ци о ним про це си ма у све ту. С дру ге стра не, 
до шло је и до на пу шта ња кон цеп та за јед нич ке др жа ве Ср би је 
и Цр на Го ре, па су се оне кон сти ту и са ле као са мо стал не др
жа ве и на ста ви ле за по че те про ме не. Са став ни чи ни лац ових 
про це са би ле су ин сти ту ци о нал не про ме не и про ме не у си
сте му дру штве них вред но сти, ко је су би ле осо би то ис по ље не 
у идеј нопо ли тич кој сфе ри. Оне су у по чет ку би ле из ра же не у 
ле ги ти ми за циј ским ту ма че њи ма про ме на и но вим ви ђе њи ма 
дру штве них по тре ба и ци ље ва, а по том су фор му ли са не но ве 
кон цеп ци је ко је су ге не ри са ле ре кон струк ци ју си сте ма дру
штве них вред но сти и пре о бли ко ва ње јав ног мње ња. У том 
кон тек сту, до шло је и до де фи ни са ња но ве про свет не по ли
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ти ке, ко ја је би ла из ра же на кроз ре фор ме ин сти ту ци о нал ног 
обра зо ва ња на свим ни во и ма. У овим ре фор ма ма нај пре су 
укљу че ни са др жа ји вер ског обра зо ва ња, као бит на ко рек ци ја 
у си сте му дру штве них вред но сти; и гра ђан ског вас пи та ња, 
као вр ста по ли тич ког обра зо ва ња, чи ји је циљ вас пи та ва ње и 
обра зо ва ње мла дих за гра ђан ско дру штво, дру штво ли бе рал
не де мо кра ти је. Ујед но, ти ме је за по че то по ти ски ва ње и ре
де фи ни са ње по ли тич ких са др жа ја у вас пи та њу и обра зо ва њу 
ко ји су би ли ра ни је за сту пље ни, осо би то оних из со ци ја ли
стич ког и на ци о нал ног кор пу са. За то се у овом ра ду ука зу је 
са мо на је дан аспект ути ца ја дру штве них про ме на на про ме
не у про свет ној по ли ти ци, а то је онај део на став них са др жа ја 
у основ ном обра зо ва њу ко ји су ре ле вант ни за на ци о нал но и 
гра ђан ско вас пи та ње. 

2. На ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње са став ни су део 
оп штег и ху ма ни стич ког обра зо ва ња и вас пи та ња ко је је 
нео п ход но чо ве ку у са вре ме ном дру штву. Ове ком по нен те 
обра зо ва ња и вас пи та ња су са став ни чи ни лац дру штве ног 
иден ти те та, ко ји је на кон Фран цу ске ре во лу ци је и под ути
ца јем про све ти тељ ских иде ја об ли ко ван пре ма на ци ји, где је 
вас пи та ње по ста ло гра ђан ска функ ци ја ко ја је из јед на че на 
са оства ри ва њем иде а ла на ци о нал не др жа ве (Dеwey, 1970: 
68). Основ не ди мен зи је у на ци о нал ном вас пи та њу на ко је се 
на ро чи то обра ћа па жња у овом ра ду је су афир ма ци ја и пре
но ше ње зна ња о: а) на ци о нал ном иден ти те ту, као спо зна ји 
за јед нич ких ка рак те ри сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је 
је раз ли ку ју од дру гих на ци ја (Smit, 1998: 2426; Ми ло ше
вић, 2003; An to nić, 2003: 151) б) европ ском иден ти те ту, као 
из ра зу са вре ме не ре кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те
та, где се кроз ак ту ел не про це се по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
утвр ђу је ши ри, над на ци о нал ни, иден ти тет у ци љу раз во ја де
мо крат ских и евро ин те гра циј ских про це са (Stoj ko vić, 2008: 
143167; Such, 2000); и в) па три о ти зму, као ви ду из ра жа ва ња 
по зи тив ног од но са и љу ба ви пре ма до мо ви ни, емо ци о нал не 
по ве за но сти са вла сти том др жа вом и на ци јом (Va so vić, 2007: 
109122). У по гле ду гра ђан ског вас пи та ња по себ на па жња се 
усме ра ва на: а) раз вој зна ња о дру штву, дру штве ној и по ли
тич кој уло зи гра ђа ни на, људ ским пра ви ма и сло бо да ма, као 
и њи хо вој за шти ти, то ле ран ци ји, на чи ни ма мир ног ре ша ва
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ња кон фли ка та у дру штву и дру гим вред но сти ма гра ђан ског 
дру штва; б) раз ви ја ње осе ћа ја при па да ња и по све ће но сти 
де мо крат ском дру штву; и в) раз ви ја ње све сти о за јед нич ким 
основ ним вред но сти ма (Обра зо ва ње за де мо кра ти ју и гра
ђан ско дру штво 20012004  Пре по ру ке, 2002). 

3. У на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу ни је до вољ
но са мо сте ћи зна ња о од ре ђе ним пи та њи ма, већ тре ба раз ви
ти „осје ћа ње по зи тив не при пад но сти на ци ји и ци ви ли за ци ји” 
(Су зић, 2004: 176), што зна чи да та ква осе ћа ња тре ба при хва
ти ти и угра ди ти у по на ша ње. Да кле, по треб но је раз ви ја ње 
од го ва ра ју ћих осо би на ко је су при ме ре не по ли тич кој кул ту
ри по сто је ћег или про јек то ва ног дру штве ног си сте ма. Пре ма 
то ме, реч је и о из град њи ко о пе ра тив не лич но сти пре ма дру
штве ним ин сти ту ци ја ма. А основ но обра зо ва ње је иде ал но 
тло да се кре не у том прав цу.

4.2. Дру штве ни ци ље ви  
у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу 

Основ но обра зо ва ње у Ср би ји је оба ве зно и тра је осам 
го ди на. Оства ру је се кроз два обра зов на ци клу са: пр ви од пр
вог до че твр тог раз ре да, ко ји је ор га ни зо ван кроз раз ред но
пред мет ну на ста ву; и дру ги ци клус од пе тог до осмог раз ре
да кроз пред мет ну на ста ву. Дру штве ни ци ље ви у основ ном 
обра зо ва њу де фи ни са ни су про свет ном по ли ти ком Ре пу бли
ке Ср би је, јер је уре ђе ње обра зо ва ња са свим „при род на и ле
ги тим на област др жав не вла сти” (Авра мо вић, 2003: 11). Они 
су из ра же ни нај пре у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, а по том у за
ко ни ма, пра вил ни ци ма и на став ним пла но ви ма и про гра ми
ма. 

1. Ре пу бли ка Ср би ја је Уста вом де фи ни са на као „др жа
ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве” (Устав 
Ре пу бли ке Ср би је, члан 1, 2006). Из тог од ре ђе ња про ис ти че 
устав но уре ђе ње свих дру штве них уста но ва и си сте ма, укљу
чу ју ћи и обра зо ва ње, као и си стем дру штве них вред но сти ко
ји се ус по ста вља у вас пит но обра зов ном про це су. Основ но 
обра зо ва ње и вас пи та ње у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је де фи ни
са ни су у кон тек сту мно гих по ли тич ких и прав них пи та ња 
устав ног уре ђе ња зе мље, а осо би то у тач ки ко јом се од ре ђу
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је Пра во на обра зо ва ње (Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 71, 
2006). Пра во на обра зо ва ње је де кла ра тив но из ра же но  сва ко 
има пра во на обра зо ва ње, а по том се пре ци зи ра да је основ но 
обра зо ва ње оба ве зно и бес плат но, као и да се осни ва ње шко
ла уре ђу је за ко ном. Основ но обра зо ва ње и вас пи та ње ор га ни
зу је и фи нан си ра др жа ва, до но си на ци о нал не на став не пла
но ве и про гра ме у чи јим су на став ним са др жа ји ма угра ђе ни 
дру штве ни ци ље ви и вред но сти ко је су по жељ не у дру штву. 
За функ ци о ни са ње си сте ма основ ног обра зо ва ња др жа ва је 
нај за ин те ре со ва ни ја, јер се у ње му, осим пру жа ња и при хва
та ња основ них са зна ња о при ро ди, дру штву и чо ве ко вом ми
шље њу, нај е фи ка сни је мо гу угра ди ти по жељ не дру штве не 
вред но сти, иде је и нор ме по мо ћу ко јих се мла ди обра зу ју и 
вас пи та ва ју. По на ша њем у скла ду са тим вред но сти ма и нор
ма ма ус по ста вља се ста бил ност дру штве не за јед ни це, ре гу
ли шу дру штве ни од но си и учвр шћу је дру штве ни по ре дак.

2. У За ко ну о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та
ња нај пот пу ни је су де фи ни са ни дру штве ни ци ље ви у основ
ном обра зо ва њу и вас пи та њу, као и дру га ре ле вант на пи та
ња од но са дру штва пре ма обра зо ва њу, од но сно це ло куп не 
про свет не по ли ти ке. Оп шти ци ље ви обра зо ва ња и вас пи та
ња де фи ни са ни су у пет на ест та ча ка (За кон о осно ва ма си
сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, члан 4, 2011). Ме ђу њи ма 
по себ ну па жњу за слу жу ју они ци ље ви ко ји су ре ле вант ни за 
на ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње (тач ке:1315). У њи ма се 
урав но те же но ука зу је ко је су дру штве не вред но сти по жељ не 
у на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу. Нај пре, го во ри се да 
је циљ обра зо ва ња и вас пи та ња: „раз ви ја ње спо соб но сти за 
уло гу од го вор ног гра ђа ни на, за жи вот у де мо крат ски уре ђе
ном и ху ма ном дру штву” (За кон о осно ва ма си сте ма обра зо
ва ња и вас пи та ња, члан 4, 2011). У овом ци љу се ве о ма са
же то и ја сно го во ри о вред но сти ма ко је су бит не за гра ђан ско 
дру штво и ко је тре ба учи ти и усво ји ти. За тим, ис ти чу се оне 
вред но сти и ци ље ви ко ји су ва жни за на ци о нал ни иден ти
тет и од нос пре ма др жа ви Ср би ји: „раз вој лич ног и на ци о
нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња при пад но сти 
др жа ви Ср би ји, по што ва ње и не го ва ње срп ског је зи ка и свог 
је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал них 
ма њи на и ет нич ких за јед ни ца” (За кон о осно ва ма си сте ма 
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обра зо ва ња и вас пи та ња, члан 4, 2011). У овом ци љу, мо гу 
се за па зи ти три ди мен зи је ре ле вант не за на ци о нал но вас пи
та ње. Пр ва је од нос пре ма срп ском на ци о нал ном иден ти те ту 
и по тре би ње го вог не го ва ња и раз во ја; дру га је од нос пре ма 
др жа ви Ср би ји, ко ји је па три от ске при ро де, јер се ука зу је на 
раз вој осе ћа ња о при пад но сти др жа ви Ср би ји; тре ћа је од
нос пре ма на ци о нал ним ма њи на ма и ет нич ким за јед ни ца ма, 
где се ука зу је на по тре бу по што ва ња њи хо вог иден ти те та, 
тра ди ци је и кул ту ре. Овај од нос се тре ти ра у ис тој рав ни као 
и од нос пре ма срп ском на ци о нал ном иден ти те ту и ујед но се 
ука зу је на раз ви ја ње мул ти кул ту ра ли зма, по што ва ње и очу
ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не. А тач ка 15. 
оп штих ци ље ва је уни вер зал не при ро де и у њој се ука зу је на 
вред но сти са вре ме них де мо крат ских дру шта ва: „раз вој и по
што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, род не, 
пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува жа ва ње 
раз ли чи то сти” (За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас
пи та ња, члан 4, 2011). 

3. За ко ном о основ ној шко ли уре ђе на је де лат ност 
основ не шко ле, али су у ње му де фи ни са ни и ци ље ви основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, као и мно га дру га пи та ња. Основ
ни циљ вас пи та ња и обра зо ва ња, пре ма овом за ко ну (За кон 
о основ ној шко ли, члан 2, 2009), је „сти ца ње оп штег обра
зо ва ња и вас пи та ња, скла дан раз вој лич но сти и при пре ма за 
жи вот и за да ље оп ште и струч но обра зо ва ње и вас пи та ње” 
(За кон о основ ној шко ли, 2009). У скла ду са тим, основ ним 
обра зо ва њем и вас пи та њем, пре ма За ко ну оства ру је се: „раз
ви ја ње ху ма но сти, исти но љу би во сти, па три о ти зма и дру гих 
етич ких свој ста ва лич но сти; вас пи та ње за ху ма не и кул тур не 
од но се ме ђу љу ди ма, без об зи ра на пол, ра су, ве ру, на ци о
нал ност и лич но уве ре ње; не го ва ње и раз ви ја ње по тре ба за 
кул ту ром и очу ва њем кул тур ног на сле ђа” (За кон о основ ној 
шко ли, 2009). Ови ци ље ви су оп ште и уни вер зал не при ро де. 
У њи ма не ма екс пли цит них од ре ђе ња пре ма на ци ји, др жа ви, 
као ни пре ма гра ђан ству. Али се у њи ма ви ди као циљ раз вој 
па три о ти зма, вас пи та ње за ху ма не и кул тур не од но се ме ђу 
љу ди ма, као и по тре ба за очу ва њем кул тур ног на сле ђа. То је 
ин ди рект но у по зи тив ној ко ре ла ци ји са на ци о нал ним и гра
ђан ским вас пи та њем.
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4. Устав но уре ђе ње и за кон ски ци ље ви у обра зо ва њу и 
вас пи та њу су опе ра ци о на ли зо ва ни и у од го ва ра ју ћој фор ми 
угра ђе ни у ак ту ел ним на став ним пла но ви ма и про гра ми ма за 
основ но обра зо ва ње и вас пи та ње. Они су кроз ци ље ве и за
дат ке обра зо ва ња исто вет но да ти у два на ест та ча ка у свим 
на став ним про гра ми ма за оба ци клу са основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња, осим у на став ним про гра ми ма за сед ми и осми 
раз ред где је до шло до из ве сних из ме на, та ко да су ци ље
ви из ло же ни у пет на ест ста во ва. Та ко ђе, они су у при ме ре
ној фор ми са др жа ни и у про гра ми ма на став них пред ме та. Са 
ста но ви шта на ци о нал ног вас пи та ња, на ро чи ту па жњу за слу
жу ју: „раз ви ја ње све сти о др жав ној на ци о нал ној при пад но
сти, не го ва ње срп ске тра ди ци је и кул ту ре, као и тра ди ци је и 
кул ту ре на ци о нал них ма њи на”, а са ста но ви шта гра ђан ског: 
„омо гу ћа ва ње укљу чи ва ња у про це се европ ског и ме ђу на
род ног по ве зи ва ња (...) усва ја ње, раз у ме ва ње и раз вој основ
них со ци јал них и мо рал них вред но сти де мо крат ски уре ђе ног, 
ху ма ног и то ле рант ног дру штва (...) по што ва ње пра ва де це, 
људ ских и гра ђан ских пра ва и основ них сло бо да и раз ви ја ње 
спо соб но сти за жи вот у де мо крат ски уре ђе ном дру штву”.2 
Из ових од ре ђе ња се ви ди да су дру штве ни ци ље ви у основ
ном обра зо ва њу и вас пи та њу пре до че ни вр ло ја сно, ка ко са 
ста но ви шта очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та и раз во ја по зи
тив ног, па три от ског, од но са пре ма др жа ви Ср би ји; та ко и са 
ста но ви шта раз во ја гра ђан ског дру штва у ко ме вла да ју де мо
крат ски и ху ма ни од но си; отво ре ног дру штва ко је те жи ши
рим ин те гра ци ја ма, осо би то евро ин те гра циј ским про це си ма. 
Ме ђу тим, у на став ним про гра ми ма за сед ми и осми раз ред, 
ови ци ље ви су при лич но кон фу зно из ра же ни: „раз у ме ва ње и 
сна ла же ње у са да шњо сти и по ве за но сти дру штве них по ја ва 
и про це са у про сто ру и вре ме ну (Ср би ја, Евро па, свет); при
хва та ње и ува жа ва ње дру гог/дру ге без об зи ра на на ци о нал ну, 
вер ску, род ну и дру ге раз ли ке”; као и „по зна ва ње вред но сти 
соп стве ног кул тур ног на сле ђа и по ве за но сти са дру гим кул
2 „Пра вил ник о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног 

обра зо ва ња и вас пи та ња”, Про свет ни гла сник, Бе о град, бр. 10/2004, 20/2004, 
1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 7/2010 и 3/2011.; „Пра вил ник о на став ном 
пла ну за дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про
гра му за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња”, Про свет ни гла
сник, Бе о град, бр. 2/2010; као и у свим дру гим ре ле вент ним пра вил ни ци ма.
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ту ра ма и тра ди ци ја ма”.3 У овим ци ље ви ма ни је ја сно из ра жен 
од нос пре ма ти пу дру штва за ко је тре ба вас пи та ва ти мла де, 
као ни по зи ти ван од нос пре ма др жа ви Ср би ји, јер се не ви ди 
као циљ по тре ба за раз во јем па три от ских осе ћа ња, као у ра
ни јим на став ним про гра ми ма и по ме ну тим за ко ни ма.

4.3. Национални и грађански садржаји  
у наставним предметима 

У ана ли зи са др жа ја на став них пла но ва и про гра ма на
ро чи та па жња се по све ћу је на став ним пред ме ти ма, ко ји су 
ре ле вант ни за те му овог ра да, без об зи ра да ли се ра ди о оба
ве зним или из бор ним пред ме ти ма, као и ци ље ви ма и за да
ци ма ко ји се у њи ма ис ти чу. То су на став ни пред ме ти ко ји се 
кон ти ну и ра но уче: а) од пр вог до осмог раз ре да; б) од пр вог 
до че твр тог раз ре да; и в) од пе тог до осмог раз ре да. Ци ље ви и 
за да ци ових на став них пред ме та у оба обра зов на ци клу са и у 
на став ним про гра ми ма су де фи ни са ни исто вет но, а на став ни 
са др жа ји раз ли чи то, за ви сно од при ро де на став ног пред ме та, 
раз ре да и обра зов ног ци клу са. Ме ђу тим, у на став ним про
гра ми ма за сед ми и осми раз ред има из ве сних из ме на ко је се 
ти чу ин си сти ра ња на „ре а ли за ци ји од го ва ра ју ћих стан дар да 
обра зов них по стиг ну ћа” (Пра вил ник о на став ном про гра му 
за сед ми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009). 
Ти ме ни су пре о бли ко ва ни ци ље ви на став ног пред ме та ко ји 
су по ста вље ни у ра ни јим раз ре ди ма, па су за то ана ли зом ови 
пред ме ти пра те кон ти ну и ра но од по чет ка до кра ја њи хо вог 
из у ча ва ња, ка ко би се мо гла са гле да ти ње го ва це ли на и ре ле
вант ни са др жа ји. 

А) На став ни пред ме ти ко ји се уче  
од пр вог до осмог раз ре да

1. Срп ски је зик.  Пре ма на став ном про гра му, „циљ на
ста ве срп ског је зи ка је сте да уче ни ци овла да ју основ ним за
ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка на ко ји ће се усме
3 „Пра вил ник о на став ном про гра му за сед ми раз ред основ ног обра зо ва ња и 

вас пи та ња”, Про свет ни гла сник, Бе о град, бр. 6/2009.; „Пра вил ник о на став
ном пла ну и про гра му за осми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња”, 
Про свет ни гла сник, Бе о град, бр. 2/2010.
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но и пи сме но, пра вил но из ра жа ва ти да упо зна ју, до жи ве и 
оспо со бе се да ту ма че ода бра на књи жев на де ла, по зо ри шна, 
филм ска и дру га умет нич ка оства ре ња из срп ске и свет ске 
ба шти не” (Пра вил ник о на став ном пла ну и про гра му за пр ви 
и дру ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2004). За
да ци на ста ве кре ћу се у ра спо ну од раз ви ја ња љу ба ви пре ма 
ма тер њем је зи ку и по тре бе да се он учи, не гу је и уна пре ђу је 
па све до под сти ца ња уче ни ка на са мо стал но је зич ко, ли те
рал но и сцен ско ства ра ла штво. Је дан од тих за да та ка је сте и: 
„Раз ви ја ње па три о ти зма и вас пи та ња у ду ху ми ра, кул тур них 
од но са и са рад ње ме ђу љу ди ма”. У са др жа ју на став них про
гра ма, у свим раз ре ди ма, ве ли ка па жња се по све ћу је чи та њу 
и пи са њу, уче њу је зи ка, књи жев но сти и је зич ке кул ту ре. У 
књи жев но сти су за сту пље на, углав ном, де ла са вре ме не срп
ске књи жев но сти, као и на род не пе сме, бај ке, при че и при по
вет ке, где се у пре по ру че ној ли те ра ту ри за лек ти ру, мо гу на ћи 
са др жа ји ко ји ука зу ју не по сред ни је на не ки аспект на ци о нал
ног и/или гра ђан ског вас пи та ња.4 У на став ним про гра ми ма за 
дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња све ве ћа па жња се по све
ћу је: кон ти ну и ра ном уче њу је зи ка, књи жев но сти и је зич кој 
кул ту ри. Гра ди во се у свим обла сти ма по сте пе но про ши ру је 
и од уче ни ка и на став ни ка се све ви ше зах те ва. Ка ко се иде у 
ста ри је раз ре де, та ко се и све ви ше ши ри спи сак ли те ра ту ре 
за лек ти ру, где су за сту пље на мно га де ла у ко ји ма се мо гу на
ћи не по сред ни је са др жа ји ко ји су бит ни за на ци о нал но и/или 
гра ђан ско вас пи та ње.5 

4 Углав ном су то не ке на род не пе сме, при по вет ке, при че и бај ке (Све ти Са ва 
и ђа ци, Мар ко Кра ље вић и орао; Све ти Са ва, отац и син, Мар ко Кра ље вић 
и бег Ко ста дин), као и по не ко са вре ме но књи жев но де ло (из бор из Ан то ло
ги је срп ске по е зи је за де цу ко је је при ре дио Д. Ра до вић, До мо ви на се бра ни 
ле по том Љ. Ршу мо ви ћа и Ју нач ка пе сма М. Ан ти ћа).

5 Углав ном су то на род не пе сме, при че и при по вет ке (Во је вао бе ли Ви де, 
ко ле до, Об ред не на род не ка лен дар ске пе сме, Све ти Са во, Же нид ба Ду ша но
ва, Еп ске на род не пе сме ста ри јих вре ме на, Оби чај не на род не лир ске пе сме 
 свад бе не, Смрт мај ке Ју го ви ћа, Еп ске на род не пе сме о Ко сов ском бо ју, Еп
ске на род не пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу, Ди о ба Јак ши ћа, Еп ске на род не пе сме 
по ко сов ског те мат ског кру га /из бор/, Ма ли Ра до ји ца, Иво Сен ко вић и ага 
од Риб ни ка, Еп ске на род не пе сме о хај ду ци ма и уско ци ма /из бор/, Све ти Са
ва у књи жев но сти /из бор /, Срп ска дје вој ка, По че так бу не про тив да хи ја, 
На род не еп ске пе сме но ви јих вре ме на /те мат ски круг о осло бо ђе њу Србијe 
и Цр не Го ре/); као и раз ли чи та књи жев на де ла: В. Илић: Све ти Са ва, А. 
Шан тић: Мо ја отаџ би на, Д. Мак си мо вић: О по ре клу, Кр ва ва бај ка; П. Ко
чић: Ја за вац пред су дом /од ло мак/, М. Ра кић: На сле ђе, Си мо ни да; М. Бо јић: 
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2. Срп ски као не ма тер њи је зик.  Овај на став ни пред
мет је оба ве зан за уче ни ке ко ји ма срп ски је зик ни је ма тер њи 
је зик. Основ ни циљ на ста ве у овом пред ме ту је сте: „да уче
ни ци про дук тив но овла да ју срп ским је зи ком у окви ру пред
ви ђе не је зич ке и лек сич ке гра ђе, да упо зна ју еле мен те кул ту
ре на ро да ко ји го во ре тим је зи ком и оспо со бе се за спо ра зу
ме ва ње, дру же ње и збли жа ва ње са при пад ни ци ма ве ћин ског 
на ро да и дру гих на ци о нал но сти” (Пра вил ник о на став ном 
пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо ва
ња и вас пи та ња, 2004). Ме ђу за да ци ма на ко је се ука зу је у 
на ста ви срп ског је зи ка, вр ло су ре ле вант ни они ко ји се ти чу 
со ци ја ли за ци је де це при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у сре
ди ни у ко јој жи ве, а то су: а) да се уче ни ци упо зна ју са основ
ним ка рак те ри сти ка ма кул ту ре на ро да чи ји је зик уче; б) да 
се оспо со бе за ин фор ми са ње, обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње 
на срп ском је зи ку; и в) раз ви ју ин те ре со ва ња и мо ти ва ци ју 
за уче ње срп ског је зи ка и та ко стек ну ве ћу ко му ни ка тив ну 
ком пе тен ци ју и спо соб ност раз ми шља ња на ње му. У са др
жа ју на став них про гра ма ве ли ка па жња се по све ћу је уче њу 
срп ског је зи ка кроз те ме ко је се од но се на шко лу, по ро ди цу и 
дом, град и се ло, сва ко днев ни жи вот, као и на ко му ни ка тив не 
функ ци је.

У дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња у на став ним 
про гра ми ма до ми ни ра ју исте те мат ске це ли не као и у про
гра ми ма за ра ни је раз ре де. Ве ли ка па жња се по све ћу је осо
би то је зич кој ма те ри ји, гра ма ти ци, пра во пи су и је зич кој кул
ту ри, кроз те ме ко је се од но се на шко лу, сва ко днев ни жи вот, 
дру штво и при ро ду, ак ту ел не те ме, као и на раз вој ко му ни ка
тив них функ ци ја. А у про гра му за осми раз ред, по ред то га, 
за сту пље не су мно ге те ме из жи во та мла дих, срп ске на ци о

Пла ва гроб ни ца, В. По па: Ма на си ја, М. Па вло вић: Све то гор ски да ни и но ћи 
/из бор/, Ј. Ве се ли но вић: Хај дук Стан ко, Љ. Си мо вић: Бој на Ко со ву /од ло
мак/, Б. Стан ко вић: Наш Бо жић /од ло мак/, В. С. Ка ра џић: Жи вот и оби ча ји 
на ро да срп ског, Жи ти је Ај дук  Вељ ка Пе тро ви ћа; Ђ. Јак шић: Отаџ би на, 
М. Цр њан ски: Се о бе I /од ло мак/; О. Да ви чо: Ср би ја, Те о до си је: Жи ти је све
тог Са ве (од ло мак), Про та Ма те ја Не на до вић: Ме мо а ри /од ло мак/, Д. Ћо
сић: Де о бе /од ло мак/, М. Бећ ко вић: При ча о Све том Са ви, Б. Ми хај ло вић: 
Ба но вић Стра хи ња, В. Чај ка но вић: Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра /
из бор/, П. Вла хо вић: Ср би ја – зе мља, љу ди, жи вот, оби ча ји /из бор/, Ш. Ку
ли шић, Ж. Пе тро вић, Н. Пан те лић: Срп ски ми то ло шки реч ник /из бор/, М. 
Не дељ ко вић: Го ди шњи оби ча ји у Ср ба /из бор/.
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нал не исто ри је и исто ри је срп ске кул ту ре. У спи ску де ла за 
лек ти ру са др жа на су иста де ла ко ја се на ла зе и у про гра му за 
срп ски је зик ко ји је на ме њен уче ни ци ма ко ји ма је овај је зик 
ма тер њи, али је овај спи сак знат но ужи.

3. Стра ни је зик.  На став ни про гра ми за стра не је зи ке 
де фи ни са ни су за: ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, ита ли јан
ски, шпан ски и ру ски је зик. Оп шти циљ на ста ве стра ног је зи
ка је да „оспо со би уче ни ка да на стра ном је зи ку ко му ни ци ра 
на основ ном ни воу у усме ном и пи са ном об ли ку о те ма ма 
из ње го вог не по сред ног окру же ња”, али с дру ге стра не и да 
„олак ша раз у ме ва ње дру гих и раз ли чи тих кул ту ра и тра ди
ци ја” (Пра вил ник о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи 
и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на
став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња, 2005). Кроз ову на ста ву уче ник, из ме ђу оста лог, 
сти че свест о зна ча ју соп стве ног је зи ка и кул ту ре у кон так
ту са дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма. Те ме ко је се по ста вља ју 
у са др жа ју на став них про гра ма од но се се углав ном на: шко
лу, по ро ди цу и бли ско окру же ње, пра зни ке, ис хра ну, оде ћу и 
оста ло (го ди шња до ба, ме се ци, да ни у не де љи и де ло ви да на), 
као и основ ни по да ци о зе мљи/зе мља ма чи ји се је зик учи). У 
дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња, гра ди во се кон ти ну и
ра но учи и по сте пе но про ши ру је, па се и опе ра тив ни за да ци 
по је зич ким ве шти на ма усло жња ва ју. На ро чи та па жња се по
све ћу је раз во ју ко му ни ка тив них функ ци ја и уче њу гра ма тич
ких са др жа ја са при ме ри ма. 

5. Ли ков на кул ту ра.  У овом на став ном пред ме ту, као 
„циљ вас пит но обра зов ног ра да у на ста ви ли ков не кул ту ре 
је сте да се под сти че и раз ви ја уче ни ко во ства ра лач ко ми
шље ње и де ло ва ње у скла ду са де мо крат ским опре де ље њем 
дру штва и ка рак те ром овог на став ног пред ме та” (Пра вил ник 
о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за 
тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2005). У 
том ци љу, по ста вља се мно штво раз ли чи тих за да та ка, углав
ном ме то дич ке при ро де, ме ђу ко ји ма је и раз ви ја ње спо соб
но сти код уче ни ка за пре по зна ва ње тра ди ци о нал не, мо дер не 
и са вре ме не умет но сти. Овим се уче ни ци упу ћу ју на естет ске 
и ког ни тив не са др жа је раз ли чи тих ти по ва умет но сти, ко ја је 
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осо бе на за раз ли чи те ти по ве дру штва и кул тур не за јед ни це. 
У пре по ру ка ма за оства ри ва ње на став ног про гра ма, ука зу је 
се да је по треб но да се уз сва ку це ли ну про гра ма по ка же не
ко од умет нич ких де ла или спо ме ни ка кул ту ре. То „не мо ра ју 
увек да бу ду умет нич ка де ла, не го и пред ме ти ет нокул ту ре 
ко ја се од но се на сре ди ну у ко јој уче ни ци жи ве” ((Пра вил ник 
о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му 
за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2005). 
У дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња па жња се усме ра ва 
на ве о ма раз ли чи ту ли ков ну те ма ти ку, али и на ли ков на де ла 
и спо ме ни ке кул ту ре, где се ука зу је на мно га де ла из на ше и 
свет ске кул тур не ба шти не (Пра вил ник о на став ном про гра
му за сед ми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009). 

6. Му зич ка кул ту ра.  У овом на став ном пред ме ту као 
је дан од ци ље ва ис ти че се: „Раз ви ја ње осе тљи во сти за му
зич ке вред но сти, упо зна ва ње умет нич ке тра ди ци је и кул
ту ре сво га и дру гих на ро да” (Пра вил ник о на став ном пла
ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња, 2004). У са др жа ју про гра ма ука зу је се на раз
ли чи те аспек те из во ђе ња, слу ша ња и ства ра ња му зи ке, где 
се ис ти че да је по жељ но по ве зи ва ње му зич ких са др жа ја са 
дру гим на став ним пред ме ти ма и те мат ско по ве зи ва ње му зи
ке са оби ча ји ма, за ви ча јем и до мо ви ном. У дру гом ци клу су 
основ ног обра зо ва ња ука зу је се на об но ву ста рих и об ра ду 
но вих пој мо ва му зич ке пи сме но сти, на упо зна ва ње са му зи
ком раз ли чи тих епо ха (пра и сто ри ја, ан тич ка епо ха, сред њи 
век, ре не сан са, ба рок кла си ци зам, као и са му зи ком на тлу 
Ср би је) и под сти че се кре а тив ност у му зич ком ства ра њу и 
из во ђе њу му зи ке. У том ци љу, пре по ру чу је се мно штво раз
ли чи тих ком по зи ци ја за пе ва ње и сви ра ње, ме ђу ко ји ма су 
хим не, на род не пе сме и игре из раз ли чи тих кра је ва Ср би је, 
ду хов не пе сме, ста ро град ске пе сме, пе сме из бал кан ских ра
то ва и Пр вог свет ског ра та, као и пе сме на ци о нал них ма њи
на, на род не пе сме дру гих на ро да, деч је пе сме и пе сме ко је су 
ства ра ла де ца. Ме ђу њи ма мно го је и оних ко је су ја ко ва жне 
за вас пи та ње. То су у пр вом ре ду хим не, ко је су за сту пље не 
од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле, као и не ке дру ге 
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ком по зи ци је па три от ског и ду хов ног ка рак те ра ко је за у зи ма
ју вр ло зна чај но ме сто у оба ци клу са основ ног обра зо ва ња.6 

7. Вер ска на ста ва.  Ова на ста ва се ор га ни зу је и из во ди 
за тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це у Ср би ји, а то су: 
Срп ска пра во слав на цр ква, Ислам ска за јед ни ца, Ка то лич ка 
цр ква, Сло вач ка еван ге лич ка цр ква а.в., Је вреј ска за јед ни ца, 
Ре фор мат ска хри шћан ска цр ква и Еван ге лич ка хри шћан ска 
цр ква а.в. Циљ вер ске на ста ве је сте „да се њо ме по све до че 
на са др жај ве ре и ду хов но ис ку ство тра ди ци о нал них цр ка
ва и ре ли гиј ских за јед ни ца ко је жи ве и де лу ју на на шем жи
вот ном про сто ру, да се уче ни ци ма пру жи це ло вит ре ли гиј ски 
по глед на свет и жи вот и да им се омо гу ћи сло бод но усва ја ње 
ду хов них и жи вот них вред но сти Цр кве или за јед ни це ко јој 
исто риј ски при па да ју, од но сно чу ва ње и не го ва ње соп стве
ног вер ског и кул тур ног иден ти те та” (Пра вил ник о на став
ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра
зо ва ња и вас пи та ња, 2004). За тим, ис ти че се да упо зна ва ње 
уче ни ка са ве ром и ду хов ним ис ку стви ма тре ба да оства ри ва
ти у отво ре ном и то ле рант ном ди ја ло гу, уз ува жа ва ње дру гих 
ре ли гиј ских ис ку ста ва и фи ло зоф ских по гле да, као и на уч них 
6 Пре по ру че не ком по зи ци је за пе ва ње су: хим не: Др жав на хим на, 

Све то сав ска хим на Школ ска хим на; на род не пе сме ме ђу ко ји ма су и 
оне ре ли гиј ског ка рак те ра: Бо жић на пе сма, Ој Бад ња че, Бад ња че и 
По мо зи нам Ви шњи Бо же; ком по зи ци је: Н. Ву ко ма но вић До мо ви на; 
пе сме из бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та: Ка пе тан Ко ча 
пу ту је, Кре ће се ла ђа фран цу ска, Та мо да ле ко. За слу ша ње: по ме
ну те хим не; ком по зи ци је: К. Стан ко вић Срп ска на ци о нал на пе сма, 
М. Тај че вић Се дам бал кан ских ига ра /из бор/, М. То па ло вић Свја ти 
му че ни ци, С. Би нич ки Марш на Дри ну, С. Мо кра њац: II ру ко вет, V 
ру ко вет, VI II ру ко вет и IX ру ко вет; С. Сте фа но вић Раст ко ва од лу ка, 
И. Ба јић Срп ки ња, Ј. Јо ви чић Ма ке дон ска рап со ди ја, Ј. Ма рин ко вић 
От че наш. За рад хо ра пре по ру чу ју се: по ме ну те хим не; ком по зи
ци је: М. Илић Бе ли Здра во вој ско, З. Ва у да Под оном, под оном, Пе
сме ста рог рат ни ка; И. Ба јић Срп ки ња, Б. Хер ман Мо ја се зе мља 
сло бо да зо ве, Б. Стан чић На Све тог Са ву, као и Све то сав ска хим на 
 за пис П. Кр стић, Здра ви ца  пе сма из Ју го сла ви је, И. Ба јић Срп ски 
зву ци, Д. Јен ко Бо же прав де, С. Мо кра њац II ру ко вет, X ру ко вет, XI 
ру ко вет, На ра ни лу, Па зар жи ви не, Слав ска, Те бе по јем, Хим на Ву ку; 
Т. Ска лов ски Ма ке дон ска ху мо ре ска, М. Тај че вић До дол ске пе сме, I 
сви та из Ср би је, Ши стекБа бић Ој, Ср би јо. За рад хо ра и ор ке стра: 
по ме ну те хим не; ду хов не пе сме: Бо жи ћу, на ша ра до сти; Иса ји ја 
Ср бин – Али лу ја, По мо зи нам, дра ги Бо же, К. Стан ко вић Мно га ја 
ље та, Тро пар за Бо жић, Тро пар Све том Са ви; С. Мо кра њац – од
ло мак из ли тур ги је Бу ди имја; пе сме из бал кан ских ра то ва и Пр вог 
свет ског ра та: Ка пе тан Ко ча пу ту је, Кре ће се ла ђа фран цу ска, Та мо 
да ле ко. 
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са зна ња и свих по зи тив них ис ку ста ва и до стиг ну ћа чо ве чан
ства. На став ни про гра ми ве ро на у ке за све тра ди ци о нал не цр
кве и вер ске за јед ни це у Ср би ји де фи ни са ни су на сли чан на
чин, а на став ни са др жа ји у скла ду са ре ли гиј ским по гле ди ма, 
фи ло зо фи јом и ис ку стви ма од го ва ра ју ће ве ро на у ке.

8. Гра ђан ско вас пи та ње.  Oсновни циљ на ста ве овог 
пред ме та је сте „под сти ца ње раз во ја лич но сти и со ци јал ног 
са зна ња код уче ни ка основ не шко ле” (Пра вил ник о на став
ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра
зо ва ња и вас пи та ња, 2004). Гра ђан ско вас пи та ње тре ба да 
пру жи мо гућ ност уче ни ци ма да у про це су обра зо ва ња и вас
пи та ња стек ну са зна ња, спо соб но сти и вред но сти нео п ход
не за фор ми ра ње ауто ном не, ком пе тент не, од го вор не и кре а
тив не лич но сти, отво ре не за до го вор и са рад њу, ко ја по шту је 
се бе и дру ге. Са др жај про гра ма на ста ве де фи ни сан је кроз 
не ко ли ко те мат ских це ли на: 1) адап та ци ја де це на школ ску 
сре ди ну и раз вој ко му ни ка тив них спо соб но сти; 2) раз у ме
ва ње и усва ја ње нај ва жни јих пој мо ва (деч ја и људ ска пра ва 
и сло бо де, иден ти тет, дру штве на од го вор ност, раз ли чи тост 
кул ту ра, јед на кост, пра во и прав да, мир, си гур ност и ста бил
ност, де мо кра ти ја); 3) раз ви ја ње ве шти на и спо соб но сти; и 
4) уче ње о вред но сти ма (Пра вил ник о на став ном про гра му 
за че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2006). 
У дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња као оп
шти циљ по ста вља се „оспо со бља ва ње уче ни ка за ак тив но 
уче шће у жи во ту шко ле и ло кал не за јед ни це, про ши ри ва њем 
зна ња о де мо кра ти ји, ње ним прин ци пи ма и вред но сти ма 
кроз прак тич но де ло ва ње” (Пра вил ник о на став ном пла ну за 
дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном 
про гра му за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 
2010). А у про гра ми ма за сед ми и осми раз ред: „циљ на ста ве 
гра ђан ског вас пи та ња је сте да уче ни ци стек ну са зна ња, фор
ми ра ју ста во ве, раз ви ју ве шти не и усво је вред но сти ко је су 
прет по став ка за ком пе тен тан, од го во ран и ан га жо ван жи вот 
у де мо крат ском дру штву” (Пра вил ник о на став ном про гра му 
за сед ми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009). У 
фо ку су ових на став них про гра ма су че ти ри те мат ске це ли не: 
1) шко ла и уче шће уче ни ка у школ ском жи во ту; 2) ло кал на 
за јед ни ца и ак тив но уче шће уче ни ка у жи во ту ло кал не за јед
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ни це; 3) гра ђа нин; др жа ва и власт; ђач ки пар ла мент и ини ци
ја ти ва; и 4) де ца у са вре ме ном све ту; и ме ди ји у са вре ме ном 
дру штву. 

9. Ма тер њи је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту
ре.  Овај на став ни пред мет је де фи ни сан за при пад ни ке на
ци о нал них ма њи на, а на став ни про гра ми де фи ни са ни су за 
ма ђар ски, ром ски, ру мун ски, ру син ски, сло вач ки, хр ват ски, 
бо шњач ки и бу ње вач ки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул
ту ре (Пра вил ник о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру
ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2004). Са др жа
ји на став ног про гра ма за све по ме ну те је зи ке ура ђе ни су по 
је дин стве ној ме то до ло ги ји, где се из у ча ва ју: је зик, књи жев
ност, кул ту ра из ра жа ва ња и еле мен ти на ци о нал не кул ту ре. 

Б) На став ни пред ме ти ко ји се уче  
од пр вог до че твр тог раз ре да

1. Свет око нас / При ро да и дру штво.  Ин те гри са ни на
став ни пред мет Свет око нас, под тим на зи вом, учи се са мо 
у пр вом и дру гом раз ре ду, а у тре ћем и че твр том он се на зи ва 
При ро да и дру штво. Оп шти циљ из у ча ва ња овог на став ног 
пред ме та је сте „да де ца упо зна ју се бе, сво је окру же ње и раз
ви ју спо соб но сти за од го во ран жи вот у ње му” (Пра вил ник о 
на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, 2004). А у по себ ним ци ље ви ма, 
ука зу је се на: раз у ме ва ње и ува жа ва ње раз ли чи то сти ме ђу 
по је дин ци ма и гру па ма; раз ви ја ње од го вор ног од но са пре ма 
се би, дру ги ма, окру же њу и кул тур ном на сле ђу; као и чу ва
ње на ци о нал ног иден ти те та и ње го во угра ђи ва ње у свет ску 
кул тур ну ба шти ну. У на став ним про гра ми ма мо гу се за па зи
ти вр ло кон зи стент не те ме ко је упу ћу ју и на бит не са др жа је 
на ци о нал ног и гра ђан ског вас пи та ња. То су: у пр вом раз ре ду, 
не по сред но окру же ње  Мо ја око ли на, у дру гом раз ре ду, на се
ље са око ли ном  Мо је ме сто, у тре ћем раз ре ду, при род но и 
дру штве но окру же ње  Мој за ви чај, и у че твр том раз ре ду, Ср
би ја као део све та  Мо ја до мо ви на. Ов де је сва ка ко нај за ни
мљи ви ја те ма Мо ја до мо ви на, где се у ње ној раз ра ди ука зу је 
на основ не ка рак те ри сти ке Ср би је: раз вој мо дер не срп ске др
жа ве, њен стра те шки по ло жај, при род ноге о граф ске од ли ке, 
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ста нов ни штво, гра ђе ње де мо крат ских од но са, очу ва ње на ци
о нал ног иден ти те та и ње го во угра ђи ва ње у свет ску кул тур
ну ба шти ну. Та ко ђе, ве о ма је ре ле ван тан и са др жај те мат ске 
це ли не Осврт уна задпро шлост, где се ука зу је на раз ли чи те 
на став не са др жа је, од про шло сти по ро ди це уче ни ка и на се
ља у ко ме он жи ви до вла да ра Ср би је, од Не ма њи ћа до да нас, 
укљу чу ју ћи срп ске устан ке у XIX и свет ске ра то ве у XX ве ку.

2. На род на тра ди ци ја.  Основ ни раз ло зи за уво ђе ње 
овог пред ме та у на ста ву „је су алар мант ни из ве шта ји ис тра
жи ва ча (ет но лин гви ста, ет но ло га, фол кло ри ста, ет но му зи ко
ло га) ко ји упо зо ра ва ју на убр за но од у ми ра ње мно гих ва жних 
еле ме на та тра ди циј ске кул ту ре и њи хов не ста нак из прак се, 
оп ти ца ја и  нај зад  из жи во та са мог” (Пра вил ник о на став
ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред основ ног обра зо
ва ња и вас пи та ња, 2004). Уво ђе ње у на ста ву са др жа ја тра ди
ци о нал не кул ту ре је је дан од на чи на да уче ни ци стек ну са зна
ња о на род ној тра ди ци ји, јер ти ме сти чу свест о се би и свом 
ме сту у све ту слич них и раз ли чи тих, фор ми ра ју пред ста ве о 
кон ти ну и те ту и уко ре ње но сти и сл. Кон цеп ци ја на ста ве овог 
пред ме та по се бан на гла сак ста вља на ло кал ну на род ну тра
ди ци ју, а ње гов основ ни циљ је „оства ри ти ди рект но уво ђе ње 
уче ни ка у ак тив но сти ре ви та ли за ци је тра ди ци је кроз не по
сред но упо зна ва ње ма те ри јал не и ду хов не тра ди циј ске кул
ту ре свог на ро да и на ро да у ужем и ши рем окру же њу” (Пра
вил ник о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру ги раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2004). У том сми слу, за
да ци на ста ве се сво де на усва ја ње еле мен тар них зна ња о: а) 
ра зли ци из ме ђу фол клор ног и ак ту ел ног окру же ња; и б) го
ди шњем ци клу су, кроз по зна ва ње: основ них раз ли ка из ме ђу 
град ског и се о ског на чи на жи во та, се зон ских ра до ва, основ
них и оп штих пра зни ка, као и оби чај нооб ред них рад њи ве
за них за те ра до ве и пра зни ке. 

В) На став ни пред ме ти ко ји се уче  
од пе тог до осмог раз ре да

1. Исто ри ја.  Основ ни циљ на ста ве исто ри је је „да до
при не се раз у ме ва њу исто риј ског про сто ра и вре ме на, исто
риј ских про це са и то ко ва, као и раз ви ја њу на ци о нал ног, 
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европ ског и свет ског иден ти те та и ду ха то ле ран ци је код уче
ни ка” (Пра вил ник о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ
ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за пе ти 
раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2010). Ов де се на 
вр ло за ни мљив на чин у ис тој рав ни по ста вља раз вој на ци
о нал ног, европ ског и свет ског иден ти те та. А у за да ци ма 
на ста ве исто ри је ука зу је се да уче ни ци тре ба да уоче узроч
нопо сле дич не ве зе, раз у ме ју исто риј ске про це се и то ко ве, 
уло гу ис так ну тих лич но сти у раз во ју дру штва, да упо зна ју 
на ци о нал ну и оп шту исто ри ју, као и исто ри ју су сед них на ро
да и др жа ва. У на став ним про гра ми ма за сту пље не су обим не 
те мат ске це ли не: од пра и сто ри је и ста рог ве ка до Ју го сла ви је 
по сле Дру гог свет ског ра та. У том кон тек сту зна чај на па жња 
се по све ћу је Ср би ма и њи хо вом окру же њу у сред њем ве ку, 
срп ским зе мља ма и њи хо вом окру же њу у до ба осман лиј ских 
осва ја ња; срп ском на ро ду под стра ном вла шћу и но во ве ков
ним срп ским др жа ва ма, Ср би ји и Цр ној Го ри у Пр вом свет
ском ра ту; ју го сло вен ској кра ље ви ни; Ју го сла ви ји у Дру гом 
свет ском ра ту; као и Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та. 

2. Ге о гра фи ја.  Као циљ уче ња у овом на став ном пред
ме ту по ста вља се „усва ја ње зна ња о при род но ге о граф ским 
и дру штве но ге о граф ским објек ти ма, по ја ва ма и про це си ма 
и њи хо вим ме ђу соб ним ве за ма и од но си ма у ге о про сто ру”. 
За тим, да „на ста ва ге о гра фи је тре ба да до при не се ства ра њу 
ре ал не и ис прав не сли ке о све ту као це ли ни и ме сту и уло
зи на ше др жа ве у све ту” (Пра вил ник о на став ном пла ну за 
дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном 
про гра му за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 
2010). У на став ним про гра ми ма за сту пље не су те мат ске це ли
не о: 1) ва си о ни, зе мљи; ге о граф ској кар ти и пла не ти зе мљи; 
2) ста нов ни штву и на се љи ма на зе мљи, ге о граф ској сре ди ни, 
људ ским де лат но сти ма и ре ги о нал ној ге о гра фи ји Евро пе; 3) 
ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма кон ти не на та и све ту као це
ли ни; 4) Ср би ји и Ср би ма  ге о граф ски по ло жај, гра ни це и 
ве ли чи на Ср би је; при род не од ли ке, ста нов ни штво, на се ља 
и при вре да Ср би је; за ви чај на ге о гра фи ја; Ср би ван гра ни ца 
Ср би је; и Ср би ја у са вре ме ним ин те гра циј ским про це си ма. 

3. Сва ко днев ни жи вот у про шло сти. - Освнов ни циљ 
из у ча ва ња овог на став ног пред ме та је „про ши ри ва ње зна ња 
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из обла сти оп ште кул ту ре и оспо со бља ва ње уче ни ка да, кроз 
упо зна ва ње с на чи ном жи во та љу ди у про шло сти, бо ље раз у
ме ју свет и вре ме у ко ме жи ве и раз ви ју свест о кон ти ну и те ту 
и уко ре ње но сти” (Пра вил ник о на став ном пла ну за дру ги ци
клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра
му за пе ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2010). 
За тим, да се уче ни ци „упо зна ју са спе ци фич но сти ма ди на
ми ке кул тур них про ме на и да на у че ка ко да са гле да ју се бе у 
кон тек сту дру гог, да би соп стве ни иден ти тет што пот пу ни је 
ин те гри са ли у ши ри кон текст раз у ђе не и сло же не са да шњо
сти” (Пра вил ник о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ
ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за пе ти 
раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 2010). У са др жа ју 
на став ног про гра ма ука зу је се на: 1) по јам и зна чај про у ча ва
ња про шло сти, игре у про шло сти, сва ко днев ни жи вот љу ди 
у па ра и сто ри ји и ста ром ве ку; 2) гр бо ве и за ста ве, не кад и 
сад; сва ко днев ни жи вот љу ди у сред њем ве ку, са освр том на 
жи вот у срп ским зе мља ма; 3) но вац не кад и сад, сва ко днев ни 
жи вот у но вом ве ку (сва ко днев ни жи вот у Евро пи и све ту од 
кра ја XV до кра ја XIX ве ка), укљу чу ју ћи и сва ко днев ни жи
вот Ср ба у том раз до бљу; и 4) фо то гра фи ја, филм, ра дио и 
те ле ви зи ја не кад и сад.

4.4. Закључци 

1. На ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње у основ ном обра
зо ва њу у Ср би ји де фи ни са ни су про свет ном по ли ти ком кроз 
низ нор ма тив них ака та, од Уста ва и за ко на, па све до на став
них про гра ма и са др жа ја за од ре ђе ни на став ни пред мет. У 
пе ри о ду од 2000. го ди не не пре ста но тра ју ре фор ме основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ко је се у су шти ни сво де на при ла го
ђа ва ње на шег обра зо ва ња нео ли бе рал ном кон цеп ту дру штве
них ре фор ми и обра зов ним си сте ми ма зе ма ља Европ ске уни
је. У про це су тих ре фор ми из вр ше но је мно го про ме на: до нет 
је нов Устав Ре пу бли ке Ср би је, из вр ше не су из ме не За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, За ко на о основ
ној шко ли, као и про ме не на став них пла но ва и про гра ма, што 
се све ску па од ра зи ло и на ре де фи ни са ње обра зов них ци ље ва 
и на став них са др жа ја у основ ном обра зо ва њу. 
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2. На став ни са др жа ји у основ ном обра зо ва њу и вас пи
та њу, са ми по се би ни су ни на ци о нал ни ни гра ђан ски, али 
по сво јим ци ље ви ма и по ста вље ним за да ци ма мно ги од њих 
има ју из ра же ну вред но сну и по ли тич ку ди мен зи ју, та ко да 
чи не ин те грал ни део идеј нопо ли тич ког обра зо ва ња и вас пи
та ња а, у том кон тек сту, на ци о нал ног и гра ђан ског вас пи та ња. 
У том по гле ду, па жња ове ана ли зе би ла је усме ре на на мно ге 
на став не пред ме те: Срп ски је зик, Срп ски као не ма тер њи је
зик, Стра ни је зик, Ли ков на кул ту ра, Му зич ка кул ту ра, Вер ска 
на ста ва, Гра ђан ско вас пи та ње, Ма тер њи је зик са еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре, Свет око нас / При ро да и дру штво, На
род на тра ди ци ја, Исто ри ја, Ге о гра фи ја и Сва ко днев ни жи вот 
у про шло сти. У овим на став ним пред ме ти ма ре ле вант ни са
др жа ји о на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу де фи ни са ни 
су у скла ду са при ро дом пред ме та и ве о ма ра зно вр сно, ка ко 
по са др жа ју и фор ми, та ко и по ин тен зи те ту. По ред то га, и 
у дру гим пред ме ти ма мо гу се на ћи спо ра дич но не ки ре ле
вант ни са др жа ји као што је, на при мер, Фи зич ко вас пи та ње, 
где се код уче ња пле со ва су ге ри ше срп ско ко ло и јед но ко ло 
из кра ја у ко јем се на ла зи шко ла. За тим, ов де тре ба има ти у 
ви ду да се на ста ва у основ ном обра зо ва њу у Ср би ји, осим 
на срп ском је зи ку, из во ди и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи
на (ал бан ском, бу гар ском, ма ђар ском, ру мун ском, ру син ском, 
сло вач ком и хр ват ском).

3. У свим ре фор ми са ним до ку мен ти ма (за ко ни ма, на
став ним пла но ви ма и про гра ми ма), ме ђу ци ље ви ма и за да
ци ма про гра ма обра зо ва ња, ис ти чу се: а) раз ви ја ње све сти 
о др жав ној и на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње срп ске 
тра ди ци је и кул ту ре, као и тра ди ци је и кул ту ре на ци о нал них 
ма њи на; и б) омо гу ћа ва ње укљу чи ва ња у про це се европ ског 
и ме ђу на род ног по ве зи ва ња. Из овог се мо же за кљу чи ти да 
ре кон струк ци ја по ли тич ких са др жа ја, у чи јој су осно ви на
ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње, иде у два прав ца. Пр ви је, 
ре дук ци ја по ли тич ких обе леж ја и са др жа ја на ци је на ет нич ке 
и кул тур не спе ци фич но сти; а дру ги је, те жња ка из град њи 
гра ђан ског, над на ци о нал ног и европ ског иден ти те та, ко ји је у 
функ ци ји раз во ја де мо крат ских и евро ин те гра ци ских про це
са. Ове су те зе ком пле мен тар не и из ра жа ва ју основ не прав це 
у про свет ној по ли ти ци Ср би је.
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5. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРОНАУКА 
У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РАШКОГ ОКРУГА  

СТУДИЈА СЛУЧАЈА

5.1. Увод

Про ме не ко је су на ста ле у Ср би ји кра јем 2000. го ди не 
ути ца ле су на све обла сти дру штве ног жи во та, а на ро чи то у 
си сте му вла да ју ћих вред но сти, што се вр ло бр зо од ра зи ло и 
на си стем обра зо ва ња. Већ то ком 2001. го ди не усле ди ла је 
ре фор ма школ ства и у обра зов ни си стем Ср би је уве де ни су 
но ви на став ни пред ме ти  ве ро на у ка и гра ђан ско вас пи та ње, 
ко ји има ју пре вас ход ни за да так из гра ђи ва ње но вог си сте ма 
дру штве них вред но сти, осо би то об но ву ре ли гиј ске кул ту ре 
и ства ра ње но ве по ли тич ке кул ту ре. По ред то га, тре ба има ти 
у ви ду да је на уво ђе ње ве ро на у ке у шко ле знат но ути ца ла 
ре ви та ли за ци ја ре ли ги је, не са мо у Ср би ји и окру же њу, већ 
и у чи та вој Ис точ ној Евро пи, ка ко због сло ма ко му ни стич ког 
си сте ма вред но сти у ко ме је ате и зам био је дан од но се ћих 
сту бо ва, та ко и због ве ли ке со ци јал ноеко ном ске и по ли тич ке 
кри зе у по след њој де це ни ји XX ве ка. А кри за на про сто ри ма 
бив ше Ју го сла ви је би ла је дра ма тич ни ја би ло ве ли ких ору
жа них су ко ба ко ји су има ли пре вас ход но обе леж ја ет нич ког 
и ре ли гиј ског фак то ра  „Бо сна је (...) ство ри ла и из о штри ла 
осе ћај по ла ри за ци је и ра ди ка ли за ци је у му сли ман ским дру
штви ма, док је, у исто вре ме, по ја ча ла осе ћај му сли ман ства 
код љу ди” (Ah med and Don nan, 1994: 78). С дру ге стра не, 
у Ср би ји кра јем XX ве ка, су се све ви ше ства ра ли по ли тич
ки и дру ги усло ви за сло бод но де ло ва ње раз ли чи тих ре ли ги
ја, осо би то тра ди ци о нал них ко је су оства ри ва ле и све ве ћи 
ути цај на дру штве ни и ин ди ви ду ал ни жи вот љу ди на сто је ћи 
да обез бе де и зна чај ни ји ути цај на мла де, по себ но у си сте му 
обра зо ва ња. То је, та ко ђе, до при не ло уво ђе њу ве ро на у ке као 
по себ ног на став ног пред ме та у основ ним и сред њим шко ла
ма. 

Гра ђан ско вас пи та ње, као на став ни пред мет у ко ме се 
сти чу са зна ња о раз ли чи тим пи та њи ма гра ђан ског дру штва 
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и де мо кра ти је, је у су шти ни об лик по ли тич ког обра зо ва ња 
при ме рен вред но сти ма дру штве ног си сте ма ли бе рал не де мо
кра ти је (Ba zić, 2009: 398). И ета би ли ра њу ли бе ра ли зма, као 
и об но ви ре ли ги ја, до при не ли су исти, већ по ме ну ти усло
ви. Кроз кон ку рен ци ју раз ли чи тих по ли тич ких иде о ло ги ја и 
бор бу за власт мно го број них по ли тич ких стра на ка и гру па у 
Ср би ји кра јем XX ве ка, иде о ло ги ја ли бе рал не де мо кра ти је је 
об је ди ни ла по ли тич ке сна ге у Ср би ји ко је су ок то бра 2000. 
го ди не пре у зе ле власт и за по че ле ра ди кал не про ме не. За то је 
са свим ра зу мљи во ка да се у про свет ној по ли ти ци Ре пу бли
ке Ср би је као основ ни ци ље ви обра зо ва ња за де мо кра ти ју и 
гра ђан ско дру штво ис ти чу: а) ја ча ње де мо крат ског дру штва 
не го ва њем де мо крат ске кул ту ре; б) раз ви ја ње осе ћа ја при па
да ња и по све ће но сти де мо крат ском дру штву; и в) раз ви ја ње 
све сти о за јед нич ким основ ним вред но сти ма ка ко би се из
гра ди ло сло бод ни је, то ле рант ни је и пра вед ни је дру штво (О 
обра зо ва њу за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво.., 2009: 1). 
Да кле, од гра ђан ског вас пи та ња се оче ку је да при пре ми мла
де за ак тив но уче шће у јав ном жи во ту де мо крат ски уре ђе ног 
дру штва.

Ово су по ла зна ста но ви шта у раз у ме ва њу свр хе уво ђе
ња ве ро на у ке и гра ђан ског вас пи та ња као на став них пре ме та 
у обра зов ни си стем Ре пу бли ке Ср би је, jeр на кра ју кра је ва 
струк ту ра мо ћи и по тре бе по је ди нач них дру шта ва од ре ђу ју 
ко ји ће иде о ло шки кон цепт у обра зов ној по ли ти ци би ти на
гла шен (Mar shal, 1998: 183). Та ко је сву да у све ту, па и у Ср
би ји.

На кон ско ро де се так го ди на кон ти ну и ра ног из во ђе ња 
на ста ве из ве ро на у ке и гра ђан ског вас пи та ња, још увек не по
сто је озбиљ ни ја ем пи риј ска ис тра жи ва ња, на ро чи то она ко ја 
би об у хва та ла мла ђе раз ре де основ не шко ле и ука за ла, нај
пре на мо ти ве ро ди те ља ко ји ма се они ру ко во де при из бо ру 
јед ног од ова два на став на пред ме та за сво ју де цу, а по том и 
на дру ге окол но сти осо би то на вас пит но обра зов не ефек те. 
Сви ти раз ло зи су нас мо ти ви са ли да за поч не мо и ре а ли зу
је мо ово ис тра жи ва ње у Ра шком окру гу за то што је то спе
ци фич но ге о граф ско под руч је ко је се на ла зи на рас кр сни ци 
бит них пу те ва и ци ви ли за ци ја, под руч је на ко ме је на ста ње
но ста нов ни штво раз ли чи те ет нич ке и вер ске при пад но сти, 
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иден тич не тра ди ци о нал не кул ту ре и ве ли ких про тив реч но
сти у дру штве ноеко ном ском и по ли тич ком раз во ју. То је го
то во иде ал ни ми ље за ис тра жи ва ње мно гих пи та ња из кор пу
са дру штве них аспе ка та вас пи та ња и обра зо ва ња, па са свим 
ло гич но и пи та ња на ста ве ве ро на у ке и гра ђан ског вас пи та ња.

5.2. Предмет и циљеви истраживања 

У ис тра жи ва њу на ста ве гра ђан ског вас пи та ња и ве ро
на у ке за мла ђе раз ре де основ не шко ле на сто ја ли смо да до
би је мо ре ле вант не од го во ре од ро ди те ља уче ни ка на сле де ћа 
пи та ња: 1) ко ји је удео за сту пље но сти на ста ве гра ђан ског вас
пи та ња у од но су на ве ро на у ку; 2) да ли вер ска и на ци о нал на 
при пад ност ста нов ни штва и жи вот у мул ти ет нич кој сре ди ни 
ути чу на од лу ку о из бо ру из ме ђу ових на став них пред ме та; 
3) да ли ни во обра зо ва ња ро ди те ља ути че на из бор на став ног 
пред ме та; 4) ко ји су раз ло зи ро ди те ља за из бор јед ног од два 
по ну ђе на на став ног пред ме та; 5) да ли су ро ди те љи за до вољ
ни на ста вом ко ју су ода бра ли за сво ју де цу; 6) шта се ро ди те
љи ма нај ви ше до па да у ве зи са на ста вом из бор них пред ме та; 
7) ка кви су по ми шље њу ро ди те ља са др жа ји ко ји се об ра ђу ју 
у из бор ним на став ним пред ме ти ма; и 8) да ли је до шло до 
не ких про ме на код де це на ста лих под ути ца јем на ста ве из
бор них пред ме та.

Циљ овог ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње од но са за сту
пље но сти у на ста ви гра ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке, узро
ка та квог од но са, као и про це не ро ди те ља о успе шно сти из
во ђе ња на ста ве гра ђан ског вас пи та ња и њи хо во ми шље ње о 
овом пред ме ту. Ти ме смо же ле ли да на осно ву су бјек тив ног 
до жи вља ја, про це не и опа жа ња ро ди те ља о ефек ти ма по ха
ђа ња на ста ве гра ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке ука же мо на 
не ке пре о вла ђу ју ће тен ден ци је ко је ће по мо ћи у из во ђе њу ре
ле вант них оце на о до са да шњој ре а ли за ци ји ових на став них 
пред ме та у шко ли.

Ово ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но то ком школ ске 
2008/2009 го ди не на под руч ју Ра шког окру га у: ОШ „Брат
ство” Но ви Па зар, ОШ „Ј. Ј. Змај” Но ви Па зар, ОШ „Ра шка” 
Ра шка и ОШ „Чи бу ко вач ки пар ти за ни” Кра ље во.
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5.3. Методолошки приступ

У свр ху ре а ли за ци је пред ме та ис тра жи ва ња и оства ри
ва ња по ста вље них ци ље ва при ме ње ни су од го ва ра ју ћи ме то
до ло шки по ступ ци и тех ни ке ко ји ма се со ци о ло ги ја и пе да
го ги ја ко ри сте у ова квим и срод ним ис тра жи ва њи ма, фор му
ли са ни су ин стру мен ти ис тра жи ва ња, пре све га упит ни ци за 
ро ди те ље, ко ји су на кон спро ве де ног ис тра жи ва ња об ра ђе ни 
и од го ва ра ју ћим ста ти стич ким ме то да ма пре зен ти ра ни у бро
је ви ма, про цен ти ма, та бе ла ма и гра фи ко ни ма. Основ ни раз
лог за што смо се од лу чи ли за ис пи ти ва ње ро ди те ља је сте да 
у пр вом ци клу су обра зо ва ња од лу ку о из бо ру оба ве зног из
бор ног пред ме та ко ји ће де ца по ха ђа ти до но се ро ди те љи. Од  
њи хо ве та кве од лу ке у мно го ме за ви си да љи ток обра зо ва ња 
де це, њи хо ви ста во ви о мно гим дру штве ним пи та њи ма, као и 
њи хо во по на ша ње.

По пу ла ци ја из ко је је узет узо рак об у хва та ро ди те ље 
уче ни ка пр ва че ти ри раз ре да основ них шко ла у оп шти на ма 
Кра ље во, Ра шка и Но ви Па зар. У ис пи ти ва њу је уче ство ва ло 
398 ро ди те ља уче ни ка од пр вог до че твр тог раз ре да основ
не шко ле ко ји има ју укуп но 596оро де це овог уз ра ста (Та
бе ла 1).

Табела 1. Структура узорка и број деце  
која похађају наставу од 1.4.разреда

Школа
Број 
ро

ди те
ља

имају деце која 
похађају наставу од 

14 разреда

имају 
деце 

која су 
млађа 
или 

старија

Укуп
но

де ча
ци

де
вој
чи це

укуп
но

ОШ „Братство” 
Нови Пазар 93 78 93 171 40 211

ОШ „Ј.Ј.Змај” 
Нови Пазар 104 70 92 162 101 263

ОШ „Рашка” 
Рашка 105 73 70 143 74 217

ОШ „Чибуковачки 
партизани” Kраљево 96 68 52 120 63 183

Укупно 398 289 307 596 278 874
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У овом узор ку ис пи та ни ка ве ћи ну су чи ни ли ро ди те љи 
жен ског по ла: 60,55 од сто мај ки и 39,45 од сто оче ва (Гра фи
кон 1). Ово је ве ро ват но за то што се у овој сре ди ни тра ди ци
о нал но мај ке ви ше ба ве де цом, њи хо вим вас пи та њем и обра
зо ва њем. 

Графикон 1.

Нај ве ћи број ис пи ти ва них ро ди те ља је ро ђен у пе ри о ду 
из ме ђу 1971. и 1980. го ди не  њих 225, а по том у пе ри о ду из
ме ђу 1961. и 1970. го ди не (137). За то мо же мо за кљу чи ти да 
пре о вла ђу је ста рост ис пи ти ва них ро ди те ља из ме ђу 35. и 45. 
го ди на жи во та (Гра фи кон 2). 

Графикон 2.

Ово ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но је то ком школ ске 
2008/2009 го ди не, а ста ти стич ка об ра да по да та ка у ма ју 2009. 
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го ди не, а по том су ра ђе не и дру ге нео п ход не ана ли зе, из ме ђу 
ко јих је и овај чла нак.

5.4. Резултати истраживања

А)  За сту пље ност на ста ве гра ђан ског вас пи та ња  
у од но су на ве ро на у ку

На ста ва ве ро на у ке у мла ђим раз ре ди ма основ них шко ла 
Ра шког окру га знат но је за сту пље ни ја од на ста ве гра ђан ског 
вас пи та ња. На ста ву гра ђан ског вас пи та ња по ха ђа 37,58 од сто 
уче ни ка, а 62,42 од сто на ста ву ве ро на у ке (Та бе ла 2). До овог 
за кључ ка до шли смо ис пи ти ва њем 398 ро ди те ља уче ни ка у 
че ти ри основ не шко ле ко ји има ју 596оро де це ко ја по ха ђа ју 
на ста ву од 1.4. раз ре да. С об зи ром да у пр вом ци клу су обра
зо ва ња од лу ку, о из бо ру оба ве зног из бор ног пред ме та ко ји ће 
по ха ђа ти, до но се ро ди те љи, од њи хо вог ста ва и ми шље ња у 
мно го ме за ви си да љи ток обра зо ва ња и ста во ви де це пре ма 
из бор ним пред ме ти ма.

Та бе ла 2.  
За сту пље ност на ста ва гра ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке

Школа
Број 
уче
ника

Гра
ђан ско 

ва спи та
ње

% Ве ро
на у ка %

ОШ „Братство”  
Нови Пазар 171 27 15,79 144 84,21

ОШ „Ј. Ј. Змај”  
Нови Пазар 162 9 5,55 153 94,45

ОШ „Рашка” Рашка 143 106 74,12 37 25,88
ОШ „Чибуковачки 
партизани” Краљево 120 82 68,33 38 31,67

Укупно 596 224 37,58 372 62,42

У ОШ „Брат ство” у Но вом Па за ру на ста ву гра ђан ског 
вас пи та ња по ха ђа 15,79 од сто уче ни ка, док се за на ста ву ве
ро на у ке од лу чи ло 84,21 од сто. У ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај„ 
та ко ђе у Но вом Па за ру са мо 5,55 од сто уче ни ка по ха ђа на
ста ву гра ђан ског вас пи та ња, а њих 94,45 од сто на ста ву ве ро
на у ке. У Кра ље вач кој ОШ „Чи бу ко вач ки пар ти за ни” на ста ву 
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гра ђан ског вас пи та ња по ха ђа 68,33 од сто уче ни ка, а ве ро на у
ку 31,67 од сто. У Ра шки у ОШ „Ра шка” за на ста ву гра ђан ског 
вас пи та ња опре де ли ло се 74,12 од сто уче ни ка, а за на ста ву 
ве ро на у ке 25,88 од сто. Већ на пр ви по глед при мет на је раз
ли ка у из бо ру пред ме та у од но су на са став ста нов ни штва, па 
та ко у Кра ље ву и Ра шки, као ет нич ки чи сти јим сре ди на ма 
ве ћи број ро ди те ља би ра на ста ву гра ђан ског вас пи та ња. Док 
у Но вом Па за ру, где је ет нич ки са став ста нов ни штва из ра
зи то ме шо вит про це нат за сту пље но сти на ста ве ве ро на у ке је 
мно го ве ћи.

Б)  Ути цај вер ске при пад но сти на од лу ку о из бо ру  
пред ме та

По што је еви дент но да са став ста нов ни штва ути че на 
из бор оба ве зног из бор ног пред ме та про ве ри ли смо да ли вер
ска при пад ност има зна чај ног ути ца ја на ову од лу ку. У да
том узор ку 136 ро ди те ља је ислам ске ве ро и спо ве сти, а 262 су 
при пад ни ци пра во слав не ве ре. Од 596оро њи хо ве де це, ко ја 
по ха ђа ју на ста ву од 1.4. раз ре да, 223 су при пад ни ци исла ма, 
а 374 пра во слав ци (Та бе ла 3).

Табела 3.  
Структура узорка по верској припадности

Школа
Број 
ро ди
те ља

ислам
ске 

вере

право
слав не 
вере

Број 
уче
ни ка

ислам. 
вере

пра во
слав. 
вере

ОШ „Братство” 
Нови Пазар 93 33 60 171 63 108

ОШ „Ј. Ј. Змај” 
Нови Пазар 104 103 1 162 160 2

ОШ „Рашка” 
Рашка 105 0 105 143 0 143

ОШ „Чи бу ко вач
ки партизани” 
Краљево

96 0 96 120 0 120

Укупно 398 136 262 596 223 374

У Кра ље ву и Ра шки ме ђу ис пи ти ва ним ро ди те љи ма 
ни су за бе ле же ни при пад ни ци ислам ске ве ро и спо ве сти. За
то да би ис пи та ли да ли у из ра зи то ме шо ви тој на ци о нал ној 
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сре ди ни вер ска при пад ност има ути ца ја на од лу ку о ода би ру 
оба ве зног из бор ног пред ме та про ве ри ли смо на 333 уче ни ка 
из основ них шко ла у Но вом Па за ру. Од овог бро ја уче ни ка, 
њих 223 су при пад ни ци ислам ске а 110 пра во слав не ве ро и
спо ве сти. Ме ђу при пад ни ци ма ислам ске ве ро и спо ве сти, 197 
уче ни ка по ха ђа на ста ву ве ро на у ке и 26 на ста ву гра ђан ског 
вас пи та ња. Код при пад ни ка пра во слав не ве ро и спо ве сти, 100 
уче ни ка по ха ђа на ста ву ве ро на у ке и 10 гра ђан ско вас пи та ње. 
Ко ли ко је на ста ва гра ђан ског вас пи та ња за сту пље на у од но
су на вер ску при пад ност уче ни ка про ве ри ли смо по мо ћу Х2 
– те ста из че га смо за кљу чи ли да вер ска при пад ност не ма 
ути ца ја на из бор оба ве зног из бор ног пред ме та у мла ђим раз
ре ди ма основ не шко ле (Гра фи кон 3).

Графикон 3.

В)  Утицај нивоа образовања родитеља на одабир 
наставног предмета

У да том узор ку од 398 ро ди те ља, 45 њих је са за вр ше
ном основ ном шко лом, 256 са сред њом струч ном спре мом, 
31 са за вр ше ном ви шом шко лом и 66 са за вр ше ним фа кул те
том. За па же но је да ро ди те љи са за вр ше ном основ ном шко
лом пре фе ри ра ју на ста ву ве ро на у ке, јер од њих 45 са мо је 
је дан иза брао на ста ву гра ђан ског вас пи та ња (Та бе ла 4).
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Та бе ла 4.  
Ни во oбра зо ва ња ро ди те ља и ода бир из бор ног пред ме та

Број родитеља Грађанско 
васпитање Веронаука Укупно

ОШ 1 44 45
ССС 132 124 256
ВСС 13 18 31
ВС 32 34 66

Укупно 178 220 398

Да ли ни во обра зо ва ња ро ди те ља ути че на то да ли ће 
њи хо ва де ца по ха ђа ти ча со ве гра ђан ског вас пи та њаобра зо
ва ња за де мо кра ти ју или на ста ву ве ро на у ке про ве ри ли смо Х2 
те стом и за кљу чи ли да из бор оба ве зног на став ног пред ме та 
ни је ста ти стич ки зна чај но усло вљен ни во ом обра зо ва ња ро
ди те ља (Та бе ла 4., Гра фи кон 4)

Графикон 4.

Г) Зашто тај изборни предмет?
Као раз лог за ода бир на ста ве гра ђан ског вас пи та ња ро

ди те љи углав ном на во де сти ца ње но вих зна ња 56,32 од сто, 
за тим ути цај на лич ност 32,58 од сто и лич ну пре фе рен ци ју 
11,30 од сто. Код на ста ве ве ро на у ке глав ни раз лог за ода бир 
овог из бор ног пред ме та су ре ли гиј ска уве ре ња 88,92 од сто, и 
ути цај на лич ност 11,08 од сто (Гра фи кон 5).
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Графикон 5.
Д)  Да ли је настава изборних предмета испунила 

очекивања?
На ово пи та ње до би ли смо од го во ре у ко ји ма се из ра

жа ва да је 32,91 од сто ис пи та ни ка на ста вом за до вољ но у пот
пу но сти, за 34,92 од сто оче ки ва ња су де ли мич но ис пу ње на, а 
њих 26,14 од сто је сво ја оче ки ва ња оства ри ло у ве ли кој ме ри. 
На ста вом из бор них пред ме та ни је за до вољ но 3,01 од сто ро
ди те ља и 3,02 од сто у ве о ма ма лој ме ри (Та бе ла 5).

Та бе ла 5.  
Да ли је на ста ва из бор них пред ме та  

ис пу ни ла оче ки ва ња ро ди те ља

ОШ 
„Брат
ство” 
Нови 
Пазар

ОШ „Ј. 
Ј. Змај” 
Нови 
Пазар

ОШ 
„Рашка” 
Рашка

ОШ „Чи
бу ко вач
ки пар
ти за ни” 
Кра ље во

Укуп
но %

не 1 2 5 4 12 3,01
де ли мич но 28 41 36 34 139 34,92
у пот пу нос
ти 37 35 31 28 131 32,91

у ма лој 
ме ри 2 5 3 2 12 3,02

у ве ли кој 
ме ри 25 21 30 28 104 26,14

Укупно 93 104 105 96 398 100



97

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

Ме ђу тим, што се на ста ве гра ђан ског вас пи та ња ти че од 
178 ро ди те ља, чи ја де ца по ха ђа ју овај из бор ни пред мет, 32 
ис пи та ни ка (22,47 од сто) су у пот пу но сти за до вољ ни, 35 је у 
ве ли кој ме ри оства ри ло сво ја оче ки ва ња (19,66 од сто), 37 је 
де ли мич но за до вољ но (20,79 од сто), а њих 34 (19,10 од сто) је 
сво ја оче ки ва ња оства ри ло у ма лој ме ри. Ин те ре сант но је и 
алар мант но да нај ве ћи број, 40 ро ди те ља (22,47 од сто), ни је 
уоп ште за до вољ но на ста вом гра ђан ског вас пи та ња. Овај ре
зул тат го во ри да је у ре а ли за ци ји про гра ма на ста ве гра ђан
ског вас пи та ња до шло до не ких про пу ста и да би тре ба ло ви
ше па жње по све ти ти пра ће њу ча со ва овог пред ме та.

Ђ)  Шта се ро ди те љи ма нај ви ше до па да у ве зи са  
на ста вом из бор них пред ме та

Да би от кри ли шта је то што тре ба по пра ви ти у на ста
ви оба ве зних из бор них пред ме та пи та ли смо ро ди те ље шта 
им се нај ви ше до па да у тој на ста ви. Од по ну ђе них од го во ра 
нај ве ћи број ис пи та ни ка од лу чио се за са др жа је 37,44 од сто, 
по том сле ди од го вор све 22,86 од сто, а за њи ма су до при нос 
лич но сти 15,33 од сто и на чин ра да 13,57 од сто. Да им се ни
шта не до па да од го во ри ло је 4,02 од сто а за до вољ ство на
став ни ком ис ка за ло је са мо 6,78 од сто (Гра фи кон 6). 

Графикон 6.

Е)  Ка кви су са др жа ји ко ји се об ра ђу ју у из бор ним  
на став ним пред ме ти ма

Са др жа ји ко ји се об ра ђу ју у на ста ви из бор них пред ме та 
че сто су узрок по ле ми ка ка ко ме ђу на став ни ци ма и ме ђу ро
ди те љи ма та ко и ме ђу са мим уче ни ци ма. На пи та ње  Ка кви 
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су са др жа ји на ста ве оба ве зних из бор них пред ме та? – до би ли 
смо сле де ће од го во ре: 50,75 од сто ис пи та ни ка ре кло је да су 
за ни мљи ви, 39,45 од сто да су ра зу мљи ви, а за то да су пре
оп шир ни од лу чи ло се 6,53 од сто узор ка. Да су са др жа ји ко ји 
се об ра ђу ју не по треб ни ре кло је са мо 3,27 од сто (Та бе ла 6).

Табела 6.  
Какви су садржаји наставе изборних предмета

Какви су 
садржаји

ОШ 
„Брат
ство” 
Нови 
Пазар

ОШ „Ј. 
Ј. Змај” 
Нови 
Пазар

ОШ 
„Рашка” 
Рашка

ОШ 
„Чи бу

ко вач ки 
пар ти
за ни” 

Кра ље
во

Укуп
но %

разумљиви 41 53 33 30 157 39,45
преопширни 3 11 7 5 26 6,53
занимљиви 48 36 60 58 202 50,75
непотребни 1 4 5 3 13 3,27
Укупно 93 104 105 96 398 100

И)  Промене код ученика насталих под утицајем 
наставе изборних предмета

Сва ка на ста ва у из ве сној ме ри ути че на сти ца ње но вих 
зна ња, на про ме не ста во ва, ми шље ња, од но са пре ма при ро
ди, дру штву и, уоп ште, на по гле де и жи вот мла дог чо ве ка. 
На пи та ње: Ко ли ко је на ста ва из бор них пред ме та ути ца ла 
на уче ни ке и ка кве про ме не су при ме ти ли њи хо ви ро ди те
љи? – до би ли смо сле де ће од го во ре: Да је на ста ва из бор них 
пред ме та до при не ла сти ца њу но вих зна ња ми сли 60,3 од сто 
ис пи та ни ка, про ме не у лич но сти и по на ша њу при ме ти ло је 
17,34 од сто, а про ме не у од но су пре ма пред ме ту 1,51 од сто 
ис пи та них ро ди те ља. Ни ка кве про ме не, под ути ца јем на ста
ве оба ве зних из бор них пред ме та, ни је при ме ти ло 20,85 од сто 
ро ди те ља (Гра фи кон 7).
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Графикон 7.

Ана ли зом до би је них ре зул та та мо же се за па зи ти: 
а) На ста ва гра ђан ског вас пи та ња је мно го ма ње за сту

пље на, у мла ђим раз ре ди ма основ них шко ла Ра шког окру га 
од на ста ве ве ро на у ке. Раз ло зи то ме се мо гу тра жи ти у мно
гим чи ни о ци ма, ме ђу ко ји ма је ге не рал но из ра же на тен ден
ци ја ре ви та ли за ци је ре ли ги је свих кон фе си ја у це лој зе мљи 
и окру же њу, а ти ме и по тре ба љу ди за сна жни јом вер ском и 
ет нич ком са мо и ден ти фи ка ци јом и из ра жа ва њем, на ро чи то на 
овим про сто ри ма, ко ји су у ду жем исто риј ском раз до бљу по
при ште раз ли чи тих не спо ра зу ма и кон фли ка та, ме ђу ко ји ма 
до ми ни ра ју вер ски и ет нич ки;

б) Вер ска при пад ност ге не рал но не ути че на од лу ку о 
из бо ру гра ђан ског вас пи та ња или ве ро на у ке, што се по ка за ло 
у овом ис тра жи ва њу, осим  у из ра зи то ме шо ви тим ет нич ким 
сре ди на ма, као што је у овом слу ча ју Но ви Па зар, где се љу
ди окре ћу вер ском у же љи за по твр ђи ва њем и афир ма ци јом 
вер ског и ет нич ког иден ти те та. С дру ге стра не у ме сти ма као 
што су Ра шка и Кра ље во, где је сре ди на ет нич ки и вер ски 
ско ро чи ста, да ле ко ве ћи број ро ди те ља се од лу чу је да њи
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хо ва де ца по ха ђа ју на ста ву гра ђан ског вас пи та ња, оче ку ју ћи 
да ће из бо ром тог пред ме та сте ћи но ва са зна ња ко ја им мо гу 
би ти од ко ри сти у жи во ту;

в) Ни во обра зо ва ња ро ди те ља не ути че бит но на од лу ку 
о из бо ру оба ве зног из бор ног пред ме та, иако је за па же но да 
ро ди те љи са за вр ше ном основ ном шко лом пре фе ри ра ју на
ста ву ве ро на у ке јер су они по при ро ди свог ви ђе ња и раз у ме
ва ња све та ви ше окре ну ти ве ри и ре ли гиј ским вред но сти ма, 
а у дру гим ни во и ма обра зо ва ња из ра же на је пра вил на рас по
де ла из бо ра гра ђан ског вас пи та ња или ве ро на у ке;

г) Раз лог ро ди те ља за ода бир на ста ве гра ђан ског вас
пи та ња је у нај ве ћој ме ри, ка ко они ка зу ју, сти ца ње но вих 
зна ња и ути цај на лич ност. Ме ђу тим, ро ди те љи чи ја де ца 
по ха ђа ју овај пред мет ни су пре те ра но за до вољ ни. Све га 40 
од сто ис пи та ни ка је у пот пу но сти или ве ли кој ме ри оства
ри ло сво ја оче ки ва ња од на ста ве из овог пред ме та, бли зу 40 
од сто је де ли мич но за до вољ но, а чи та вих 22,47 од сто је не за
до вољ но оним што се на ча со ви ма тог пред ме та де ша ва. Раз
ло зи у та квим од го во ри ма мо гу се тра жи ти у то ме што мно ги 
ро ди те љи ми сле (њих око 40 од сто) да су на став ни са др жа ји 
гра ђан ског вас пи та ња пре оп шир ни и не по треб ни; 

д) Код на ста ве ве ро на у ке глав ни раз лог за ода бир овог 
из бор ног пред ме та су пре вас ход но ре ли гиј ска уве ре ња, али 
се као раз лог ис ти че и сти ца ње но вих зна ња и ути цај на лич
ност. Ро ди те љи не из ра жа ва ју мно го кри тич ки од нос пре ма 
на ста ви ве ро на у ке као што то чи не са гра ђан ским вас пи та
њем јер су пре ма овом пред ме ту то ле рант ни ји и су здр жа ни ји, 
осим што је ви дљи во да не по сто ји ве ли ко за до вољ ство на
став ни ком ко ји из во ди на ста ву из овог пред ме та, што је слу
чај и са на ста вом гра ђан ског вас пи та ња, јер су то вр ло че сто 
на став ни ци ко ји ма је то до пун ски по сао; 

ђ) Про ме не ко је су ро ди те љи при ме ти ли код сво је де це, 
а мо гу се по ве за ти са ути ца јем на ста ве гра ђан ског вас пи та ња 
или ве ро на у ке, углав ном се сво де на то да су уче ни ци сте кли 
но ва зна ња и да има од ре ђе них ме ња ња у по на ша њу и из ра
жа ва њу лич но сти. Дру гих за па жа ња не ма или се о њи ма не 
го во ри.
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5.5. Закључци

Ана ли зом ре зул та та овог ис тра жи ва ња, не ми нов но се 
на ме ћу сле де ћи за кључ ци:

1) По треб но је на кон де сет го ди на из во ђе ња на ста
ве гра ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке из вр ши ти те ме љи ти је 
ана ли зе њи хо вих на став них пла но ва и про гра ма, уџ бе ни ка и 
дру гог на став ног ма те ри ја ла, ком пе тент но сти на став ни ка и 
ефе ка та на ста ве. С дру ге стра не по треб но је са гле да ти и сва 
ис ку ства из до са да шње прак се, еви ден ти ра ти уоче не про бле
ме и тра жи ти ре ше ња за њи хо во пре ва зи ла же ње; 

2) По треб но је да се ро ди те љи још у вре ме при пре ме 
њи хо ве де це за по ла зак у шко лу упо зна ју са ци ље ви ма, на
став ним са др жа ји ма и на чи ном из во ђе ња на ста ве гра ђан ског 
вас пи та ња и ве ро на у ке. То би им у мно го ме по мо гло да се 
опре де ле ко ју ће вр сту до пун ског обра зо ва ња иза бра ти за 
сво ју де цу. 

3) На став ни са др жа ји и на чин из во ђе ња на ста ве из гра
ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке мо ра ју се стал но пре и спи
ти ва ти и ино ви ра ти но вим са др жа ји ма, на ро чи то оним ко ји 
афир ми шу уни вер зал не људ ске вред но сти и ко ји су ко ре
спон дент ни са ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма. 

4) У пред ме ту гра ђан ско вас пи та ње, тре ба не за ви сно 
од ва же ћих иде о ло шких ма три ца, крат ко роч них по ли тич ких 
по тре ба или струк ту ре мо ћи, стал но ино ви ра ти на став но гра
ди во на ро чи то са др жа ји ма ко ји су у ду ху ху ма ни стич ке фи
ло зо фи је обра зо ва ња и ко је не ће под сти ца ти љу де на мр жњу, 
по де ле и дис кри ми на ци ју. С дру ге стра не, тре ба де цу ви ше 
учи ти ка ко да мир но пре ва зи ла зе кон флик те, да из бе га ва ју 
ри зич но по на ша ње и оспо со бља ва ти их за пре у зи ма ње оба
ве за и од го вор но сти за свој рад и по на ша ње. У то ме зна чај ну 
уло гу има ју и на став ни ци ко ји из во де на ста ву из гра ђан ског 
вас пи та ња. Њи хов из бор се мо ра вр ши ти па жљи во и си сте
мат ски. Не мо гу на ста ву из овог пред ме та др жа ти на став ни
ци ко ји ма је ово до пун ски и при вре ме ни по сао јер не ма ју до
во љан фонд ча со ва на сво јим пред ме ти ма. 

5) У на ста ви ве ро на у ке, пре ма ко јој се за па жа при лич на 
бо ле ћи вост и не кри тич ност, без об зи ра о ко јој се ве ро и спо ве
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сти ра ди, тре ба да ти пред ност на став ним са др жа ји ма и ме то
да ма из во ђе ња на ста ве ко ји ће до при не ти раз во ју ре ли гиј ске 
кул ту ре, од но сно сти ца њу зна ња о ре ли ги ји и из ре ли ги је, а 
не прак ти ко ва њу ре ли гиј ских об ре да у шко ли, што је у су
шти ни по сао вер ских уста но ва. Та ко ђе, и у овом на став ном 
пред ме ту тре ба ве ли ку па жњу по све ћи ва ти уни вер зал ним 
људ ским вред но сти ма ко је су при сут не у свим тра ди ци о нал
ним ре ли ги ја ма. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти из бо ру на
став ни ка и за овај пред мет. У прак си су то све ште ни ци ко ји у 
мно гим слу ча је ви ма не ма ју фа кул тет ско обра зо ва ње, а нај че
шће ни еле мен тар на пе да го шка зна ња о ме то да ма из во ђе ња 
на ста ве и ра да са де цом. Те сла бо сти се мо ра ју ис пра вља ти и 
на ста ва ве ро на у ке се ри о зни је из во ди ти.



Други део

БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС
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1. БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС У СРБИЈИ

1.1. Припреме за спровођење Болоњског процеса

Бо лоњ ски про цес пред ста вља ре а ли за ци ју про јек та 
ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Евро пи ко ја има тран сна ци
о нал ни ка рак тер и ко ре спон ди ра са ве ли ким дру штве ним 
про ме на ма с кра ја XX и по чет ка XXI ве ка. Овим про ме на
ма основ ни тренд да је про цес гло ба ли за ци је, ко ји је из ра жен 
„кроз убр за ни раз вој еко ном ских, по ли тич ких и на уч них ве за 
из ме ђу љу ди и на ро да у све ту” (Ба зић, 2006: 78). Основ ни 
узро ци ре фор ме у Бо лоњ ском про це су ве за ни су за при ла го
ђа ва ње обра зо ва ња нео ли бе рал ној стра те ги ји раз во ја у све ту, 
зах те ви ма са вре ме не по де ле ра да и евро ин те гра циј ских про
це са. Бо лоњ ски про цес има и од ре ђе ни исто риј ски кон ти ну и
тет. Ње го ве осно ве за цр та не су у Mag na Char ta Uni ver si ta tum, 
ко ја је пот пи са на у Бо ло њи 18. сеп тем бра 1988. го ди не у част 
две сто те го ди шњи це нај ста ри јег европ ског уни вер зи те та. У 
њој су по ста вље на не ка те мељ на на че ла но ве ми си је уни вер
зи те та. Дру ги зна ча јан до га ђај у Болњ ском про це су би ла је 
тзв. Ли са бон ска кон вен ци ја из 1997. го ди не, ко ја је по зна та 
и као Кон вен ци ја о при зна ва њу ви со ко школ ских ква ли фи ка
ци ја у европ ској ре ги ји. А по том, на кон го ди ну да на, усле ди
ла је Сор бон ска де кла ра ци ја ко ја је као при о ри тет озна чи ла 
хар мо ни за ци ју европ ског ви со ко школ ског си сте ма. Убр зо је 
усле ди ло и до но ше ње кључ ног до ку мен та ре фор ме ви со ког 
обра зо ва ња у Евро пи, а то је Бо лоњ ска де кла ра ци ја, ко ја је 
до не та на са стан ку ми ни ста ра за обра зо ва ње европ ских зе ма
ља 19. ју на 1999. го ди не. 

У Бо лоњ ској де кла ра ци ји за цр та не су ор га ни за ци о не и 
струк тур не про ме не у ви со ком обра зо ва њу, као и смер ни це 
раз во ја европ ског ви со ког школ ства до 2010. го ди не. По ред 
то га, по ста вљен је оп шти за јед нич ки циљ, а то је да се до 
2010. го ди не из гра ди отво рен и кон ку рен тан европ ски ви со
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ко школ ски про стор  Европ ска зо на ви со ког обра зо ва ња (Bo
lonj ska de kla ra ci ja, 2011). То би, пре ма ауто ри ма ове де кла ра
ци је, сту ден ти ма и они ма ко ји су ди пло ми ра ли на не ком од 
европ ских уни вер зи те та омо гу ћи ло сло бод но кре та ње, уче
ство ва ње и за по шља ва ње уну тар та ко ус по ста вље не, отво ре
не европ ске уни вер зи тет ске струк ту ре. Та ква, струк ту ра би 
ујед но би ла за ни мљи ва и при влач на сту ден ти ма и ван европ
ског про сто ра. У су шти ни, основ ни ци ље ви ре фор ми ви со ког 
обра зо ва ња пре ма Бо лоњ ској де кла ра ци ји су: 1) ус по ста вља
ње си сте ма ла ко пре по зна тљи вих и упо ре ди вих ака дем ских 
зва ња; 2) ор га ни зо ва ње сту ди ја у два кру га шко ло ва ња (сту
дент ском и ди плом ском), а ка сни је је ово пре фор му ли са но, 
где се ука зу је на три ни воа сту ди ра ња (пред ди плом ске, ди
плом ске и по сле ди плом ске сту ди је); 3) уво ђе ње кре дит ног 
си сте ма (ECTS) при ли ком вред но ва ња сту дент ских оба ве за; 
4) под сти ца ње мо бил но сти сту де на та, на став ни ка и ад ми ни
стра тив ног осо бља; 5) уна пре ђе ње европ ског уче ство ва ња у 
оси гу ра ва њу ква ли те та ви со ког школ ства; и 6) уна пре ђе ње 
европ ске ди мен зи је у ви со ком школ ству (Bo lonj ska de kla ra
ci ja, 2011). Ка сни је, Бер лин ским ко ми ни ке ом из 2003. го ди не, 
овим ци ље ви ма при до да ти су још и не ки но ви: а) ак тив но 
уче шће ви со ко школ ских уста но ва, на став ни ка и сту де на та у 
Бо лоњ ском про це су; б) уче ство ва ње сту де на та у упра вља њу, 
од ре ђи ва њу раз вој них смер ни ца и уна пре ђе њу ви со ког школ
ства; в) про мо ци ја кон цеп та до жи вот ног уче ња; и г) ства ра
ње основ них пред у сло ва за из град њу дру штва зна ња, а то 
су: европ ски ви ше школ ски про стор и европ ски ис тра жи вач
ки про стор (Ber lin ski ko mi ni ke, 2011).

Про цес ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји, у скла
ду са Бо лоњ ским про це сом, за по чет је ја ну а ра 2001. го ди не, 
исто вре ме но ка да су за по че те и ве ли ке про ме не у це ло куп ном 
дру штве ном си сте му и вла да ју ћем си сте му вред но сти. Та да 
до ла зи до од луч ни јег при хва та ња нео ли бе рал ног кон цеп та 
дру штве ноеко ном ског и по ли тич ког раз во ја, као и на сто ја
ња Ср би је да се што ви ше укљу чи у европ ско тр жи ште ро ба 
и услу га, ка пи та ла и ра да, уни вер зи тет ског обра зо ва ња и сл; 
од но сно у про це се евро ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је. Убр зо 
је Ми ни стар ство про све те и спор та Ср би је, у скла ду са на че
ли ма но ве др жав не по ли ти ке, од ре ди ло као свој циљ: „Ус по
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ста вља ње мо дер ног си сте ма ви со ког обра зо ва ња у скла ду са 
Бо лоњ ским про це сом” (Ви со ко обра зо ва ње у Ср би ји  Стра
те ги ја ре фор ме, 2003: 1), та ко да је Ср би ја убр зо при сту пи ла 
Бо лоњ ском про це су, зва нич но 2003. го ди не на ми ни стар ском 
са стан ку у Бер ли ну. У окви ру при пре ма за укљу чи ва ње Ср
би је у Бо лоњ ски про цес, спро ве де не су мно го број не ак тив но
сти, осо би то у не вла ди ном сек то ру, ме ђу ко ји ма је на ро чи та 
па жња по све ћи ва на ана ли зи европ ског си сте ма ви со ког обра
зо ва ња са по себ ном па жњом на про ме не ко је су се до го ди
ле за вре ме де ве де се тих док је Ср би ја би ла под санк ци ја ма, 
као и ана ли за си сте ма ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји. С дру ге 
стра не, у Ми ни стар ству про све те и спор та вр ше не су раз ли
чи те про це не и ана ли зе, ка ко са ста но ви шта струк ту ре Ми
ни стар ства, ње го вих над ле жно сти, људ ских и фи нан сиј ских 
ре сур са, та ко и са ста но ви шта си сте ма упра вља ња ви со ким 
обра зо ва њем на на ци о нал ном ни воу.

Упо зна ва ње са про ме на ма у европ ском ви со ком обра зо
ва њу за по че ло је кра јем 1999. го ди не, нај пре пре ко не вла ди не 
ор га ни за ци је Ал тер на тив на ака дем ска обра зов на мре жа. Она 
је осно ва на као од го вор де ла ака дем ске за јед ни це у Ср би ји 
на За кон о уни вер зи те ту из 1998. го ди не, са ци љем: „ства ра
ње мо де ла за ре фор му уни вер зи те та по ма жу ћи та ко про це
се тран зи ци је ка отво ре ном гра ђан ском дру штву, тр жи шној 
еко но ми ји и по ли тич кој де мо кра ти ји” (Ви со ко обра зо ва ње у 
Ср би ји  Стра те ги ја ре фор ме, 2003: 1). Ова не вла ди на ор
га ни за ци ја је ини ци ра ла и ор га ни зо ва ла мно го број не се ми
на ре, кон фе рен ци је и из да ва ла је раз ли чи те пу бли ка ци је ко је 
су би ле по све ће не те ма ма ви со ког обра зо ва ња и афир ма ци
је Бо лоњ ског про це са. Исто вре ме но, ње ни ак ти ви сти су све 
уче ста ли је ис ти ца ли да тре ба на пу сти ти мо дел Хум бол то вог 
уни вер зи те та, на ко ме је за сно ван и уни вер зи тет ски си стем 
у Ср би ји, јер „та кав уни вер зи тет је је дан од иде о ло шких др
жав них апа ра та, чу вар (на ци о нал не) кул ту ре и про из во ђач 
но вих зна ња”. При то ме се ука зи ва ло, да су Хум бол тов уни
вер зи тет „у дру гој по ло ви ни XX ве ка до ве ла у пи та ње два 
раз вој на про це са: гло ба ли за ци ја и тех но ло шки раз вој, про
гре сив но сла бље ње уло ге на ци о нал не др жа ве и исто вре ме ни 
све бр жи тем по раз во ја но вих тех но ло ги ја ко је ме ња ју на чин 
на ко ји жи ви мо, оп шти мо, про из во ди мо и учи мо” (Evrop ski 
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uni ver zi tet 2010?, 2001: 7). За то, пре ма ауто ри ма ове про јек
ци је, „уни вер зи тет ви ше ни је нај зна чај ни је ме сто на ко ме се 
ре про ду ку је кул ту ра”, већ „уни вер зи те ти све ви ше по ста ју 
кор по ра ци је на чи јем че лу се на ла зе спо соб ни ме на џе ри (...) 
ко ји на функ ци о ни са ње обра зов них ин сти ту ци ја при ме њу ју 
не у мо љи ву ра чу но вод стве ну ло ги ку рас хо да, при хо да и ефи
ка сно сти уло же них сред ста ва” (Evrop ski uni ver zi tet 2010?, 
2001: 8). Та ко се ви ди но ва дру штве на уло га уни вер зи те та 
ко ја тре ба да се при пре ми кроз Бо лоњ ски про цес. Ов де је 
очи глед но да се ин си сти ра на ус по ста вља њу обра зов ног си
сте ма ко ји тре ба да се за сни ва на тр жи шним од но си ма, та ко 
„да он мо ра по чи ва ти на ло ги ци раз во ја нео ли бе рал не еко но
ми је, ко ја за циљ има ус по ста вља ње но вог свет ског по рет ка 
у обра зо ва њу (...) у чи јој осно ви су иде о ло ги ја и стра те ги ја 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја” (Uze lac, 2009: 63). 

У при пре ма ма за спро во ђе ње Бо лоњ ског про це са у 
Ср би ји, ве ли ка па жња је по све ћи ва на и ак тив но сти ма у 
Ми ни стар ству про све те и спор та. Убр зо се за по че ло са ан
га жо ва њем раз ли чи тих екс пе ра та из зе мље и ино стран ства, 
уса вр ша ва њем осо бља у Ми ни стар ству, на ро чи то кроз обу
ке за при ме ну ком пју те ра и кур се ве ен гле ског је зи ка, а по
том и ин ста ли ра њем но ве ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не 
опре ме. Фор ми ра не су по треб не ба зе по да та ка и вр ше не су 
мно го број не ор га ни за ци о ноструч не, нор ма тив не и по ли тич
ке при пре ме за но ву ми си ју уни вер зи те та, за при дру жи ва ње 
Бо лоњ ском про це су. У тим при пре ма ма, кроз про је кат „Упра
вља ње уни вер зи те том” ко ји је ре а ли зо вао UNE SCOCE PES, 
раз ма тра на су ре ле вант на пи та ња функ ци о ни са ња уни вер зи
те та у усло ви ма спро во ђе ња Бо лоњ ског про це са. Осо би то је 
пре и спи ти ван мо дел упра вља ња си сте мом ви со ког обра зо ва
ња ко ји је био при су тан на на ци о нал ном ни воу, при че му је 
из ра же но на сто ја ње да се про цес до но ше ња од лу ка у ви со
ком обра зо ва њу по ме ри са ад ми ни стра тив нослу жбе нич ких 
струк ту ра Ми ни стар ства, од но сно др жав них ор га на, и де ле
ги ра екс пер ти ма, то јест не вла ди ном сек то ру. Исто вре ме но и 
Ми ни стар ство про све те и спор та је име но ва ло тим про мо те
ра Бо лоњ ског про це са у Ср би ји, ко ји је ра дио на афир ми са њу 
ове ре фор ме на до ма ћим ин сти ту ци ја ма ви со ког обра зо ва ња, 
на ро чи то у уни вер зи тет ским цен три ма. У са рад њи овог  ми
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ни стар ства са ин сти ту ци ја ма ви со ког обра зо ва ња, као и не
вла ди ним ор га ни за ци ја ма, спро ве де но је још низ вр ло раз ли
чи тих ак тив но сти, на ро чи то про па ганд них, ин струк тив них 
и еду ка тив них. Ме ђу тим, ин тен зив не при пре ме за ре фор му 
ви со ког школ ства у Ср би ји и при сту па ње Бо лоњ ском про це
су за по че те су тек по сле до но ше ња но вог За ко на о ви со ком 
обра зо ва њу 2005. го ди не.

1.2. Акредитација и провера квалитета 
високошколских установа

На кон усва ја ња За ко на о ви со ком обра зо ва њу 2005. го
ди не, у ко ме је са др жан прав ни основ за пу ну им пле мен та ци
ју Бо лоњ ског про це са у си стем ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји, 
усле ди ла је, нај пре, при пре ма свих до ку ме на та пред ви ђе них 
За ко ном. То је би ло ја ко ва жно, јер при хва та ње де кла ра ци ја 
ни је до вољ но „ако прин ци пи Де кла ра ци је не ме ња ју на ци о
нал но за ко но дав ство и на ци о нал не про це ду ре још оп ста ју” 
(Ra u hvar gers, 2006: 28). Убр зо је, по том, На род на скуп шти
на Ре пу бли ке Ср би је иза бра ла На ци о нал ни са вет за ви со ко 
обра зо ва ње, а Са вет је, на осно ву пред ло га са уни вер зи те
та, фор ми рао Ко ми си ју за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те
та, ко ја је је ди но зва нич но при зна то те ло за ви со ко обра зо
ва ње од го вор но за спо ља шњу про ве ру ква ли те та у Ср би ји. У 
скла ду са За ко ном, све ви со ко школ ске уста но ве у Ср би ји и 
сви сту диј ски про гра ми ко ји се на њи ма ре а ли зу ју мо ра ли су 
про ћи кроз про цес акре ди та ци је за кључ но са 2009. го ди ном. 
Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та фор ми ра на је 
од 15 чла но ва, по три из по ља дру штве ноху ма ни стич ких, 
при род нома те ма тич ких, тех нич котех но ло шких и ме ди цин
ских на у ка и по ља умет но сти. Oнa је по че ла са ра дом у ју ну 
2006. го ди не, нај пре на при пре ми стан дар да и про це ду ра за 
акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва и сту диј ских про гра
ма, за са мо вред но ва ње и оце њи ва ње ква ли те та уста но ва, као 
и стан дар да за спо ља шњу про ве ру ква ли те та уста но ва, ко је 
је по том усво јио На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње и 
об ја вио као под за кон ска ак та. Сви ови и дру ги стан дар ди и 
про це ду ре би ли су до ступ ни за све су бјек те про ве ре ква ли
те та и акре ди та ци је и јав ност у штам па ном и елек трон ском 
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об ли ку на веб сај ту Ко ми си је (www.kapk.org). Ујед но, за по че
ло се ин те зив но и са дру гим ак тив но сти ма у им пле мен та ци ји 
Бо лоњ ског про це са у Ср би ји, као што су: се ми на ри за пред
став ни ке ви со ко школ ских уста но ва по све ће ни при пре ми 
акре ди та ци о не до ку мен та ци је, из бор ре цен зе на та сту диј ских 
про гра ма и уста но ва, као и њи хо ва обу ка, об ја вљи ва ње ре
ле вант них пу бли ка ци ја и сл. Из бор ре цен зе на та вр шен је из 
ре да уни ве зи тет ских на став ни ка, на кон јав ног по зи ва, та ко 
да је Ко ми си ја фор ми ра ла ба зу од пре ко 700 ре цен зе на та, ко
ји пред ста вља ју го то во 10 од сто од укуп ног уни вер зи тет ског 
на став нич ког ка дра у Ср би ји. На кон при пре ме упут ста ва за 
ре цен зен те, у пе ри о ду 20072009. го ди не, ор га ни зо ва но је 20 
јед но днев них  се ми на ра за обу ку ре цен зе на та у Бе о гра ду, Ни
шу, Кра гу јев цу и Но вом Са ду. У истом пе ри о ду ова ко ми си ја 
је одр жа ла че ти ри се ми на ра са 856 уче сни ка са свих ви со ко
школ ских уста но ва у Ср би ји по све ће них при пре ми до ку мен
та ци је за акре ди та ци ју (Три го ди не ра да Ко ми си је за акре ди
та ци ју и про ве ру ква ли те та, 2009: 2).

Им пле мен та ци ја Бо лоњ ског про це са у ви со ко школ
ске уста но ве у Ср би ји уве де на је и зва нич но се ре а ли зу је од 
школ ске 2006/2007 го ди не. У свим уни вер зи тет ским уста но
ва ма је ус по ста вље на тро сте пе на, а за стру ков не сту ди је дво
сте пе на струк ту ра. Сту диј ски про гра ми пр вог сте пе на (бе че
лор) и про гра ми пр ве го ди не сту ди ја дру гог сте пе на (ма стер) 
по ну ђе ни су по но вој струк ту ри са пот пу но дру га чи је кон ци
пи ра ним на став ним пла ном и про гра мом. Про гра ми сту ди ја 
тре ћег сте пе на по че ли су да се уво де на уни вер зи те ти ма у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу. 

Про цес акре ди та ци је у Ср би ји, ко ји је за по чет 2007. го
ди не, об у хва тио je све ви со ко школ ске уста но ве и њи хо ве сту
диј ске про гра ме. У то вре ме у Ср би ји је би ло се дам др жав них 
уни вер зи те та, у чи јем се са ста ву на ла зи ло 85 фа кул те та; и 
шест при ват них уни вер зи те та са 43 фа кул те та, као и пре ко 80 
раз ли чи тих ви ших шко ла, ка ко по стру ци та ко и по струк ту
ри вла сни штва. Нај пре се при сту пи ло акре ди та ци ји ви со ких 
шко ла стру ков них сту ди ја, ко ја је оба вље на 2007. го ди не. У 
акре ди та ци о ни про цес је ушло 78 уста но ва и 287 сту диј ских 
про гра ма, од ко јих је укуп но акре ди то ва но 68 ви со ких шко ла 
и 232 сту диј ска про гра ма. За то је већ у школ ској 2007/2008. 
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го ди ни, у овим шко ла ма упи са но око 2000 сту де на та на сту
ди ја ма пр вог сте пе на у (ни во стру ков ног бе че ло ра). А по сле 
акре ди та ци је дру гог сте пе на стру ков ног сту диј ског про гра
ма, сту ден ти су по пр ви пут упи са ни у 2008/2009. школ ској 
го ди ни, стру ков ни ма стер ни во (На ци о нал ни из ве штај о раз
во ју Бо лоњ ског про це са у Ср би ји 2008, 2009: 21). 

Ше мат ски при каз си сте ма ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји  
пре ма Бо лоњ ском про це су  (Из вор: www.mps.sr.gov.yu/, 12. 05. 2009)

У пе ри о ду 20082009 при сту пи ло се акре ди та ци ји фа
кул те та, уни вер зи те та и ви со ких шко ла ака дем ских сту ди ја. 
Због оби ма по сла по сту пак је по де љен у пет ци клу са, за ко
је су се уста но ве са мо стал но опре де љи ва ле. За пр ви ци клус 
при ја вље но је 14 уста но ва ака дем ских сту ди ја са 166 сту диј
ских про гра ма, за дру ги ци клус 13 уста но ва са 161 сту диј
ских про гра ма, за тре ћи ци клус 47 уста но ва и 359 сту диј ских 
про гра ма, а за че твр ти ци клус 49 уста но ва и 392 сту диј ска 
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про гра ма. Пре ма пр во бит ним акре ди та ци о ним од лу ка ма у 
пр ва че ти ри ци клу са акре ди то ва но је 54 од сто уста но ва и 64 
од сто сту диј ских про гра ма, а 46 од сто уста но ва  и 36 од сто 
сту диј ских про гра ма до би ло је акт упо зо ре ња. Све ви со ко
школ ске уста но ве су ак тив но са ра ђи ва ле са Ко ми си јом у ци
љу укла ња ња не до ста та ка на ко је је ука зи ва но и от кла ња ле 
су уоче не не до стат ке ка ко би уна пре ди ле свој ква ли тет (Три 
го ди не ра да Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та, 
2009: 2).

Акре ди та ци ја ви со ко школ ских уста но ва ко је ре а ли зу ју 
ака дем ске сту диј ске про гра ме за пр ви сте пен (бе че лор), дру ги 
сте пен (ма стер) и тре ћи сте пен (док то рат) по че ла је фе бру а ра 
2008. го ди не. До кра ја 2008. го ди не акре ди то ва но је 27 ви со
ко школ ских уста но ва и 354 про гра ма  130 пр вог сте пе на, 152 
дру гог сте пе на и 72 тре ћег сте пе на (Из ве шта ји Ко ми си је за 
акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та IIV цил кус, 2009). Пре ма 
овим по да ци ма, мо же се за кљу чи ти да је до кра ја 2008. го ди
не акре ди та ци ја за вр ше на у пре ко 50 од сто ви со ко школ ских 
уста но ва. А За ко ном је пред ви ђе но да се овај про цес се окон
ча до ок то бра 2009. го ди не. 

У Ср би ји је у школ ској 2008/2009. го ди ни упи са но око 
202.000 сту де на та ис под док тор ског ни воа сту ди ја, а у дво сте
пе ни си стем сту ди ја, у скла ду са Бо лоњ ским про це сом, око 
180.000, од но сно 89 од сто (На ци о нал ни из ве штај о раз во ју 
Бо лоњ ског про це са у Ср би ји 2008, 2009: 7). Раз ли ка у овим 
ци фра ма про ис ти че оту да што су то сту ден ти ко ји су упи са ли 
сту ди је пре усва ја ња За ко на о ви со ком обра зо ва њу и они су 
има ли пра во да сту ди ра ју по ста рим про пи си ма и пра ви ли ма 
до кра ја школ ске 2011/2012. го ди не. Убр зо је за по чео и раз
вој док тор ских сту диј ских про гра ма у скла ду са Бо лоњ ским 
про це сом, а пр ви сту ден ти су упи са ни у школ ској 2007/2008. 
го ди ни, јер су већ та да по је ди ни фа кул те ти има ли акре ди то
ва не сво је док тор ске про гра ме. А у не ке док тор ске сту диј ске 
про гра ме би ла је ин те гри са на ин тер ди сци пли нар на обу ка и 
раз вој пре но си вих ве шти на (Ма шин ски фа кул тет, Бе о град, 
AIM SI Но ви Сад), та ко да су док тор ски кан ди да ти би ли исто
вре ме но сту ден ти и ис тра жи ва чи.

У раз до бљу од 2007. до по ло ви не ок то бра 2011. го ди
не, или пре ци зни је за кључ но са 14. ок то бром 2011. го ди не, 
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у Ср би ји је, пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са, акре
ди то ва но осам др жав них уни вер зи те та у чи јем је са ста ву 82 
фа кул те та и осам при ват них уни вер зи те та са 32 фа кул те та. 
У овим ви со ко школ ским уста но ва ма акре ди то ва но је укуп
но 1237 сту диј ских про гра ма (Во дич кроз акре ди то ва не сту
диј ске про гра ме на ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји, 20011: 558). У пр ву го ди ну сту ди ја (основ них ака
дем ских, ди плом ских  ма стер сту ди ја, спе ци ја ли стич ких и 
док тор ских сту ди ја) на овим ви со ко школ ским уста но ва ма је 
пред ви ђе но да се упи ше 63.182 сту ден та (та бе ле 1. и 2). По
ред то га, у то ку је по сту пак акре ди та ци је за још три при ват на 
уни вер зи те та, ко ји су већ акре ди то ва ли пет фа кул те та и 29 
сту диј ских про гра ма на ко ји ма је пред ви ђе но да се у пр ву го
ди ну сту ди ја упи ше 1.113 сту де на та .

Табела 1.  
Државни универзитети

УНИВЕРЗИТЕТИ
БРОЈ 

ФА КУЛ
ТЕ ТА

БРОЈ СТУ
ДИЈ СКИХ 
ПРО ГРА

МА

БРОЈ 
СТУ ДЕ
НА ТА

1. Универзитет у Београду 31 301 23.306

2. Универзитет уметности у 
Београду 3 60 990

3. Универзитет у Новом Саду 13 352 14.183
4. Универзитет у Крагујевцу 11 94 4.526
5. Универзитет у Нишу 12 123 7.182

6. Универзитет у Приштини  
Косовска Митровица 10 74 2.198

7. Државни универзитет у 
Новом Пазару

ин те
гри са ни 
уни вер

зи тет
43 1005

8. Универзитет одбране у 
Београду 2 20 552

УКУПНО 82 1.067 53.942
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Табела 2.  
Приватни универзитети

УНИВЕРЗИТЕТИ БРОЈ  
ФА КУЛ ТЕ ТА

БРОЈ 
СТУ
ДИЈ

СКИХ 
ПРО
ГРА
МА

БРОЈ 
СТУ

ДЕ НА
ТА

1. Универзитет „Сингидунум”
интегрисани 
универзитет + 5 
акредитованих 
факултета

37 3.135

2. Универзитет „Мегатренд” 10 38 2.510

3. Универзитет „Привредна 
академија” 4 19 744

4. Универзитет „Едуконс”
интегрисани 
универзитет + 
1 акредитован 
факултет

12 808

5. Универзитет 
„Метрополитан”

интегрисани 
универзитет + 
1 акредитован 
факултет

15 378

6. Универзитет „Унион” 4 18 844

7. Универзитет „УнионНикола 
Тесла”

интегрисани 
универзитет + 
4 акредитована 
факултета

16 661

8. Европски универзитет 3 15 160
УКУПНО 32 170 9.240

Та ко ђе, у пе ри о ду од 2007. до по ло ви не ок то бра 2011. 
го ди не, акре ди то ва не су ви со ке шко ле ака дем ских сту ди ја и 
ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја. У том про це су је акре ди то
ва но пет ви со ких шко ла ака дем ских сту ди ја са 17 сту диј ских 
про гра ма основ них и ди плом ских  ма стер сту ди ја и пред ви
ђе но је да се на њи ма упи ше 1730 сту ден та на пр ву го ди ну 
сту ди ја; и 65 ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја и њи хо вих 
327 сту диј ских про гра ма основ них и спе ци ја ли стич ких стру
ков них сту ди ја, на ко ји ма је пред ви ђе но да се упи ше 21.088 
сту де на та на пр ву го ди ну сту ди ја (Во дич кроз акре ди то ва не 
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сту диј ске про гра ме на ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре пу
бли ци Ср би ји, 2011: 5977).

По сту пак акре ди та ци је ових ви со ко школ ских уста но
ва тра јао је ду же не го што је то За ко ном би ло пред ви ђе но, 
због раз ли чи тих раз ло га, по чев од то га да у мно гим сре ди
на ма ни су би ле из вр ше не од го ва ра ју ће при пре ме или ни су 
ство ре ни усло ви да се уђе у про цес акре ди та ци је, па све до 
раз ли чи тих от по ра Бо лоњ ском про це су. Ме ђу тим, без об зи ра 
на то, про цес акре ди та ци је је те као по уоби ча је ној про це ду ри 
и окон ча вао се од лу ка ма Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве
ру ква ли те та. Ме ђу тим, па жљи вом ана ли зом, мо же се за па
зи ти да је не ке ви со ко школ ске уста но ве и њи хо ве  сту диј ске 
про гра ме акре ди то вао На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо
ва ње у жал бе ном по ступ ку (Во дич кроз акре ди то ва не сту
диј ске про гра ме на ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји, 2011: 5). На тај на чин акре ди то ва но је три сту диј ска 
про гра ма на др жав ним уни вер зи те ти ма (два на Уни вер зи те
ту у Но вом Са ду и је дан на Уни вер зи те ту у При шти ни  Ко
сов ској Ми тро ви ци). А на при ват ним уни вер зи те ти ма то је 
знат но из ра же ни је. На та кав на чин акре ди то ва но је де сет фа
кул те та (три на Ме га трен ду, по два на При вред ној ака де ми
ји и Европ ском уни вер зи те ту и је дан на Уни вер зи те ту Уни
он); и 27 сту диј ских про гра ма (осам на Ме га трен ду, по шест 
на При вред ној ака де ми ји и Европ ском уни вер зи те ту, пет на 
Уни вер зи те ту Ме тро по ли тан и два на Уни вер зи те ту Уни он). 
То се мо же за па зи ти и у про це су акре ди та ци је ви со ких шко ла 
ака дем ских и стру ков них сту ди ја. На ци о нал ни са вет за ви
со ко обра зо ва ње је у жал бе ном по ступ ку акре ди то вао јед ну 
шко лу и пет сту диј ских про гра ма (Ви со ка шко ла за по слов ну 
еко но ми ју и пред у зет ни штво из Бе о гра да, као и ње на два сту
диј ска про гра ма). Обра зло же ња за ова кав на чин акре ди та ци
је ни су до ступ на, па се о раз ло зи ма за то мо же са мо на га ђа ти, 
али је јед но са свим из ве сно, а то је да су ове ви со ко школ ске 
уста но ве има ле ве ли ких про бле ма са ис пу ња ва њем основ них 
усло ва за рад.

Уво ђе ње и обез бе ђи ва ње си сте ма ква ли те та у ви со ком 
обра зо ва њу у Ср би ји оце њу је се као зна ча јан на пре дак. Си
стем про ве ре ква ли те та у Ср би ји са сто ји се од три еле мен
та: акре ди та ци је, са мо е ва лу а ци је и спо ља шње про ве ре ква
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ли те та. На на ци о нал ном ни воу се при ме њу је функ ци о на лан 
си стем обез бе ђи ва ња ква ли те та, ко ји укљу чу је уну тра шњу и 
спо ља шну про ве ру, као и акре ди та ци ју. У том про це су ви
со ко школ ске уста но ве има ју за кон ску оба ве зу да ус по ста ве 
ор га ни за ци о ну струк ту ру за обез бе ђе ње ква ли те та. Исто
вре ме но оне су оба ве зне да ме ре по сти за ње ис хо да уче ња и 
да обез бе де ак тив но уче ство ва ње сту де на та у про це су са мо
вред но ва ња. Од ви со ко школ ских уста но ва се тра жи и да вр
ше пе ри о дич на оце њи ва ња у свим обла сти ма обез бе ђи ва ња 
ква ли те та а са мо вред но ва ње је пред ви ђе но да се вр ши нај ма
ње јед ном у три го ди не. Из ве штај о са мо вред но ва њу је оба ве
зни до ку мент у до си јеу за акре ди та ци ју сва ке ви со ко школ ске 
уста но ве. Спо ља шња кон тро ла ква ли те та об у хва та све ви
со ко школ ске уста но ве у Ср би ји и спро во ди се по сте пе ни
ма. Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та фор ми ра 
струч не ти мо ве спољ них екс пе ра та (ре цен зе на та) за оце њи
ва ње и кон тро лу ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва и сту
диј ских про гра ма. На ла зе ди рект не по се те под ко ми си је и из
ве шта је оце њи ва ча Ко ми си ја ко ри сти за до но ше ње од лу ке о 
акре ди та ци ји. Акре ди та ци ја и спо ља шња про ве ра ква ли те та 
су услов за из да ва ње рад не до зво ле ви со ко школ ској уста но ви 
ко ју да је Ми ни стар ство про све те. То ком раз ви ја ња си сте ма 
ква ли те та, стан дар ди акре ди та ци је су уса гла ше ни са стан дар
ди ма и смер ни ца ма за обез бе ђи ва ње ква ли те та у Европ ском 
про сто ру ви со ког обра зо ва ња. Ко ми си ја за акре ди та ци ју и 
про ве ру ква ли те та са ра ђу је са ве ћим бро јем акре ди та ци о них 
ко ми си ја у европ ском окру же њу и члан је Ме ђу на род не мре
же аген ци ја за обез бе ђе ње ква ли те та у ви со ком обра зо ва њу 
(In ter na ti o nal Net work for Qu a lity As su ran ce Agen ci es in Hig
her Edu ca tion  IN QA A HE); и члан  кан ди дат Европ ске асо
ци ја ци је за обез бе ђе ње ква ли те та у ви со ком обра зо ва њу (the 
Euro pean As so ci a tion for Qu a lity As su ran ce in Hig her Edu ca tion 
 EN QA) од 22.09. 2010. го ди не. Та ко ђе, Ко ми си ја је уче сник 
ме ђу на род ног про јек та Tem pus CU BRIC „Strengthe ning Qu a
lity As su ran ce System wit hin We stern Bal kans HE Is in Sup port 
of Na ti o nal and Re gi o nal Plan ning”(Из ве штај о ра ду КАПК у 
2010. го ди ни, 2011: 16).
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То ком 2010. го ди не, Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про
ве ру ква ли те та за по че ла је при пре ме за спо ља шњу про ве ру 
ква ли те та и, у том ци љу, ура ди ла је не ко ли ко но вих до ку ме
на та и пред у зе ла низ нео п ход них ак тив но сти, ме ђу ко ји ма на
ро чи ту па жњу за слу жу ју: а) при пре ме за укљу чи ва ње сту де
на та у про цес акре ди та ци је и спо ља шње про ве ре ква ли те та; 
б) при пре ма ви со ко школ ских уста но ва за про цес спо ља шње 
про ве ре ква ли те та; в) уче шће на ме ђу на род ним ску по ви ма 
и про јек ти ма ко ји су по све ће ни хар мо ни за ци ји стан дар да и 
про це ду ра у окви ру европ ског обра зов ног про сто ра, као и 
уна пре ђе њу ква ли те та у ви со ком обра зо ва њу; и г) са рад ња са 
Ми ни стар ством за про све ту и на у ку у ве зи ад ми ни стра тив не 
и тех нич ке по др шке ра ду Ко ми си је (Из ве штај о ра ду КАПК 
у 2010. го ди ни, 2011: 46). 

Све уни вер зи тет ске уста но ве у Ср би ји су по ве за не с ис
тра жи ва њем кроз на уч не про јек те ко је одо бра ва Ми ни стар
ство за на у ку и тех но ло шки раз вој. За јед но уз ака дем ску акре
ди та ци ју, сви фа кул те ти оба ве зни су да при ба ве на ци о нал ну 
акре ди та ци ју за на уч ноис тра жи вач ки рад. За кон о ви со ком 
обра зо ва њу та ко ђе пред ви ђа ис тра жи вач ки рад као нео п хо
дан део ака дем ског жи во та. Он је увек био и остао оба ве зан 
за да так свих ака дем ских ин сти ту ци ја и њи хо вог на став ног 
осо бља, али ни је оба ве зан за ви со ко школ ске уста но ве стру
ков них сту ди ја. 

На ци о нал не струк ту ре ко је над гле да ју им плем нта ци ју 
Бо лоњ ског про це са у Ср би ји су у скла ду са бо лоњ ским кри
те ри ју ми ма. На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње пред
ста вља нај ви ше те ло ко је до но си од лу ке и усва ја под за кон ска 
ак та ко ја се ти чу Бо лоњ ског про це са. Кон фе рен ци ја уни вер
зи те та Ср би је и Кон фе рен ци ја ака де ми ја стру ков них сту ди ја 
Ср би је пред ста вља ју све др жав не и не др жав не ви со ко школ
ске уста но ве и де лу ју у њи хо ве име. Ми ни стар ство про све те 
де лу је као из вр шни ор ган Вла де и да је ло ги стич ку по др шку 
На ци о нал ном са ве ту. Све ове струк ту ре де лу ју у ме ђу соб ној 
ко ор ди на ци ји и вр ше стал ни над зор над им пле мен та ци јом 
Бо лоњ ског про це са у Ср би ји (Ин фор ма тор о ра ду, 2008: 12).
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1.3. Искуства и запажања  

о Болоњском процесу

У то ку ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји у скла
ду са Бо лоњ ским про це сом за па же не су раз ли чи те про ме не, 
али и број ни про бле ми. У пр ви план су до шле до из ра жа ја 
про ме не ко је се од но се на из ра зи то по ве ћан ни во тех но ло
шке и ин фор ма ци о но  ко му ни ка ци о не опре мље но сти ви
со ко школ ских уста но ва и над ле жних др жав них ор га на ко ји 
се ба ве обра зо ва њем, као и упо ре до по ве ћа ње функ ци о нал
не пи сме но сти за по сле них у овим уста но ва ма, кроз обу ке за 
рад на ком пју те ри ма и кур се ве ен гле ског је зи ка. На то ме се 
не пре ста но ра ди ло још од по чет ка при пре ма за спро во ђе ње 
Бо лоњ ског про це са у Ср би ји. А у то ку Бо лоњ ског про це са, 
у при пре ми до ку мен та ци је за акре ди та ци ју, је дан од ва жних 
усло ва је био да сва до ку мен та бу ду до ступ на у елек трон ској 
фор ми и на веб стра ни ца ма ви со ко школ ских уста но ва. То је 
на те ра ло мно ге, ко ји до та да ни су има ли од го ва ра ју ћу ин фор
ма тич ку опре му и веб стра не на ин тер не ту, да то што пре ура
де. Упо ре до до шло је и до зна чај них тех нич ких по бољ ша ња у 
Ака дем ској мре жи Ср би је и по ве зи ва њу свих др жав них ви со
ко школ ских уста но ва чи ме су ство ре ни усло ви за но ви ква ли
тет ко му ни ка ци је на раз ли чи тим еду ка тив ним ни во и ма, ка ко 
уну тар обра зов ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, та ко и уну тар 
Европ ске зо не ви со ког обра зо ва ња. Ти ме се по твр ди ла јед на 
те за да про цес гло ба ли за ци је и при ме на ин фор ма ци о ноко
му ни ка ци о них тех но ло ги ја бит но ути чу и на про фи ли са ње 
са вре ме них си сте ма ви со ког обра зо ва ња: „Про цес гло ба ли за
ци је и ши ро ка при ме на ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех
но ло ги ја по ста вља ју ја сне за дат ке си сте ми ма ви со ког обра зо
ва ња” (Ра дић, 2008: 86). 

Све ово је под ста кло раз вој но вих об ли ка и ме то да из
во ђе ња на ста ве и сту ди ра ња, лак ше ко ри шће ње би бли о теч
ких ре сур са и при ступ мно гим ин фор ма ци ја ма ре ле вант ним 
за сту ди је и на уч на ис тра жи ва ња. По ред то га, у ци љу за до
во ља ва ња бо лоњ ских стан дар да, на мно гим ви со ко школ ским 
уста но ва ма из вр ше не су гра ђе вин ске ре кон струк ци је и ре
но ви ра ње про сто ри ја, као и из град ња но вих обје ка та. Об но
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вље не су ла бо ра то ри је и ка би не ти, би бли о теч ки фон до ви су 
до пу ње ни са вре ме ном на уч ном ли те ра ту ром, уџ бе ни ци ма, 
ча со пи си ма, и тд., што је све ску па ути ца ло на по бољ ша ње 
усло ва сту ди ра ња и упис сту де на та пре ма про пи са ним нор
ма ти ви ма. При ступ Бо лоњ ском про це су на мет нуо је и по о
штра ва ње кри те ри ју ма за из бор на став ни ка и њи хо во ве ће 
ан га жо ва ње, као и кон ти ну и ра ну ак тив ност сту де на та у на
ста ви, што не по сред но усло вља ва и ве ћу про ла зност на ис
пи ти ма. Кри те ри јум упо ре ди во сти на став них пла но ва и про
гра ма са срод ним фа кул те ти ма на мет нуо је и ве ћу са рад њу 
из ме ђу ви со ко школ ских уста но ва у зе мљи и ино стран ству, 
што је са свим ра зу мљи во јер „на став ни пла но ви и про гра ми 
су, по сво јој при ро ди, гло бал ног ка рак те ра и на ро чи то су по
год ни за раз ме ну про фе си о нал ног ка дра из раз ли чи тих зе ма
ља” (Ku lić, 2008: 530). Упра во за то мно ги ука зу ју да су нај ве
ћи ус пе си ове ре фор ме ви со ког обра зо ва ња исти стан дар ди и 
упо ре ди вост сту диј ских про гра ма (Is tra ži va nje stu dent ske po
pu la ci je 09/, 2009: 513). У том кон тек сту тре ба има ти у ви ду 
и да је мно гим сту ден ти ма мо тив за сту ди ра ње мо гућ ност за 
за по сле ње у ино стран ству: „бли зу 2/3 сту де на та има на уму 
мо гућ ност за по шља ва ња у ино стран ству при ли ком упи си ва
ња сту ди ја” (Is tra ži va nje stu dent ske po pu la ci je 09/, 2009: 25). 

С дру ге стра не, у про це су спро во ђе ња Бо лоњ ског про
це са у Ср би ји, ука зи ва ло се и све се ви ше упо зо ра ва на број
не про бле ме, сла бо сти и сум ње. На то је чак ука зи вао и ми ни
стар про све те ис ти чу ћи: „да је на кон по чет ног оду ше вље ња 
уво ђе њем Бо лоњ ског про це са усле ди ла скеп са и оспо ра ва ње” 
(Об ра до вић, 2008). За то, у овом кон тек сту, па жњу за слу жу ју 
и за па жа ња о тим про бле ми ма. Нај пре, кри те ри јум да сви на
став ни пред ме ти бу ду јед но се ме страл ни не ми нов но до во ди 
до це па ња ве ли ких на уч них обла сти ко је је те шко упо до би ти 
и ме то дич ки ор га ни зо ва ти за на ста ву. Ве ли ка за сту пље ност 
из бор них пред ме та на ме ће мно штво про бле ма, при че му осо
би то до ла зи до из ра жа ја њи хо во де фи ни са ње и ускла ђи ва ње 
са по сто је ћим на став ним осо бљем или обез бе ђе ње но вих на
став ни ка за њи хо ву ре а ли за ци ју. С дру ге стра не, ни је ува же
на ни спе ци фич ност на став но  на уч них и умет нич ких ди сци
пли на, јер је цео про цес ре фор ми за сно ван на прет по став ци 
да се на исти на чин мо же ре фор ми са ти це ло куп на на ста ва  
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на ста ва ме ди ци не, елек тро тех ни ке, књи жев но сти, при ме ње
них умет но сти и тд. Све је под врг ну то кван ти фи ка ци ји. Др
же ћи се нор ма ти ва и про ра чу на о оп те ре ће њу, сту ден ти ви ше 
не би мо гли да чи та ју уџ бе ник из ана то ми је, Или ја ду или Рат 
и мир. За Бо ло њу је стра ни ца стра ни ца, без об зи ра шта се 
чи та. У том кон тек сту, „уни вер зи тет је по на шим ‘бо ло њи
сти ма’ по свом сти лу схва ћен као про ду же на сред ња шко ла, 
сту ден ти су схва ће ни као ма ли де бил чи ћи спо соб ни да чи та ју  
на сат по че ти ри до пет стра на (...) а на став ни ци су по моћ но 
осо бље за ду же но да па па гај ски си му ли ра на ста ву” (Uze lac, 
2009: 176177). А ка ко кван ти фи ко ва ти ви со ко школ ске обра
зов не уста но ве ко је се ба ве умет нич ким ства ра лач ким про
це сом (му зи ком, по зо ри штем, ли ков ним умет но сти ма и тд)? 
Све то има по губ не по сле ди це, осо би то за дру штве ноху ма
ни стич ке на у ке и це ло куп но ства ра ла штво (Uze lac, 2009: 19).

За тим, ве ли ки број усит ње них на став них пред ме та, са 
ма лим фон дом ча со ва, иде у при лог те зи ко ја се че сто ис ти че 
у ана ли за ма Бо лоњ ског про це са, а то је да се це па њем на уч
них обла сти и њи хо во сво ђе ње на јед но се ме страл не на став
не пред ме те вр ши фраг мен та ци ја на уч них це ли на и њи хо во 
по јед но ста вљи ва ње, од но сно да се „је дин ство по у ча ва ња и 
ис тра жи ва ња на до ме шта ни зом бр зо по те зних кур се ва (јед но
се ме страл них на став них пред ме та)” (Ve ljak, 2011). Све то у 
крај њем ис хо ду пру жа са мо по вр шна зна ња, до во ди до сни
жа ва ња ква ли те та сту ди ја, а ти ме и ком пе тен ци ја ди пло ми ра
них сту де на та. 

Пра ће ње ак тив ног уче шћа сту де на та у на ста ви из и ску
је зна чај но ад ми ни стри ра ње на став ни ка и гу бље ње вре ме
на на ме ње ног за на ста ву, јер то зах те ва од ре ђе не еви ден ци је 
при су ства на ста ви, бе ле же ње сту дент ских ак тив но сти, че сто 
про фи ли са ње на став ног гра ди ва пре ма раз ли чи тим по тре ба
ма, као што су ко ло кви ју ми, се ми нар ски ра до ви, те сто ви итд. 
То на ме ће по тре бу да на став ник о сва ком сту ден ту во ди не ку 
вр сту до си јеа и да ад ми ни стра тив ним ме то да ма кван ти фи ку
је ње гов рад. Мно ги на став ни ци те шко при хва та ју ова кав на
чин ра да, не ки ис ти чу да се њи хо ва уло га све ла на по сао књи
го во ђе, а дру ги га упо ре ђу ју са сред њо школ ским ме то да ма 
ор га ни за ци је и из во ђе ња на ста ве. Ти ме се до во ди у пи та ње 
и сми сао ова квог уни вер зи тет ског обра зо ва ња, ко је Ли сман 
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(Kon rad Paul Li es smann) ша љи во на зи ва ИКЕА  обра зо ва ње 
(Li es smann, 2008: 96). По се бан про блем, ко ји се све уче ста
ли је ис ти че, је сте не мо гућ ност ор га ни за ци је сту ди ја за оне 
ко ји же ле уз рад да сту ди ра ју, што зах те ва од су ство са по сла 
због оба ве за да при су ству ју на ста ви и у њој ак тив но уче ству
ју, та ко да је јед но и дру го фак тич ки не мо гу ће. И на кра ју, као 
је дан од ве ли ких про бле ма на ко ји се ука зу је, је сте пи та ње 
ком пе тен ци ја ди пло ми ра них сту де на та и мо гућ ност њи хо вог 
за по шља ва ња, јер је дан од нај ве ћих про бле ма сту ди ја у Ср би
ји, пре ма не ким ис тра жи ва њи ма, је сте „ни зак сте пен при мен
љи во сти зна ња сте че них на сту ди ја ма” (Is tra ži va nje stu dent ske 
po pu la ci je 09/, 2009: 21). Осо би то се про бле ма ти зу је ускла
ђе ност њи хо вог обра зо ва ња са по тре ба ма тр жи шта ра да, јер 
у вре ме нај ин тен зив ни јих ак тив но сти у Бо лоњ ском про це су 
у Ср би ји ни је био по знат на ци о нал ни оквир ква ли фи ка ци
ја, а по сто је ће си сте ма ти за ци је рад них ме ста не пре по зна ју 
обра зов не про фи ле из Бо лоњ ског про це са. На ци о нал ни са вет 
за ви со ко обра зо ва ње је тек 23. апри ла 2010. го ди не утвр дио 
на ци о нал ни оквир ква ли фи ка ци ја, али још увек ни су пре у ре
ђе не си сте ма ти за ци је рад них ме ста у фир ма ма, дру штве ним 
уста но ва ма и др жав ним ор га ни ма. Мно ги пе си ми сти ис ти
чу да ће Бо лоњ ски про цес има ти исту суд би ну као и си стем 
усме ре ног обра зо ва ња ко ји је осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка у Ср би ји де ва сти рао сред ње школ ско обра зо ва ње па је 
убр зо на пу штен и за бо ра вљен, а ње го ве ло ше по сле ди це су 
го ди на ма от кла ња не.

Нај ве ћи иза зо ви пред ви со ким обра зо ва њем и Бо лоњ
ским про це сом у Ср би ји, пре ма про це на ма Ми ни стар ства за 
про све ту су: а) са чи ња ва ње и спро во ђе ње на ци о нал не стра
те ги је за ви со ко обра зо ва ње по сле 2010; б) усва ја ње и спро
во ђе ње на ци о нал ног окви ра ква ли фи ка ци ја; в) ус по ста вља
ње флек си бил ни јег си сте ма ви со ког обра зо ва ња ко ји ће бо ље 
од го ва ра ти по тре ба ма тр жи шта ра да; г) уво ђе ње кон цеп та 
функ ци о нал но ин те гри са ног уни вер зи те та; д) пре и спи ти ва
ње оп те ре ће ња сту де на та; е) ја ча ње укљу чи ва ња сту де на та 
у спро во ђе њу Бо лоњ ског про це са; г) обез бе ђе ње пра вич ног 
фи нан си ра ња др жав них ви со ко школ ских уста но ва; ж) ус по
ста вља ње је дин стве ног ми ни стар ства за ви со ко обра зо ва ње и 
на у ку; з) по ве ћа ње про цен та бру то на ци о нал ног до хот ка ко ји 
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се тро ши на ис тра жи ва ња и обра зо ва ње (На ци о нал ни из ве
штај о раз во ју Бо лоњ ског про це са у Ср би ји 2008, 2009: 37). 
Не ка од ових пи та ња су ка сни је де ли мич но ре ше на, по пут 
усва ја ња на ци о нал ног окви ра ква ли фи ка ци ја и ус по ста вља
ње је дин стве ног ми ни стар ства за ви со ко обра зо ва ње и на у ку, 
али још по сто ји до ста зна чај них за да та ка. То су за и ста ве ли
ки иза зо ви, али и услов оп стан ка ре фор ми ви со ког обра зо ва
ња у Ср би ји пре ма кри те ри ју ми ма Бо лоњ ског про це са. А да 
ли сви хо ће и искре но же ле да оп ста ну та кве ре фор ме?
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2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ 
У БОЛОЊСКОМ ПРОЦЕСУ

2.1. Увод

На ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње има ју за јед нич ко 
род но ме сто у кул ту ри јед ног на ро да и раз ви ја ју се у про це
си ма све у куп ног дру штве ног раз во ја об у хва та ју ћи це ло ви те 
си сте ме кул тур них вред но сти. Као об лик ко лек тив не са мо
све сти, на ци о нал ни иден ти тет је би тан чи ни лац оп штег и ху
ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо ва ња. Он се, без об зи ра на 
раз ли чи та те о риј ска раз у ме ва ња, још од Ре на на (Jo seph Er
nest Re nan) с кра ја XIX ве ка, па све до да на шњих да на, за сни
ва на све сти о спо зна ји не ких за јед нич ких ка рак те ри сти ка 
при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих на ци ја 
(је зик, ра са, ре ли ги ја, ет нос, ми то ло ги ја, кул ту ра, те ри то ри
ја итд). По ред на ци је и дру ге дру штве не ску пи не има ју свој 
иден ти тет, па се чак ука зу је да свој иден ти тет има и умре же
но дру штво као „но ви об лик дру штва” (Ca stells, 2002: 11). 
У про це су со ци ја ли за ци је и обра зо ва ња, осо би то при мар ног, 
на ци о нал ни иден ти тет има ве о ма зна чај ну уло гу, јер по мо
ћу ње га мла ди сти чу зна ња о на чи ну жи во та у од ре ђе ној за
јед ни ци, ње ним вред но сти ма и осо бе но сти ма, при ла го ђа ва ју 
се окол но сти ма и дру гим љу ди ма, кроз дру штве ну ин тер ак
ци ју об ли ку ју сво је, али и дру штве но по на ша ње. Со ци јал не 
ин тер ак ци је у овим кон тек сти ма по ма жу љу ди ма да на у че и 
раз ви ју кул тур не обра сце, ме ђу соб ну со ли дар ност и свест о 
при пад но сти од ре ђе ној на ци ји. За то се че сто у ли те ра ту ри 
ука зу је да је осе ћај на ци о нал не при пад но сти  је дан од нај
сна жни јих  су бјек тив них иден ти те та. То по ка зу ју и мно га ис
тра жи ва ња, а у јед ном од њих, ко је је спро ве де но у Ср би ји 
ју ла 2003. го ди не, за кљу чу је се: „При пад ност на ци ји спа да 
у јед но од нај ва жни јих груп них при пад но сти по ми шље њу 
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гра ђа на Ср би је” и да „не по сто ји раз ли ка у трен до ви ма из ме
ђу Ср ба и при пад ни ка оста лих на ци ја по то ме ко ли ко им је 
ва жна при пад ност на ци ји” (Ми ло ше вић, 2003: 166). 

С дру ге стра не, обра зо ва ње као уни вер зал на и ци ви ли
за циј ска те ко ви на у сва ком кон крет ном дру штву је де тер ми
ни са но ње го вим со ци јал ним ми ље ом, еко ном ским раз во јем, 
кул тур ним вред но сти ма, иде о ло шким ци ље ви ма и дру штве
ним по тре ба ма. Из то га про ис ти че, ка ко је го во рио Ни че, да 
је „за да так обра зо ва ња: жи ве ти и де ло ва ти у скла ду са нај
пле ме ни ти јим те жња ма вла сти тог на ро да” (Ни че, 1997: 126). 
На ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње прет по ста вља ју стал но 
пре и спи ти ва ње кул тур них вред но сти, па је за то че сто на по
мо лу су коб из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је. Та ко ђе, у са вре
ме ном дру штву (дру штву на уч нотех но ло шке ре во лу ци је, 
ди ги тал не еко но ми је, ма сов не кул ту ре и ма сов не по тро шње, 
раз ви је них ко му ни ка ци ја и гло бал них дру штве них мре жа), 
ко је ну ди плу ра ли зам раз ли чи тих кул тур них вред но сти и 
обра зов них са др жа ја, на ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње 
ге не рич ки те же да ус по ста ве ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ло
кал них кул ту ра, уни вер зал них вред но сти и гло бал них кул
тур них про це са. Ти ме се пре вла да ва ју ет но цен три зам и изо
ло ва ност а ус по ста вља ју ко њук тив ни од но си у ко ји ма до ла зи 
до ства ра ња за јед нич ког кул тур ног про сто ра и но вих кул тур
них обра за ца. По ред то га, тен ден ци је са вре ме ног дру штве
ног раз во ја дик ти ра ју и про ме не у кул ту ри где се ус по ста вља 
ме ри то крат ски си стем вред но сти и тех но крат ски кон цепт 
обра зо ва ња ко је се све ви ше под ре ђу је тр жи шту и гло бал ној 
по де ли ра да. У том кон тек сту се и раз ма тра ју на ци о нал ни и 
европ ски иден ти тет у ак ту ел ној ре фор ми ви со ког обра зо ва
ња у Евро пи, ко ја се кон вен ци о нал но озна ча ва као Бо лоњ ски 
про цес. Основ ни узро ци ре фор ме у Бо лоњ ском про це су ве за
ни су за при ла го ђа ва ње обра зо ва ња нео ли бе рал ној стра те ги
ји раз во ја у све ту, зах те ви ма са вре ме не по де ле ра да и евро ин
те гра циј ских про це са. 

Ова ре фор ма ви со ког обра зо ва ња има тран сна ци о нал ни 
ка рак тер и она ко ре спон ди ра са ве ли ким дру штве ним про
ме на ма с кра ја XX и по чет ка XXI ве ка ко ји ма основ ни тренд 
да је про цес гло ба ли за ци је из ра жен ''кроз убр за ни раз вој еко
ном ских, по ли тич ких и на уч них ве за из ме ђу љу ди и на ро да у 
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све ту'' (Ба зић, 2006: 78). За то Бо лоњ ски про цес иза зи ва ве ли
ку по де ље ност у јав но сти чи та ве Евро пе на оне ко ји га по др
жа ва ју и про па ги ра ју и на оне ко ји га кри ти ку ју и оспо ра ва ју. 
Јед но од спор них пи та ња Бо лоњ ског про це са је сте ука зи ва
ње на опа сност од угро жа ва ња кул тур не са мо бит но сти, уни
фи ка ци јом и стан дар ди за ци јом са вре ме не кул ту ре, чи ме се 
по ти ску ју на ци о нал не кул ту ре, ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни 
иден ти те ти, ху ма ни стич ке вред но сти и ци ви ли за циј ске те ко
ви не обра зо ва ња. Исто вре ме но, то се че сто го во ри и за гло
ба ли за ци ју: „Гло ба ли за ци ја но си са со бом мо гућ ност да (на
ци је) из гу бе свој кул тур ни иден ти тет. Ово се де ша ва као ре
зул тат акул ту ра ци је и аси ми ла ци је” (Крав чен ко, 2002: 101). 

За раз ма тра ње на ци о нал ног и европ ског иден ти те та у 
Бо лоњ ском про це су ве о ма су ре ле вант на пи та ња: со ци јал
ноеко ном ске и по ли тич ке осно ве ре фор ме обра зо ва ња у 
Бо лоњ ском про це су, а по том и сам про цес ре кон струк ци је 
на ци о нал ног у прав цу европ ског иден ти те та кроз обра зов
не ре фор ме пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са. У том 
кон тек сту се, у овом ра ду, ука зу је и на за сту пље ност ре ле
вант них са др жа ја о на ци о нал ном и европ ском иден ти те ту у 
сту диј ским про гра ми ма учи тељ ских фа кул те та у Бе о гра ду и 
За гре бу, ко ји су ре фор ми са ни пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског 
про це са. Овим фа кул те ти ма се при да је ве ли ки зна чај, јер они 
има ју из у зет но ва жну уло гу у об ли ко ва њу иден ти те та за то 
што обра зу ју учи те ље и вас пи та че ко ји ће ра ди ти са мла ди ма 
на по чет ку њи хо вог ор га ни зо ва ног шко ло ва ња. С дру ге стра
не, ови фа кул те ти ве о ма бит но ути чу на про фи ли са ње и дру
гих учи тељ ских фа кул те та у Ср би ји и Хр ват ској, па и ши ре 
у окру же њу, јер они дру ги ма слу же као узор, што све ску па 
ука зу је на њи хов ве ли ки ути цај и од го вор ност за обра зо ва ње 
учи те ља и вас пи та ча, а по сред но и на све у куп но при мар но 
обра зо ва ње и вас пи та ње.

2.2. Идејнополитичке и социјалне основе  
Болоњског процеса

Бо лоњ ски про цес има из у зет ну ва жност у ши рем кон тек
сту европ ских ин те гра ци ја, не са мо у по гле ду ви со ког обра
зо ва ња, већ уоп ште и са со ци јал нокул тур ног, по ли тич ког и 
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еко ном ског ста но ви шта, ка ко на гло бал ном ни воу, та ко и на 
ни воу по је ди нач них на ци о нал них др жа ва. Бо лоњ ским про це
сом се ме ња па ра диг ма уни вер зи те та, ко ја је зад ње зна чај не и 
те мељ не про ме не има ла по чет ком XIX ве ка са Хум бол то вим 
кон цеп том, ко ји се че сто озна ча ва и као мо дел елит ног уни
вер зи те та. „Је дан од  ду бљих узро ка про ме на о ко ји ма је ов де 
реч је сте на пу шта ње мо де ла Хум бол то вог уни вер зи те та у чи
та вој Евро пи, на ко ме је за сно ван и наш уни вер зи тет ски си
стем (...) Ње га су у дру гој по ло ви ни XX ве ка до ве ла два раз
вој на про це са: гло ба ли за ци ја и тех но ло шки раз вој, про гре
сив но сла бље ње уло ге на ци о нал не др жа ве и исто вре ме ни све 
бр жи тем по раз во ја но вих тех но ло ги ја ко је ме ња ју на чин на 
ко ји жи ви мо, оп шти мо, про из во ди мо и учи мо”(Evrop ski uni
ver zi tet 2010?, 2001: 7). То је у су шти ни уда ља ва ње од кла сич
не европ ске ака дем ске кул ту ре ко ја је у Евро пи, кроз раз ли
чи те ма ни фест не фор ме, при сут на ду же од два ве ка. За го вор
ни ци Бо лоњ ског про це са ис ти чу ну жност про ме на и ука зу ју 
на нео п ход ност ди рект ног укљу чи ва ња уни вер зи те та у ши ру 
дру штве ноеко ном ску струк ту ру и ње го во ак тив но ан га жо ва
ње у ре ша ва њу дру штве них про бле ма, од но сно ста вља ња у 
слу жбу оп штег дру штве ноеко ном ског раз во ја (Evrop ski uni
ver zi tet 2010?, 2001: 7). Ов де се ја сно ви ди, иако се из ри чи то 
не ис ти че, да се ак ту ел на ре фор ма уни вер зи те та при ла го ђа ва 
зах те ви ма са вре ме не тр жи шне еко но ми је и да се на еле мен
тар ном ни воу раз у ме ва ња мо же за па зи ти да је ова ре фор ма у 
су прот но сти са те мељ ним прин ци пи ма функ ци о ни са ња уни
вер зи те та, осо би то са прин ци пом ње го ве ауто но ми је. Јер та 
ауто ном ност ни је озна ча ва ла са мо по ли тич ку ауто но ми ју, ко
ли ко год је то би ло де кла ра тив но, већ пре све га еко ном ску 
ауто но ми ју, не за ви сност од тр жи шноеко ном ских од но са и 
при вред нофунк ци о нал них за ко ни то сти дру штве ног жи во та. 
Та кав об лик тра ди ци о нал не ауто но ми је уни вер зи те та био је 
мо гућ кроз ми ни мал но функ ци о ни са ње ста бил не со ци јал не 
др жа ве ко ја је из гра ђи ва на у ни зу за пад но е вроп ских др жа ва 
на кон дру гог свет ског ра та. Од у ми ра њем со ци јал не др жа ве и 
ње на тран сфор ма ци ја у ад ми ни стра тив но би ро крат ски агенс 
нео ли бе рал ног ка пи та ли стич ког тр жи шта и мул ти на ци о нал
них кор по ра ци ја, као при мар них су бје ка та тог истог тр жи шта 
по аме рич ком мо де лу, а све у ци љу одр жа ња еко ном ске ком
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пе те тив но сти Европ ске уни је са САД, Ја па ном и све при сут
ни ји ма Ки ном, Ин ди јом и Ру си јом. Све то по сле дич но во ди 
тран сфор ма ци ји свих дру штве них ак те ра, па и уни вер зи те та. 
Ти ме уни вер зи тет по ста је тек је дан од су бје ка та кор по ра тив
ног ка пи та ли зма, ње гов ак ти ван члан у дру штве ној струк ту
ри ор га ни зо ва ној на на че ли ма и нор ма ма тр жи шних ме ха ни
за ма. Та ква уло га уни вер зи те та бит но ути че и на про ме не у 
ка рак те ру уни вер зи тет ског обра зо ва ња и уни вер зи тет ске ин
сти ту ци је, чи не ћи уни вер зи тет ме стом где се вр ши про дук
ци ја кон тро ли са ног бро ја струч них ка дро ва ја сно де фи ни са
ног про фи ла, за ви сно од по тре ба и зах те ва тр жи шта.

Обра зо ва ње је мно штвом раз ли чи тих ве за и про це са 
усло вље но дру штве ном сре ди ном у ко јој ег зи сти ра. Ре фор
ме обра зо ва ња мо гу би ти са мо де ли мич не уко ли ко се ујед
но не вр ши ре фор ма и дру гих дру штве них си сте ма са ко ји ма 
је обра зо ва ње у не по сред ној ве зи, што се по ка за ло у го то во 
свим до са да шњим обра зов ним ре фор ма ма. С дру ге стра не, 
обра зо ва ње тре ба по сма тра ти у ши рем дру штве ном кон тек
сту ко ји пре ла зи гра ни це јед не др жа ве, јер је оно уни вер зал на 
ци ви ли за циј ска те ко ви на. За то ре фор ме обра зо ва ња тре ба да 
има ју ко ре спо дент ни од нос и са дру гим обра зов ним си сте ми
ма, као и са са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма. У ре фор ми 
ви со ког обра зо ва ња, пре ма Бо лоњ ском про це су, че сто се ука
зу је да су по ме ну ти па ра ме три за не ма ре ни. Ова ре фор ма је 
уни форм на и је дин стве на за све у Евро пи, у ње ном про јек то
ва њу и ре а ли за ци ји ни је се во ди ло ра чу на ни „о раз ли чи тим 
ака дем ским кул ту ра ма” (Li es smann, 2008: 90). Ни су се ува жа
ва ле дру штве ноеко ном ске, со ци јал не, идеј нопо ли тич ке, ет
нич ке и уоп ште кул тур не спе ци фич но сти ко је од ли ку ју сва ку 
од европ ских зе ма ља, ни ти су се до вољ но са гле да ва ли про
це си и тен ден ци је ко ји су у њи ма из ра же ни. За то се у прак си 
по ка зу је да се у раз ли чи тим зе мља ма и ре ги ја ма Евро пе не
јед на ким тем пом и ква ли те том оства ру ју ци ље ви Бо лоњ ског 
про це са, као и да је раз ли чит до мет оства ре них ре фор ми.

Фи ло зоф ске осно ве ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Бо
лоњ ском про це су су нео ли бе рал на фи ло зо фи ја дру штве но
еко ном ског раз во ја и праг ма ти зам. Нео ли бе ра ли зам се про ти
ви упли та њу др жа ве у еко но ми ју, про тек ци о ни зму, ви со ким 
сто па ма по ре за и сл. Од др жа ве се тра жи да бу де „огра ни че на 
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на уске функ ци је за шти те од на си ља, кра ђе, пре ва ре, не по
што ва ња уго во ра и слич ног” (No zick, 2003: 9). Ова еко ном ска 
док три на из ра жа ва ин ди ви ду а ли стич ку фи ло зо фи ју раз во ја 
у функ ци ји мон ди ја ли за ци је ка пи та ла, јер ка ко пи ше фран
цу ски со ци о лог Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu) „нео ли бе ра ли зам 
је уто пи ја јед не екс пло а та ци је без гра ни ца” (Bo ur di eu, 1999: 
107). С дру ге стра не, праг ма ти зам, као фи ло зоф ско схва та
ње, ука зу је да прак тич на ко рист и де ло ва ње пред ста вља ју 
основ ни кри те ри јум за про це њи ва ње да ли су са знај ни ис
ка зи сми сле ни и исти ни ти (J. De wey, Ch. Pe ir ce, W. Ja mes). У 
праг ма ти зму су иде је до бре са мо ако има ју вред ност, а исти
ни та је она иде ја ко ја је ко ри сна. Пре ма овим фи ло зоф ским 
док три на ма и на њи ма за сно ва ној еко ном ској прак си, мо же 
се за па зи ти да се дру штво ре ду ку је на тр жи ште а чо век сво ди 
на еко ном ску уло гу, на ho mo oeco no mi cu sa, да се гло ри фи ку
је пред у зет нич ка ини ци ја ти ва и да се про фит ста вља из над 
чо ве ка. У су шти ни, ра ди се о под ре ђи ва њу свих људ ских и 
дру штве них сна га ин стру мен тал ном уму и ра ци о на ли за ци
ји, ко ја се ја вља ујед но као об лик мо дер ни за ци је и де ху ма ни
за ци је. Чо век се ре ду ци ра на јед но ди мен зи о нал ну лич ност, 
на „мо на ди зо ва не је дин ке за тво ре не под се дам пе ча та у сво је 
има ги нар не све то ве” (Uze lac, 2009: 10). Нео ли бе рал на фи ло
зо фи ја раз во ја из ра жа ва ин те ре се мон ди ја ли зо ва ног ка пи та
ла у вир ту ел ном све ту гло бал не еко но ми је и мо но по лар ног 
свет ског по рет ка. У ње му „обра зо ва ње и зна ње се ра ста ју од 
вас пи та ња и кул ту ре” (Mi tro vić, 2011), што до при но си ра за
ра њу кул тур ног иден ти те та ма лих на ро да, али ујед но и уни
вер зал них вред но сти кул ту ре у са вре ме ном све ту. Ту се отва
ра и пи та ње у ко јој ме ри се на ру ша ва на ци о нал ни иден ти тет 
или се он ре кон стру и ше у прав цу тра же ња но вог над на ци о
нал ног, гло бал ног иден ти те та ко ји се у овом слу ча ју ви ди као 
европ ски иден ти тет.

2.3. Национални и европски идентитети 
у Болоњском процесу

На ци о нал ни иден ти тет је, као об лик ко лек тив не са мо
све сти, би тан чи ни лац оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња 
и обра зо ва ња. Он се ства ра у про це су со ци ја ли за ци је, нај
пре уче њем ма тер њег је зи ка и усва ја њем кул ту ре, а по том се 
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обра зо ва њем усва ја ју сим бо лич ки и ма те ри јал ни еле мен ти 
соп стве не на ци је. Сва те о риј ска од ре ђе ња на ци о нал ног иден
ти те та са гла сна су у то ме да се овај иден ти тет ус по ста вља 
кон струк ци јом и спо зна јом раз ли ке, па је за то ус по ста вља
ње иден ти те та по ве за но с раз гра ни че њем пре ма ва ни, ко је 
укљу чу је са мо спо зна ју стра но га или стран ца  „на ци о нал
ни иден ти тет не на ста је као учи нак слич но сти из ме ђу љу ди 
из не ке ску пи не, већ као по сле ди ца њи хо вог за јед нич ког раз
ли ко ва ња у од но су на љу де из не ке дру ге ску пи не” (An to nić, 
2003: 151). Тај про цес ка рак те ри ше об ли ко ва ње сте ре о ти па 
пре ма дру ги ма, у чи јој се осно ви кри ју и број не пред ра су
де. Исто вре ме но, про цес иден ти тет ског раз гра ни че ња ја ча 
уну тра шњу со ли дар ност, кон сен зус и уну тра шњи по ре дак 
дру штве ног жи во та. У про це су об ли ко ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та ин си сти ра се на раз во ју сна жног по зи тив ног 
емо ци о нал ног од но са пре ма сво ме и сво ји ма, а љу бав пре ма 
сво јој на ци ји сма тра се бит ним свој ством чо ве ка. Ин тен зив
ни про це си кон струк ци је или ре кон струк ци је на ци о нал ног 
иден ти те та до ла зе до из ра жа ја у вре ме ве ли ких дру штве них 
про ме на, осо би то у про це си ма ства ра ња др жа ва, као што је 
то би ло из ра же но у Евро пи то ком XIX и XX ве ка, али осо би
то кра јем XX ве ка при ли ком рас па да ко му ни стич ких фе де ра
ци ја и ства ра ња на ци о нал них др жа ва на њи хо вом тлу. За то 
кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та ни је циљ сам по се би, 
„ни је сам иден ти тет, већ сред ство за ства ра ње др жа ве” (Fi li
po vić, 2001: 310). 

По чет ком XXI ве ка у це лом све ту се до га ђа ју ве ли ке 
дру штве не про ме не ко је су из ра же не у про це си ма гло ба ли
за ци је и оне се од ра жа ва ју у свим сег мен ти ма дру штве ног 
жи во та. У Евро пи, по ред то га, до ла зи и до ве ли ких дру штве
ноеко ном ских и по ли тич ких ин те гра ци ја оли че них у Европ
ској уни ји, где го то во све др жа ве ко је ни су чла ни це ове уни је 
на сто је да то бу ду што пре. И ове про це се пра ти ре кон струк
ци ја на ци о нал ног иден ти те та, где се кроз раз ли чи те ак тив
но сти, фор ме и са др жа је по ли тич ке со ци ја ли за ци је тра жи и 
утвр ђу је европ ски иден ти тет. У том кон тек сту се го во ри и о 
на стан ку ме га на ци ја „ко је се све ви ше по ду да ра ју са ци ви
ли за ци ја ма. Та кве ме га на ци је су: Евро пља нин, Аме ри ка нац, 
Ки нез и слич но” (Су зић, 2009: 15).  
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Не ки пољ ски ауто ри (De lanty G. 1999; и Gol ka M. 1999.) 
ука зу ју да је про цес об ли ко ва ња европ ског иден ти те та за по
чео још у XV ве ку исто вре ме но са ве ли ким ге о граф ским от
кри ћи ма и ко ло ни ја ли стич ком екс пан зи јом ка да су Евро пља
ни по ста ли све сни да ни су је ди ни ста нов ни ци Зе мље (Such, 
2000: 87). Ти ме је осе ћај европ ског иден ти те та до шао до из
ра жа ја на исти на чин кao и код ус по ста вља ња на ци о нал ног 
иден ти те та ко је је по ве за но с раз гра ни че њем пре ма ва ни и 
самоспознајoм стра но га или стран ца. Но ви европ ски иден
ти тет ко ји се ус по ста вља у ак ту ел ним про це си ма евро ин те
гра ци ја фор ми ра се на гло бал ном ни воу и ње га пред ста вља 
Европ ска уни ја. Ме ђу тим, ов де до ла зи до про бле ма дво стру ке 
при ро де ко ји се ти че нај пре иден ти фи ка ци је са др жа ја европ
ског иден ти те та, а по том и пре по зна ва ња но вих иден ти те та 
на ро да ко ји су у Европ ској уни ји или на сто је њој при сту пи
ти. Раз вој европ ског иден ти те та ни је мо гућ без ве ли ких про
ме на у на ци о нал ној све сти Евро пља на, као и без од ри ца ња 
не ких са др жа ја ко ји су кључ но обе леж је на ци о нал ног иден
ти те та. Мно ги чи ни о ци на ци о нал ног иден ти те та, у ак ту ел
ним про це си ма евро ин те гра ци ја, се већ угра ђу ју у струк ту ру 
европ ског иден ти те та, док ће за не ке то би ти вр ло те шко или 
ни ка ко  „чак и да нас се мо же пред ви де ти ко је ће сфе ре дру
штве ног жи во та би ти об у хва ће не европ ским иден ти те том, а 
ко је то ни кад не ће би ти” (Such, 2000: 85). 

У пр вој гру пи ин те гри шу ћих чи ни ла ца су они ко ји не 
зах те ва ју ди рект но од ри ца ње од на ци о нал ног иден ти те та, 
та ко да без ве ли ког на по ра, го то во са ми по се би све ви ше 
вр ше об је ди ња ва ње европ ског про сто ра. Ти чи ни о ци су са
др жа ни у: 1) нео ли бе рал ној кон цеп ци ји дру штве ноеко ном
ског раз во ја и из ра же ни су кроз сло бод но кре та ње љу ди, ро ба 
и услу га, нео ме та но оба вља ње ин ве сти ци о них ак тив но сти и 
услу га, за јед нич ко тр жи ште и за јед нич ку мо не ту; 2) ин тен
зив ном на уч нотех но ло шком раз во ју, где све ви ше до ла зе до 
из ра жа ја ди ги тал на еко но ми ја, вир ту ел ни ка пи тал, гло бал не 
елек трон ске мре же и ма сов не ко му ни ка ци је; 4) по ли тич кој 
кул ту ри, из ра же ној у ли бе рал ној де мо кра ти ји, гло бал не дру
штве не мре же и ја ча њу гра ђан ског дру штва; и 5) ма сов ној 
кул ту ри, ко ја по ти ре раз ли ке из ме ђу елит не и на род не кул
ту ре, из гра ђу је но ве си сте ме вред но сти и под сти че са рад њу 
из ме ђу раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра.



131

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

У дру гој гру пи чи ни ла ца ко ји ути чу на фор ми ра ње 
европ ског иден ти те та, мо гли би се услов но свр ста ти они 
чи ни о ци ко ји зах те ва ју из ве сно од ри ца ње од на ци о нал ног 
иден ти те та и од но се се, пре све га, на пре у зи ма ње не ких зна
чај них функ ци ја на ци о нал не др жа ве и ње но сла бље ње. У пи
та њу је нај пре су ве ре ни тет на ци о нал не др жа ве, јер др жа ва 
мо ра би тан део сво је ауто ном не вла сти, осо би то за ко но дав не 
и из вр шне, да усту пи Европ ској уни ји и да се по том по ко ра
ва ње ној по ли ти ци и раз ли чи тим ре гу ла ти ва ма, као и да уче
ству је у из град њи за јед нич ких ин сти ту ци ја. Гу би так су ве ре
но сти на ци о нал не др жа ве је при лич но те шко при хва тљив за 
мно ге европ ске на ро де, осо би то за бал кан ске, ко ји има ју тра
ди ци ју ви ше де це ниј ског не го ва ња на ци о нал ног иден ти те та и 
бор бе за ства ра ње и очу ва ње на ци о нал не др жа ве. Исто вре ме
но, уру ша ва ње на ци о нал не др жа ве, у ци љу ја ча ња европ ског 
иден ти те та, вр ши се из ну тра, под сти ца њем ре ги о на ли за ци
је, чи ме ре ги о ни пре у зи ма ју зна ча јан део цен трал не вла сти 
и функ ци о нал но се по ве зу ју са слич ним це ли на ма из дру гих 
др жа ва, та ко да ре ги о ни и њи хо ве асо ци ја ци је чи не зна чај не 
по ли тич ке и еко ном ске по лу ге Европ ске уни је. У том ци љу, 
све се ви ше раз ви ја на ци о на ли зам ре ги о на, где се тра же спе
ци фич но сти од ре ђе них ре ги ја и гло ри фи ку је њи хов кул тур ни 
иден ти тет (Stoj ko vić, 2008: 143167). Ове про це се пре о бра
жа ја на ци о нал ног иден ти те та у европ ски иден ти тет пра ти и 
про ме на на ци о нал не иде о ло ги је, ко ја уме сто ис ти ца ња вред
но сти на ци о нал не др жа ве, ис ти че вред но сти евро ин те гра ци
ја и Европ ске уни је, та ко да на ци о нал на др жа ва ни је ви ше 
„нај ве ћа вред ност и вр хов ни ар би тар” (Су бо тић, 2002: 22). 

У тре ћој гру пи ре ле вант них чи ни ла ца европ ског и на
ци о нал ног иден ти те та мо гу се увр сти ти не ке сфе ре дру штве
ног жи во та ко је не мо гу би ти у до глед но вре ме об у хва ће не 
европ ским иден ти те том. То се пре све га од но си на: је зик, ре
ли ги о зну ра зно ли кост, кул тур но на сле ђе, на ци о нал не сим бо
ле, оби ча је, ми то ве и мно ге дру ге еле мен те тра ди ци о нал не 
кул ту ре. Ов де тре ба има ти у ви ду и мно ге от по ре про це су 
из град ње европ ског иден ти те та и европ ским ин те гра ци ја ма. 
За то су са свим у пра ву они ауто ри ко ји ука зу ју да „на ци ја, 
на ци о на ли зам или на ци о нал ни иден ти тет, без об зи ра ка ко су 
де фи ни са ни и шта се кон крет но под њи ма под ра зу ме ва, ни су 
пре ва зи ђе ни фе но ме ни” (Ми ло ше вић, 2008: 7). 
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У су шти ни и ре фор ма ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском 
про це су је функ ци ји евро ин те гра ци ја и кон струк ци је европ
ског иден ти те та. Да кле, на ци о нал ни иден ти тет ни је ви ше 
при мар но у слу жби ства ра ња на ци о нал не др жа ве, већ у по
тра зи за европ ским иден ти те том. За то се на ци о нал ни иден
ти тет у Бо лоњ ском про це су мо же ди ја лек тич ки по сма тра ти: 
с јед не стра не као ре ду ци ра ње на ци о нал них осо бе но сти на 
очу ва ње еле мен тар них ет нич ких обе леж ја; и с дру ге, као те
жња за европ ским иден ти те том. 

У Бо лоњ ској де кла ра ци ји је ука за но да ће се у ре фор
ми обра зо ва ња по што ва ти „раз ли чи тост кул ту ра, је зи ка, на
ци о нал них обра зов них си сте ма и ауто но ми је уни вер зи те та” 
(Bo lonj ska de kla ra ci ja, 2011). Ка сни је, у пра те ћим до ку мен
ти ма Де кла ра ци је и у про це си ма ре фор ме, ово на че ло ни је 
до шло до из ра жа ја, јер се оно све ло на ет нич ка обе леж ја о 
ко ји ма тре ба да бри не сва ка на ци ја по на о соб ко ли ко јој је то 
у ин те ре су и у ме ри у ко јој се не угро жа ва про цес ства ра ња 
европ ског иден ти те та. При о ри тет је дат ујед на ча ва њу на ци о
нал них обра зов них си сте ма ко ји ће би ти у функ ци ји нео ли бе
рал не стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло бал них дру штве них 
про це са и евро ин те гра ци ја. За то је Бо лоњ ски про цес кре нуо 
цен тра ли зо ва но из по ли тич ких струк ту ра, уни форм но, кам
пањ ски и оба ве зу ју ћи за све, при че му ни су ува же не кул тур
не и је зич ке спе ци фич но сти по је ди них др жа ва и њи хо вих 
обра зов них си сте ма.

С дру ге стра не, ни је ува же на ни спе ци фич ност на став
но  на уч них и умет нич ких ди сци пли на, јер је цео про цес ре
фор ми за сно ван на прет по став ци да се на исти на чин мо же 
ре фор ми са ти це ло куп на на ста ва  на ста ва ме ди ци не, елек
тро тех ни ке, књи жев но сти, при ме ње них умет но сти и тд. Све 
је под врг ну то кван ти фи ка ци ји. Др же ћи се нор ма ти ва и про
ра чу на о оп те ре ће њу, сту ден ти ви ше не би мо гли да чи та ју 
уџ бе ник из ана то ми је, Или ја ду или Рат и мир. За Бо ло њу 
је стра ни ца стра ни ца, без об зи ра шта се чи та. А ка ко кван
ти фи ко ва ти ви со ко школ ске обра зов не уста но ве ко је се ба ве 
умет нич ким ства ра лач ким про це сом (му зи ком, по зо ри штем, 
ли ков ним умет но сти ма и тд)? Све то има по губ не по сле ди це, 
осо би то за дру штве ноху ма ни стич ке на у ке и це ло куп но ства
ра ла штво (Uze lac, 2009: 19). Са мо су не ке др жа ве (Ве ли ка 
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Бри та ни ја, Не мач ка, Ру си ја) ус пе ле да из дво је по је ди не уни
вер зи те те из овог про це са и то углав ном оне нај пре сти жни је 
ко ји су од из у зет ног на ци о нал ног ин те ре са. Ту се ни је мо
гло пот пу но од сту пи ти од Ја спер со вог на че ла „Уни вер зи тет 
је из раз на ро да” (Ja spers, 2003: 156). Уни вер зи тет, без об зи ра 
на ње го ву вла снич ку струк ту ру, при па да не ком на ро ду, али 
ујед но те жи да об у хва ти и оно што је над на ци о нал но, те жи 
исти ни и да слу жи чо ве чан ству, јер је ду хов но би ће уни вер
зи те та hu ma ni tas. Уни вер зи тет, по сво јој при ро ди и ху ма ни
стич кој ми си ји, ни је сво див на по ли тич ко али је у Бо лоњ ском 
про це су све ден на је дан од дру штве нопо ли тич ких чи ни ла ца 
нео ли бе рал не еко но ми је. Он је, као и це ло куп но обра зо ва ње 
ин стру мен та ли зо ван и упо до бљен нео ли бе рал ној стра те ги ји 
раз во ја у све ту, про це си ма гло ба ли за ци је и евро ин те гра циј
ских про це са. Ти ме је до ве де на у пи та ње вас пит нообра зов на 
и ху ма ни стич ка ми си ја уни вер зи те та.

У раз ма тра њи ма са др жа ја на ци о нал ног и европ ског 
иден ти те та у Бо лоњ ском про це су мо гу се уочи ти два основ на 
по ла ри зо ва на гле ди шта, ко ја се углав ном сво де на од нос тра
ди ци је и са вре ме но сти. Пре ма пр вом гле ди шту, ко је углав
ном ис ти чу про мо те ри Бо лоњ ског про це са и по је ди ни ин те
лек ту ал ци тех нич ке стру ке, из ра жа ва ју се схва та ња да „за
гле да ност у про шлост” пред ста вља пре пре ку ре ги о нал ним и 
гло бал ним ин те гра ци ја ма, а по зи ва ње на тра ди ци ју ће успо
ри ти „евро пе и за ци ју”. Дру го гле ди ште је су прот но пр вом и 
ње га за сту па ју углав ном ин те лек ту ал ци дру штве ноху ма ни
стич ке про ви ни јен ци је. Ово гле ди ште ука зу је да је тра ди ци ја 
део ду хов ног би ћа јед ног на ро да и да је тре ба вред но ва ти и 
ува жа ва ти, а по по тре би и пре вред но ва ти. У том кон тек сту, 
по сма тра се и пи та ње на ци о нал ног иден ти те та ко је се мо
же раз у ме ти и „као про цес иден ти фи ка ци је” (Bje la jac i Pi lić, 
2005: 37). Пу тем тра ди ци је не гу је се кул тур ни иден ти тет и 
кул тур на ра зно вр сност. Обра зо ва ње и уче ње, по ред оста лог, 
тре ба да по мог ну љу ди ма да бу ду све сни сво јих ко ре на, јер 
ка ко је го во рио До си теј Об ра до вић: „Пр во упо знај оно што 
је у авли ји, па он да оно што је у Ан гли ји” (Пре ма: Sa vi će vić, 
2007: 574). На тај на чин ће се до при не ти да љу ди на ђу сво
је ме сто у ре ги о нал ним и гло бал ним про це си ма и омо гу ћи
ти им да упо зна ју и ува жа ва ју и дру ге кул ту ре. По зна ва ње 
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дру гих кул ту ра до при но си раз во ју све сти о за јед нич ким еле
мен ти ма у на сле ђу чо ве чан ства. Ова ди ја лек ти ка упо зна ва ња 
вла сти тих ко ре на и вла сти тог на сле ђа, као и на сле ђа дру гих, 
до при но си упо зна ва њу се бе. То је пут и про цес тра же ња за
јед нич ких вред но сти, што је осно ва за „ин те лек ту ал ну и мо
рал ну со ли дар ност чо ве чан ства” (De lo res, 1996: 50). 

2.4. Национални и европски садржаји 
у студијским програмима учитељских факултета  

у Београду и Загребу

Учи тељ ски фа кул те ти обра зу ју на став ни ке и вас пи та
че ко ји ће ра ди ти са мла ди ма на по чет ку њи хо вог ор га ни зо
ва ног шко ло ва ња и ко ји ујед но, кроз про це се обра зо ва ња и 
вас пи та ња, сти чу пр ва са зна ња и усва ја ју ста во ве о свом дру
штве ном иден ти те ту и вред но сти ма ко ји ма се при да је зна чај 
у њи хо вом со ци јал ном окру же њу. Та са зна ња и осо би то ста
во ви о на ци о нал ном иден ти те ту ко ји се стек ну у де тињ ству 
углав ном оста ју до кра ја жи во та у њи хо вом по на ша њу и кул
тур ном обра сцу. Ка ква ће са зна ња мла ди о то ме сте ћи и ка кве 
ста во ве усво ји ти у нај ве ћој ме ри за ви си од њи хо вих вас пи та
ча и учи те ља. За то вас пи та чи и учи те љи тре ба да бу ду до бро 
обра зо ва ни за сво ју струч ну и ху ма ни стич ку ми си ју што у 
нај ве ћој ме ри за ви си од учи тељ ских фа кул те та. С дру ге стра
не, учи тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду и За гре бу ве о ма бит но 
ути чу на про фи ли са ње и дру гих учи тељ ских фа кул те та у Ср
би ји и Хр ват ској, јер су у мо гућ но сти да обез бе де нај бо љи 
на став ни ка дар и оп ти мал не усло ве ра да, њи ма се по све ћу је 
нај ви ше па жње и на њи ма сту ди ра нај ве ћи број сту де на та. 
За то они дру ги ма слу же као узор, што све ску па ука зу је на 
њи хов ве ли ки ути цај и од го вор ност за обра зо ва ње учи те ља и 
вас пи та ча, а по сред но и на све у куп но вас пи та ње и при мар но 
обра зо ва ње.

Учи тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду и За гре бу су по сво
јој ор га ни за ци о ној струк ту ри ве о ма слич ни. И је дан и дру ги 
има ју акре ди то ва не сту диј ске про гра ме пре ма стан дар ди ма 
Бо лоњ ског про це са на сва три ни воа сту ди ја (Та бе ла 1.), а 
Учи тељ ски фа кул тет у За гре бу и сту диј ске про гра ме обра
зов них зна но сти за стје ца ње ком пе тен ци је пред мет ног на
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став ни ка (http://www.ufzg.hr/stu di ji/struc nousa vr sa va nje/, 21. 
04. 2011). За тим, оба фа кул те та има ју на став на оде ље ња ван 
свог се ди шта: Бе о град у Но вом Па за ру и Вр шцу; За греб у 
Пе три њи и Ча ков цу. Сту диј ски про гра ми ових фа кул те та су 
ра зно вр сни и са мно штво раз ли чи тих мо ду ла и на став них 
пред ме та или ко ле ги ја (htm http://www.ufzg.hr/stu di ji/ 21. 04. 
2011; http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/ dld/akre di ta ci je/de fa ult.
htm, 21. 04. 2011).

Табела 1.  
Студијски програми

УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ

У БЕОГРАДУ

УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ
У ЗАГРЕБУ

ПРЕДДИПЛОМСКЕ 
СТУДИЈЕ

  Основне академске 
студије:  
Студијски програм 
за образовање 
учитеља 
(четири године)

  Основне академске 
студије:  
Студијски програм 
за образовање 
васпитача 
предшколских 
установа 
(четири године)

  Стручни студиј 
предшколског 
одгоја  Програм 
980 
(три године)

ДИПЛОМСКЕ 
СТУДИЈЕ

  Дипломске 
академске студије  
мастер:  
Програм за 
образовање учитеља 
(годину дана)

  Дипломске 
академске студије  
мастер:  
Програм за 
образовање 
васпитача 
предшколских 
установа  
(годину дана)

  Дипломски 
учитељски студиј 
са модулима  
Програм 903 
(пет година)

  Учитељски 
студиј са страним 
језицима  Програм 
835 
(пет година)
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ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ 
СТУДИЈЕ

  Докторске студије: 
Методика разредне 
наставе 
(три године)

  Послиједипломски 
докторски студиј: 
Рани одгој  
и обвезно 
образовање 
(три године)

  Послиједипломски 
стручни студиј: 
Сувремена  
основна школа 
(две године)

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ

  Студијски 
програми 
образовних 
знаности 
за стјецање 
компетенције 
предметног 
наставника

На став ни пред ме ти или ко ле ги ји на овим фа кул те ти ма 
су раз ли чи то струк ту и ра ни, за ви сно од сту диј ског про гра ма и 
мо ду ла. Оно што на пр ви по глед скре ће па жњу је сте да Учи
тељ ски фа кул тет у За гре бу у це ли ни има мно го ви ше на став
них пред ме та (Та бе ла 2.) за то што има и ве ћи број сту диј ских 
про гра ма и мо ду ла. То је на ро чи то из ра же но код из бор них 
пред ме та (укуп но их је 251), али се у на ста ву не укљу чу ју сви 
исто вре ме но. Ова ко ве ли ки број на став них пред ме та иде у 
при лог те зи ко ја се че сто ис ти че у ана ли за ма Бо лоњ ског про
це са, а то је да се це па њем на уч них обла сти и њи хо во сво ђе ње 
на јед но се ме страл не на став не пред ме те вр ши фраг мен та ци ја 
на уч них це ли на и њи хо во по јед но ста вљи ва ње, од но сно да се 
„је дин ство по у ча ва ња и ис тра жи ва ња на до ме шта ни зом бр
зо по те зних кур се ва (јед но се ме страл них пред ме та)” (Ve ljak, 
2011). Све то у крај њем ис хо ду пру жа са мо по вр шна зна ња.
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Табела 2. Структура наставних предмета 

УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

БЕОГРАДУ

УЧИТЕЉСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

ЗАГРЕБУ 

ГРУПАЦИЈА 
НАСТАВНИХ 
ПРЕДМЕТА

Број / Проценат Број / Проценат

СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 23 / 7,44

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 72 / 11,13

ДРУШТВЕНО
ХУМАНИСТИЧКЕ 
НАУКЕ

132 / 42,72 196 / 30,29

ПРИРОДНО
МАТЕМАТИЧКЕ 
НАУКЕ

43 / 13,92 78 / 12,05

УМЕТНИЧКИ 
ПРЕДМЕТИ 38 / 12,30 120 / 18,55

ИН ТЕР ДИ СЦИ ПЛИ
НАР НИ ПРЕДМЕТИ 18 / 5,83 15 / 2,32

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 40 / 12,94 120 / 18,55
ОСТАЛО 15 / 4,85 46 / 7,11
УКУПНО 309 / 100 647 / 100

Ови на став ни пред ме ти учи тељ ских фа кул те та у Бе о
гра ду и За гре бу, пред ста вље ни ова ко кроз од ре ђе не обла сти, 
из ра жа ва ју ка рак тер учи тељ ског сту ди ја, ко ји је у су шти ни 
мул ти ди сци пли нар не при ро де, али об у хва та и мно штво раз
ли чи тих ве шти на ко је су по треб не са вре ме ним учи те љи ма 
и вас пи та чи ма. Па жљи ви јом ана ли зом на сло ва и са др жа ја 
на став них пред ме та ових фа кул те та до шло би се до ве о ма 
за ни мљи вих за па жа ња. Ме ђу тим, овом при ли ком, па жња се 
усме ра ва на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја о на ци о нал
ном и европ ском иден ти те ту. Та кви са др жа ји се мо гу за па зи
ти нај пре у на став ним пред ме ти ма ко ји се ба ве срп ским или 
хр ват ским је зи ком и стра ним је зи ци ма; а по том у дру штве но
ху ма ни стич ким на у ка ма и у умет нич ким на став ним пред ме
ти ма. Они су у срп ском или хр ват ском је зи ку пре зен ти ра ни у 
кон тек сту из у ча ва ња раз ли чи тих аспе ка та је зич ке кул ту ре и 
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на ци о нал не књи жев но сти. Ме ђу тим, за ни мљи во је да је у Бе
о гра ду гру па на став них пред ме та ко ји се ба ве срп ским је зи
ком и књи жев но шћу за сту пље на са 7,44 од сто, док је у За гре
бу оних ко ји се ба ве хр ват ским је зи ком за сту пље на са 11,13 
од сто. И у јед ном и у дру гом слу ча ју на ме ће се пи та ње да ли 
је то до вољ но за вас пи та че и учи те ље ко ји тре ба пр ви да уче 
де цу пра вил но њи хо вим ма тер њим је зи ком и да их упу ћу ју 
на кул тур не и на ци о нал не вред но сти ко је су ство ре не на том 
је зи ку. Тим пре што се код мно гих ауто ра је зик озна ча ва као 
је дан од нај зна чај ни јих чи ни ла ца на ци о нал ног иден ти те та 
(Be ne dikt 1998, Ste in berg 1989, Han nerc 1976/1996, Gu il lo rel 
H. et. P. Mic hels 1997). 

Гру па на став них пред ме та ко ји се ба ве стра ним је зи
ци ма ве о ма је за сту пље на на оба учи тељ ска фа кул те та. У 
Бе о гра ду са 12,94 од сто, а у За гре бу са 18,55. По ред стра
них је зи ка и књи жев но сти, ов де су ве о ма из ра же ни на став ни 
пред ме ти ко ји се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма кул ту ре, исто
ри је и по ли ти ке, као и спе ци фич но сти ма од ре ђе них европ
ских на ро да. Ту је ве о ма из ра же на те жња ка упо зна ва њу ових 
на ро да и њи хо вом раз у ме ва њу, где се ин тен ци о нал но мо же 
за кљу чи ти да се ра ди о до при но су ових ку ри ку лу ма из град
њи европ ског иден ти те та.

У обла сти дру штве ноху ма ни стич ких на у ка у Бе о гра
ду и у За гре бу до ми ни ра ју раз ли чи те пе да го шке и пси хо ло
шке на уч не ди сци пли не, што је са свим ра зу мљи во, јер су оне 
осно ва струч ног обра зо ва ња вас пи та ча и учи те ља. За тим, 
у овој обла сти мо гла би се из дво ји ти јед на гру па раз ли чи
тих на став них пред ме та ко ји се, пре ма сво јим са др жа ји ма и 
вред но сти ма на ко је се ука зу је, мо гу свр ста ти у кор пус по
ли тич ког обра зо ва ња.1 Они су сва ка ко ре ле вант ни и за пи
та ње со ци јал ног иден ти те та, али се већ из њи хо вог на сло ва 

1 На Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду то су: По ли тич ка кул ту ра, Увод у 
де мо кра ти ју, Кон струк тив но ре ше ва ње кон фли ка та, Срп ска на ци о нал на 
кул ту ра у европ ском кон тек сту, Са вре ме ни кул тур ноисто риј ски про це си, 
Са вре ме на схва та ња дру штве ноисто риј ских про це са. А у За гре бу: Хр ват
ска по ви јест, Осно ве ин тер кул тур не ко му ни ка ци је, Мул ти кул ту рал ност и 
еуроп ски иден ти те ти, Ви ше је зич ност и је зич на по ли ти ка у Еуро пи, Од гој 
за људ ска пра ва, Раз вој де мо крат ске кул ту ре, Ме ђу кул ту рал ност у обра зо
ва њу, Умјет нич ки од гој у мул ти кул тур ном окру же њу, Тра ди циј ска за ви чај на 
кул ту ра, Дру штво зна ња и људ ска пра ва, Ин тер кул тур но уче ње у на ста ви 
стра них је зи ка.
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и осо би то са др жа ја мо же за па зи ти да је ов де реч пр вен стве
но о европ ском иден ти те ту ко ме се те жи. Тај иден ти тет се 
кон стру и ше у функ ци ји евро ин те гра ци ја, што је у су шти ни 
и циљ ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском про це су. 
Ујед но ови на став ни пред ме ти из ра жа ва ју ка рак тер по ли тич
ког обра зо ва ња ко је се ну ди сту ден ти ма учи тељ ских фа кул
те та, а то обра зо ва ње ни је вред но сно не у трал но. Оно је из раз 
од ре ђе ног кон цеп та по ли тич ке кул ту ре ко ји је „не дво сми
сле но у са гла сју са иде о ло шким кон цеп том вла сти у др жа
ви и по ли тич ким ути ца ји ма ко је тр пи др жав на власт” (Ба зић, 
2010а: 48).

Умет нич ки на став ни пред ме ти у Бе о гра ду су за сту пље
ни 12,30 од сто а у За гре бу 18,55. У овим пред ме ти ма за сту
пље ни су са др жа ји раз ли чи тих обла сти умет но сти: му зич ке, 
ли ков не, по зо ри шне, на род не умет но сти итд. У њи хо вом опу
су чи ни о ци на ци о нал ног иден ти те та су при сут ни углав ном 
фраг мен тар но, нај че шће у му зи ци и фол кло ру, кроз раз ли чи
те фор ме из ра жа ва ња и то пре те жно они са др жа ји тра ди ци о
нал не кул ту ре ко ја је осо бе на за срп ски или хр ват ски на род. 
И ови са др жа ји су сва ка ко ко ре спо дент ни са про јек то ва ним 
кон цеп том на ци о нал ног, од но сно европ ског иден ти те та. 

2.5. Закључци

1. На ци о нал ни и европ ски иден ти тет, као об ли ци ко лек
тив не са мо све сти и бит ни чи ни о ци оп штег и ху ма ни стич ког 
вас пи та ња и обра зо ва ња, у Бо лоњ ском про це су су са др жа
ни дво стру ко. Нај пре као сво ђе ње на ци о нал ног иден ти те та 
на ет нич ка обе леж ја, уз ува жа ва ње и не го ва ње раз ли чи то сти 
кул ту ра европ ских на ро да, а по том, кроз те жњу ка из град њи 
европ ског иден ти те та. Основ ни циљ ре фор ме ви со ког обра
зо ва ња у Евро пи, ко ја се кон вен ци о нал но озна ча ва као Бо
лоњ ски про цес, је сте ујед на ча ва ње на ци о нал них обра зов них 
си сте ма ко ји ће би ти у функ ци ји нео ли бе рал не стра те ги је 
дру штве ног раз во ја, гло бал них дру штве них про це са и евро
ин те гра ци ја.

2. У раз ма тра њи ма са др жа ја на ци о нал ног иден ти те та и 
ху ма ни стич ких вред но сти у Бо лоњ ском про це су из ра же на су 
два основ на по ла ри зо ва на гле ди шта, ко ја се углав ном сво де 
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на од нос тра ди ци је и са вре ме но сти. Пре ма пр вом гле ди шту, 
ко је нај че шће ис ти чу про мо те ри Бо лоњ ског про це са и ин те
лек ту ал ци тех нич ке стру ке, на ци о нал ни иден ти тет и тра ди
ци ја се раз у ме ју као ста тич не по ја ве и да се по зи ва њем на ове 
вред но сти ства ра пре пре ка са вре ме ним ин те гра ци ја ма, чи ме 
се успо ра ва ула зак у Европ ску уни ју. Дру го гле ди ште је су
прот но пр вом и ње га за сту па ју углав ном ин те лек ту ал ци дру
штве ноху ма ни стич ке про ви ни јен ци је. Оно ука зу је да је тра
ди ци ја део ду хов ног би ћа јед ног на ро да и да је тре ба ува жа
ва ти и по по тре би пре вред но ва ти. Уче ство ва њем у про це су 
евро пе и за ци је мо ра ју се по зна ва ти вла сти ти ко ре ни и кул тур
но на сле ђе. Пу тем тра ди ци је не гу је се кул тур ни иден ти тет 
и кул тур на ра зно вр сност. Обра зо ва ње сво јом фи ло зо фи јом и 
сво јим про гра ми ма тре ба да, по ред оста лог, по мог не љу ди ма 
да упо зна ју сво ју и дру ге кул ту ре што до при но си раз во ју све
сти о за јед нич ким еле мен ти ма у на сле ђу чо ве чан ства. 

3. Ана ли зом сту диј ских про гра ма учи тељ ских фа кул те
та у Бе о гра ду и За гре бу, ко ји су ре фор ми са ни по стан дар ди
ма Бо лоњ ског про це са, ре ле вант ни са др жа ји о на ци о нал ном 
и европ ском иден ти те ту мо гу се за па зи ти у гру па ма на став
них пред ме та ко ји се ба ве срп ским или хр ват ским је зи ком, 
стра ним је зи ци ма, дру штве ноху ма ни стич ким на у ка ма и 
умет нич ким пред ме ти ма. У срп ском или хр ват ском је зи ку 
са др жа ји на ци о нал ног иден ти те та укљу че ни су у кон тек сту 
из у ча ва ња раз ли чи тих аспе ка та је зич ке кул ту ре и на ци о нал
не књи жев но сти. У Бе о гра ду су ти на став ни пред ме ти за сту
пље ни са 7,44 од сто, а у За гре бу са 11,13 од сто. И у јед ном 
и у дру гом слу ча ју на ме ће се пи та ње да ли је то до вољ но за 
вас пи та че и учи те ље ко ји тре ба пр ви да уче де цу пра вил но 
њи хо вим ма тер њим је зи ком и да их упу ћу ју на кул тур не и 
на ци о нал не вред но сти ко је су ство ре не на том је зи ку. С дру
ге стра не, гру па пре ме та ко ји се ба ве стра ним је зи ци ма мно
го је за сту пље ни ја на оба учи тељ ска фа кул те та. У Бе о гра ду 
са 12,94 од сто, а у За гре бу са 18,55. По ред из у ча ва ња стра
них је зи ка, ов де су ве о ма из ра же ни на став ни пред ме ти ко ји 
се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма кул ту ре и спе ци фич но сти ма 
од ре ђе них европ ских на ро да. Ту је ве о ма из ра же на те жња ка 
њи хо вом упо зна ва њу и раз у ме ва њу, где се ин тен ци о нал но 
мо же за кљу чи ти да се ра ди о до при но су ка из град њи европ
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ског иден ти те та. У дру штве ноху ма ни стич ким на у ка ма мо гу 
се за па зи ти са др жа ји ко ји има ју по ли тич ки ка рак тер, где се 
про мо ви шу вред но сти нео ли бе рал не де мо кра ти је и гра ђан
ског дру штва, та ко да су и ови на став ни са др жа ји у функ ци ји 
из град ње но ве по ли тич ке кул ту ре и европ ског иден ти те та. А 
у гру пи умет нич ких на став них пред ме та чи ни о ци на ци о нал
ног иден ти те та су при сут ни углав ном фраг мен тар но, нај че
шће у му зи ци и фол кло ру, кроз раз ли чи те фор ме из ра жа ва ња 
и то пре те жно они са др жа ји тра ди ци о нал не кул ту ре ко ји су 
осо бе ни за срп ски или хр ват ски на род. 

Да кле, на учи тељ ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду и За гре
бу, бу ду ћим вас пи та чи ма и учи те љи ма, су ге ри шу се са др жа ји 
ко ји да ју при мат европ ском иден ти те ту у од но су на на ци о
нал ни иден ти тет, што је по ве за но са ци ље ви ма из град ње и 
ја ча ња европ ског иден ти те та, ко ји је у функ ци ји евро ин те
гра ци ја и ак ту ел них гло ба ли за циј ских про це са. А то је и су
шти на ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском про це су.
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3. УЛОГА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА  
У ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

СРБИЈЕ

3.1. Увод

Пи та ње на ци о нал не без бед но сти по чет ком XXI ве ка 
по чи ње све ви ше да се ак ту е ли зу је, не са мо због но вих без
бед но сних иза зо ва ко ји се на ме ћу, по чев од уну тра шњих кон
фли ка та у др жа ви, ор га ни зо ва ног кри ми на ла ко ји по при ма 
гло бал не раз ме ре, те ро ри стич ких ак ци ја и прет њи, од бра не 
од еле мен тар них не по го да и при род них ка та стро фа, па све до 
гло бал не пре ра спо де ле вој нопо ли тич ке мо ћи и њи хов ути
цај на без бед ност мно гих др жа ва. По ред то га, и Ср би ја има 
мно штво сво јих уну тра шњих спе ци фич них без бед но сних 
ри зи ка и сви они пред ста вља ју ре ал ну без бед но сну прет њу 
и „осно ву за пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих за штит них рад њи” 
(Га ћи но вић, 2009: 19). У Ср би ји се о пи та њу на ци о нал не без
бед но сти вр ло ма ло го во ри, осим ве ро ват но у не ким уским 
др жав ним струк ту ра ма, а у обра зо ва њу о то ме по сто ји ап со
лут на ћут ња или, мо жда би се пре мо гло ре ћи, бла ги пре зир 
ко ји је остао на кон рат них де ша ва ња у на шем окру же њу и 
НА ТО агре си је на на шу зе мљу.

У ви со ком обра зо ва њу Ср би је, осим ви со ко школ ских 
ин сти ту ци ја ко је обра зу ју љу де за про фе си о нал но ба вље ње 
по сло ви ма из обла сти без бед но сти, вр ло те шко би се мо гло 
го во ри ти о на став ним са др жа ји ма ко ји ути чу на из град њу 
без бед но сне кул ту ре.2 Taкви на став ни са др жа ји се прак тич но 
не мо гу пре по зна ти у до ступ ним акре ди то ва ним сту диј ским 
2 „Без бед но сну кул ту ру де фи ни ше мо као скуп усво је них ста во ва, зна ња, ве

шти на и пра ви ла из обла сти без бед но сти, ис по ље них као по на ша ње и про
цес, о по тре би, на чи ни ма и сред стви ма за шти те лич них, дру штве них и ме
ђу на род них вред но сти од свих из во ра, об ли ка и но си ла ца угро жа ва ња без 
об зи ра на ме сто или вре ме њи хо вог ис по ља ва ња” (Ста јић, 2009: 45). 
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про гра ми ма. За то, је ди но пре о ста је да се ви ди ка кво обра зо
ва ње пру жа ју ви со ко школ ске уста но ве ко је обра зу ју љу де за 
про фе си о нал но ба вље ње по сло ви ма из обла сти без бед но сти 
и ка ко та кво обра зо ва ње ути че на из град њу на ци о нал не без
бед но сти Ср би је. Због то га се у овом ра ду по себ на па жња 
по све ћу је ви со ко школ ским уста но ва ма у Ср би ји ко је се ба ве 
обра зо ва њем за без бед ност и њи хо вим сту диј ским про гра
ми ма. Све ове уста но ве, као и њи хо ви сту диј ски про гра ми, 
су акре ди то ва не пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са од 
стра не Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та На ци
о нал ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је. 

3.2. Високошколске установе  
које се баве образовањем за безбедност 

Ви со ко школ ске уста но ве, ко је се ба ве ис кљу чи во обра
зо ва њем за про фе си о нал но ба вље ње по сло ви ма без бед но сти 
и на уч ним ис тра жи ва њи ма у овој обла сти су у пр вом ре ду: 
Вој ни уни вер зи тет у Бе о гра ду, Кри ми на ли стич копо ли циј ска 
ака де ми ја у Бе о гра ду, Фа кул тет без бед но сти Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду и Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност у Бе о гра
ду.

1. Вој ни уни вер зи тет у Бе о гра ду.  Овај уни вер зи тет 
је на стао об је ди ња ва њем и ре фор мом ви со ко школ ских вој
нообра зов них уста но ва и на уч ноис тра жи вач ких ин сти ту та, 
као што су: Вој на ака де ми ја, Војномедицинскa академијa и 
дру ги. Овај уни вер зи тет је акре ди то ван 23. фе бру а ра 2010. 
го ди не од стра не Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква
ли те та Ре пу бли ке Ср би је (http://www.kapk.org/ima ges/ sto ri
es/od lu ke/V_CI KLUS_IN TE GRI SA NI_UNI VER ZI TE TI.pdf, 
23.04.2010). На ње му је, по стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са, 
акре ди то ва но 17. сту диј ских про гра ма у раз ли чи тим на уч ним 
по љи ма и на свим ни во и ма сту ди ја: пет на основ ним ака дем
ским сту ди ја ма, че ти ри на ди плом ским, че ти ри на спе ци ја ли
стич ким, три на док тор ским и је дан на ин те гри са ним ака дем
ским сту ди ја ма ме ди ци не. На ове сту диј ске про гра ме, пред
ви ђе но је да ће сту ди ра ти 562. сту ден та, нај ви ше на сту диј
ским про гра ми ма у обла сти ме наџ мен та у од бра ни, укуп но 
205. сту де на та. Да кле, по пла ва по мод ног за ни ма ња ме на џер, 
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ко ја је за хва ти ла го то во це ло куп но на ше ви со ко обра зо ва ње, 
ни је ми мо и шла ни ви со ко вој но школ ство.

Са да око сни цу ви со ког вој ног школ ства чи не Вој на ака
де ми ја и Ви со ка шко ла Вој но ме ди цин ске ака де ми је. Си стем 
шко ло ва ња је ме шо вит. На Вој ној ака де ми ји че твр та и пе та 
го ди на се шко лу ју по ста рим сту диј ским про гра ми ма, дру
га и тре ћа го ди на не ких ро до ва шко лу ју се по за јед нич ким 
сту диј ским про гра ми ма са не ким фа кул те ти ма Уни вер зи те
та у Бе о гра ду, као што су: Фа кул тет без бед но сти, Фа кул тет 
ор га ни за ци о них на у ка и Са о бра ћај ни фа кул тет. А сту ден ти 
ко ји су са да на пр вој го ди ни шко лу ју се пре ма но вим сту диј
ским про гра ми ма ко ји ни су би ли акре ди то ва ни у вре ме упи
са сту де на та на њих. Та ква је си ту а ци ја и на Ви со кој шко ли 
Вој но ме ди цин ске ака де ми је. Сту ден ти на по сле ди плом ским 
сту ди ја ма (спе ци ја ли стич ким, ма ги стар ским и док тор ским) 
шко лу ју се по ста ром про гра му, а по но вом је у то ку кон курс 
за упис на пр ву го ди ну сту ди ја.

А) Вој на ака де ми ја.  На Вој ној ака де ми ји се са да ре а
ли зу је пет сту диј ских про гра ма на основ ним ака де миј ским 
сту ди ја ма и че ти ри на ди плом ским ака дем ским сту ди ја ма. 
По ред ових сту диј ских про гра ма, на Вој ној ака де ми ји ре а
ли зу ју се, по ста ром про гра му спе ци ја ли стич ке, ма ги стар ске 
и док тор ске сту ди је, као и раз ли чи ти об ли ци уса вр ша ва ња и 
кур се ва, ме ђу ко ји ма су нај по зна ти ји: Шко ла ре зер вних офи
ци ра и Шко ла на ци о нал не од бра не. 

На ни воу основ них ака дем ских сту ди ја, на Вој ној ака
де ми ји, ре а ли зу ју се сту диј ски про гра ми: Ме наџ мент у од
бра ни; Вој но ма шин ско ин жи њер ство; Вој но е лек трон ско 
ин жи њер ство; Вој но хе миј ско ин жи њер ство; и Вој но ва зду
хо плов ство. План основ них ака дем ских сту ди ја об у хва та низ 
оба ве зних и из бор них пред ме та. Оба ве зни пред ме ти об у хва
та ју оне обла сти ко је су нео п ход не за раз у ме ва ње основ них 
те о риј ских зна ња на ко ји ма се за сни ва про фил про фе си о нал
ног офи ци ра, као и оне обла сти ко је су нео п ход не за овла
да ва ње зна њи ма из од ре ђе не стру ке у си сте му од бра не. На 
свим сту диј ским про гра ми ма у пр ве две го ди не шко ло ва ња 
пре о вла да ва ју оп ште о бра зов ни и те о риј скоме то до ло шки 
пред ме ти, док се у тре ћој и че твр тој го ди ни ре а ли зу ју пре
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те жно на уч ноструч ни и струч ноапли ка тив ни пред ме ти у 
окви ру ви ше из бор них под руч ја  мо ду ла. На кон са вла да ва ња 
ових сту диј ских про гра ма, свр ше ни сту ден ти сти чу ди пло му 
ин жи ње ра од ре ђе не стру ке и до да так ди пло ми ко ји озна ча ва 
ком пе тен ци је офи ци ра од ре ђе не слу жбе и спе ци јал но сти. 

На основ ним ака де миј ским сту ди ја ма по себ ну па жњу 
за вре ђу је сту диј ски про грам Ме наџ мент у од бра ни, ка ко због 
ње го вог на зи ва, та ко и због ра до зна ло сти шта ће ме на џе ри у 
вој сци ра ди ти. Овај сту диј ски про грам, ка ко се ука зу је, „про
из ла зи из по тре ба Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је 
у обла сти обра зо ва ња офи ци ра ро до ва и слу жби Вој ске Ср
би је”, ње гов циљ је „усва ја ње ака дем ских зна ња и ве шти на и 
по сти за ње ком пе тен ци ја нео п ход них за оба вља ње по чет них 
офи цир ских ду жно сти у ро ду  слу жби ни воа ко ман ди ра во
да у скла ду са ми си ја ма и за да ци ма Вој ске Ср би је, као и за 
оба вља ње ме на џер ских ду жно сти у си сте му од бра не” (http://
www.va.mod. gov.rs/cms/vi ew.php?id=1366, 28.04.2010). На 
овом сту диј ском про гра му пр ве две го ди не шко ло ва ња су 
иден тич не за све сту ден те, а на кон то га они се опре де љу ју за 
је дан од се дам из бор них под руч ја  мо ду ла, и то: Пе ша ди ја, 
Оклоп не је ди ни це, Ар ти ље ри ја, Ин жи ње ри ја, Реч не је ди ни
це Ар ти ље риј скора кет не је ди ни це за про тив ва зду хо плов на 
деј ства и Ва зду шно осма тра ње и ја вља ње. На став ни пред ме
ти мо ду ла де фи ни са ни су на осно ву зах те ва рад них ме ста  
ду жно сти офи ци ра за од ре ђе не ро до ве и слу жбе у Вој сци Ср
би је. А сту дент сти че ди пло му ме на џе ра ако у пред ви ђе ном 
ро ку ис пу ни све оба ве зе про пи са не сту диј ским про гра мом. 
Осим ди пло ме, сту ден ту се из да је и до да так ди пло ми ко ји 
озна ча ва ком пе тен ци је сту ден та за про фе си о нал ног офи ци ра 
у од ре ђе ном ро ду и слу жби Вој ске Ср би је. На кон ана ли зе овог 
сту диј ског про гра ма, ка ко ње го ве струк ту ре, та ко и са др жа ја 
на став них пред ме та, мо же се за кљу чи ти да се ов де ипак ра ди 
о обра зо ва њу офи ци ра а не ме на џе ра, ка ко се чи ни на пр ви 
по глед. Очи то је, да је овај сту диј ски про грам, као и дру ги, 
ре зул тат ком про ми са из ме ђу вој них по тре ба за обра зо ва њем 
офи ци ра и упо до бља ва ња њи хо вог шко ло ва ња стан дар ди ма 
Бо лоњ ског про це са, ка ко би се до шло до не ког пре по зна тљи
вог за ни ма ња из ци вил ног сек то ра. Из раз та квог ком про ми са 
је и на зив ди пло ме ме на џе ра и до дат ка ди пло ми. У до дат ку 
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ди пло ми се озна ча ва ју ствар не ком пе тен ци је ди пло ми ра ног 
сту ден та, а то је про фе си о нал ни офи цир у од ре ђе ном ро ду и 
слу жби вој ске Ср би је, а се кун дар не ком пе тен ци је у ди пло ми. 
То је још ви ше из ра же но у дру гим сту диј ским про гра ми ма, 
ка ко основ них ака дем ских сту ди ја, та ко и ди плом ских ака
дем ских сту ди ја Вој не ака де ми је.

На ди плом ским ака дем ским сту ди ја ма ре а ли зу ју се 
че ти ри сту диј ска про гра ма: Ме наџ мент у од бра ни, Вој но
ма шин ско ин же њер ство, Вој но е лек трон ско ин же њер ство и 
Вој но хе миј ско ин же њер ство. Ове сту ди је на Вој ној ака де
ми ји обез бе ђу ју про ши ри ва ње зна ња сте че них на основ ним 
ака дем ским сту ди ја ма и сти ца ње ком пе тен ци ја за оба вља ње 
ви ших ду жно сти у свом ро ду  слу жби, као и за оба вља ња 
по сло ва ди пло ми ра ног ме на џе ра, од но сно ди пло ми ра ног ин
жи ње ра. На кон успе шног за вр шет ка сти че се зва ње ди пло
ми ра ног ме на џе ра од бра не или ди пло ми ра ног ин жи ње ра од
ре ђе ног про фи ла. Ти ме се сти чу нео п ход ни усло ви за да ље 
на пре до ва ње у слу жби и струч но уса вр ша ва ње. 

Уса вр ша ва ња.  На кон за вр шет ка основ них сту ди ја, а 
то ком вој не ка ри је ре, офи ци ри ма се пру жа мо гућ ност по сле
ди плом ског на уч ног и струч ног уса вр ша ва ња ра ди сти ца ња 
ви ших ни воа обра зо ва ња. Офи ци ри ма ода бра ним пу тем кон
кур са, уз па ра ле лан рад у је ди ни ца ма, омо гу ћа ва се и уса вр
ша ва ње ко је пред ста вља вид по сле ди плом ског обра зо ва ња, и 
то на: спе ци ја ли стич ким, ма ги стар ским и док тор ским сту ди
ја ма. Ка да се го во ри о ма ги стар ским и док тор ским сту ди ја ма, 
ов де тре ба има ти у ви ду да је реч о сту ди ја ма ко је су у то ку 
и да се још увек ра ди по ста рим сту диј ским про гра ми ма, јер 
са ста но ви шта стан дар да и кри те ри ју ма Бо лоњ ског про це са 
ма ги стар ске сту ди је не по сто је.

Шко ла ре зер вних офи ци ра.  Шко ло ва ње ре зер вних 
офи ци ра тра је шест ме се ци и де ли се на два пе ри о да. Пр ви 
пе ри од тра је че ти ри ме се ца и ре а ли зу је се у Вој ној ака де
ми ји, а дру ги пе ри од до кра ја од слу же ња вој ног ро ка и об у
хва та ста жи ра ње у је ди ни ца ма и уста но ва ма Вој ске Ср би је. 
Шко ло ва ње ре зер вних офи ци ра ре а ли зу је се по пла ну ко ман
ди Вој ске Ср би је. Циљ ова квог шко ло ва ња је оспо со бља ва ње 
вој ни ка за оба вља ње ду жно сти ко ман ди ра оде ље ња и ко ман
ди ра во да, од но сно дру гих ду жно сти тог ни воа у ро дуслу
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жби и успе шно из вр ша ва ње ми си ја и за да та ка Вој ске Ср би је 
(http://www.va.mod.gov.rs/cms/vi ew.php?id=2282, 28.04.2010). 
Зна чај ре зер вних офи ци ра је по себ но ак ту е лан у од брам бе
ним струк ту ра ма са вре ме ног дру штва, а с дру ге стра не да је 
се мла дим љу ди ма мо гућ ност до ка зи ва ња кроз вој ну ка ри је
ру, од но сно да по ста ну офи ци ри иако ни су за вр ши ли сту ди је 
у Вој ној ака де ми ји.

Шко ла на ци о нал не од бра не.  Ова шко ла има ду гу тра
ди ци ју, пре ко 50 го ди на. Од свог осни ва ња до да нас она је 
ви ше пу та ме ња ла сво је име, али је увек пред ста вља ла нај
ви ши ни во уса вр ша ва ња др жав них и вој них ру ко во ди ла ца у 
си сте му од бра не. На зив Шко ла на ци о нал не од бра не усво јен 
је 1993. го ди не, а од 2001. го ди не шко ла је у свој са став ин
те гри са ла и Ге не рал штаб ну шко лу. У окви ру Шко ле на ци
о нал не од бра не ор га ни зу је се шко ло ва ње ко манд но штаб них 
и ге не рал штаб них офи ци ра за нај ви ше ду жно сти у Вој сци 
Ср би је и Ми ни стар ству од бра не. 

Б) Ви со ка шко ла Вој но ме ди цин ске ака де ми је.  Ова шко
ла је акре ди то ва на по стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са 24. 04. 
2009. го ди не са јед ним сту диј ским про гра мом: Ин те гри са не 
ака дем ске сту ди је ме ди ци не у окви ру по ља ме ди цин ских на
у ка. Пре ма овом сту диј ском про гра му за пр ву го ди ну сту ди ја 
пред ви ђе но је да се упи ше 50. сту де на та, али пре ма кон кур
су, ко ји је у то ку, у школ ској 2010/2011. го ди ни би ће упи са но 
25. сту де на та. Шко ло ва ње у Ви со кој шко ли Вој но ме ди цин ске 
ака де ми је има струк ту ру ин те гри са них ака дем ских сту ди ја у 
тра ја њу од шест го ди на, оби ма 360 ЕСПБ. По сле за вр шет
ка шко ло ва ња свр ше ни сту ден ти сти чу ви со ко обра зо ва ње 
и струч но зва ње Ди пло ми ра ни док тор ме ди ци не. Обра зов ни 
ку ри ку лум за сно ван је, у су шти ни, на осно ва ма кла сич них 
сту ди ја ме ди ци не и из ра жен је кроз ве ли ки број ра зно вр сних 
оба ве зних и из бор них пред ме та. По ред то га, зна ча јан чи ни
лац овог ку ри ку лу ма су зна ња и ве шти не ко је ће сту ден ти 
сте ћи за раз ли чи те обла сти вој не са ни тет ске слу жбе, као и 
за ор га ни за ци ју и збри ња ва ње љу ди ко ји се на ђу на под руч
ју при род них ка та стро фа и ма сов них не сре ћа. У Вој но ме
ди цин ској ака де ми ји, по ред при пре ма за по че так сту ди ја по 
акре ди то ва ном сту диј ском про гра му, у то ку су ма ги стар ске, 
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док тор ске и спе ци ја ли стич ке сту ди је по ста рим сту диј ским 
про гра ми ма у обла сти ме ди ци не, сто ма то ло ги је и фар ма ци
је (http://www.vma.mod.gov.rs/cms/sr/ me ni_link/56/tekst/64/, 
28.04.2010). Њих по ха ђа ју про фе си о нал ни при пад ни ци Вој
ске Ср би је и ле ка ри из здрав стве них уста но ва Ср би је, под од
ре ђе ним усло ви ма.

2. Кри ми на ли стич копо ли циј ска ака де ми ја у Бе
о гра ду.  Она је на ста ла ин те гра ци јом Ви ше шко ле уну тра
шњих по сло ва и По ли циј ске ака де ми је, од лу ком Вла де Ре
пу бли ке Ср би је од 27. ју ла 2006. го ди не. Кри ми на ли стич
копо ли циј ска ака де ми ја је акре ди то ва на, по кри те ри ју ми ма 
и стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са, као са мо стал на ви со ко
школ ска уста но ва за оства ри ва ње ака дем ских и стру ков них 
сту диј ских про гра ма за по тре бе по ли циј ског обра зо ва ња, као 
и дру ге об ли ке струч ног обра зо ва ња и уса вр ша ва ња од зна
ча ја за кри ми на ли стич копо ли циј ске и без бед но сне по сло
ве. Ова ака де ми ја је акре ди то ва ла три сту диј ска про гра ма: 
1) Основ не ака дем ске сту ди је кри ми на ли сти ке; 2) Основ не 
стру ков не сту ди је кри ми на ли сти ке; и 3) Ди плом ске ака дем
ске сту ди је кри ми на ли сти ке. На овим сту диј ским про гра ми ма 
је пред ви ђе но да се упи ше укуп но 830. сту де на та (http://www.
kapk.org/ima ges/ sto ri es/ od lu ke/III_CI KLUS.pdf, 28.04.2010). 
Њих је ини ци ра ло Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и да
ло са гла сност на та кве сту диј ске про гра ме, још пре ула ска 
у про це ду ру акре ди та ци је, јер се сма тра ло да ће пу тем њих 
би ти омо гу ће но „обра зо ва ње ка дро ва ко ји ће за до во љи ти по
тре бе кључ них ли ни ја ра да Ми ни стар ства уну тра шњих по
сло ва” (http://www.kpa.edu.rs/da ta/akre di ta ci ja/sp/osnov ne%20
aka dem ske.pdf, 29.04.2010). 

Сту диј ски про гра ми Кри ми на ли стич копо ли циј ске ака
де ми је об у хва та ју низ оба ве зних и из бор них пред ме та, ко ји
ма се сту ден ти оспо со бља ва ју за: ре ал но про це њи ва ње ин
фор ма ци ја о кри ми нал ном до га ђа ју; при ме ну на уч них ме то да 
и сред ста ва у спре ча ва њу и су зби ја њу кри ми на ла; ко ри шће
ње тех нич ких сред ста ва мо дер не по ли ци је и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја у функ ци ји кри ми на ли сти ке; по зна ва ње кри ми
на ли стич кофо рен зич ких ди сци пли на и њи хо ву при ме ну у 
ре ша ва њу кри ми на ли стич ких про бле ма; за ко ни то и ефи ка
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сно оба вља ње по ли циј ских по сло ва, што укљу чу је и пра вил
ну при ме ну по ли циј ских овла шће ња; ува жа ва ње стан дар да и 
етич ких нор ми стру ке; ин те гра ци ју усво је них мул ти ди сци
пли нар них зна ња у оба вља њу по ли циј ских по сло ва; ру ко
во ђе ње ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је и дру гих др жав них ор га на, 
ор га ни за ци ја и не др жав них су бје ка та; као и за пер ма нент но 
уса вр ша ва ње у стру ци. По ред то га, ди плом ске ака дем ске сту
ди је кри ми на ли сти ке има ју за циљ да оспо со бе сту ден те за 
ис тра жи вач ки рад и уче шће у на уч ноис тра жи вач ким про јек
ти ма у обла сти кри ми на ли сти ке, као и за на став нообра зов
ну де лат ност у од го ва ра ју ћим вас пит нообра зов ним уста но
ва ма. На кон успе шног за вр шет ка сту ди ја, свр ше ни сту ден ти 
на основ ним ака дем ским сту ди ја ма до би ја ју зва ње Кри ми на
ли ста; на основ ним сту ру ков ним сту ди ја ма Стру ков ни кри
ми на ли ста; и на ди плом ским ака дем ским сту ди ја ма до би ја ју 
зва ње Ди пло ми ра ни кри ми на ли ста  ma ster. 

3. Фа кул тет без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду.  
Овај фа кул тет је на стао ок то бра 1978. го ди не као са мо стал на 
ви со ко обра зов на ин сти ту ци ја – Фа кул тет на род не од бра не. 
Ка сни је је још у не ко ли ко на вра та ме њао име, а од ма ја 2006. 
го ди не но си на зив Фа кул тет без бед но сти Уни вер зи те та у Бе
о гра ду. Још од свог осни ва ња, овај фа кул тет се кон ти ну и ра но 
ба ви обра зо ва њем ка дро ва за по тре бе од бра не, ци вил не за
шти те и без бед но сти, као и на уч ним ис тра жи ва њи ма из ових 
обла сти. Фа кул тет без бед но сти је акре ди то ван 25. апри ла 
2009. го ди не по стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са. На ње му 
је акре ди то ва но че ти ри сту диј ска про гра ма на ко ји ма се пла
ни ра упис укуп но 507. сту де на та (http://www.kapk.org/ima ges/
sto ri es/od lu ke/III_CI KLUS.pdf, 29.04.2010). То су: 1) Основ не 
ака дем ске сту ди је  сту ди је на у ка без бед но сти; 2) Ди плом ске 
ака дем ске сту ди је  сту ди је на у ка без бед но сти; 3) Спе ци ја
ли стич ке стру ков не сту ди је без бед но сног ме наџ мен та; и 4) 
Док тор ске сту ди је  сту ди је на у ка без бед но сти. По ред ових 
сту диј ских про гра ма Фа кул тет без бед но сти има и за јед нич ки 
сту диј ски про грам са Вој ном ака де ми јом, где се на кон ње го ве 
ре а ли за ци је сти че за јед нич ка ди пло ма (http://www.fb.bg.ac.rs, 
30.04.2010).
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На овим сту диј ским про гра ми ма, кроз низ оба ве зних 
и из бор них пред ме та, пред ви ђе но је из у ча ва ње са вре ме них 
ме ђу на род них од но са и ин сти ту ци ја, људ ских пра ва, раз во ја 
си сте ма без бед но сти, те о ри ја кри зних си ту а ци ја и ми ров них 
про це са, де мо крат ске кон тро ле при ме не си ле, са вре ме них об
ли ка угро жа ва ња љу ди и ма те ри јал них до ба ра, као и дру гих 
ре ле вант них са др жа ја са вре ме не ин те грал не без бед но сти. 
Ове сту ди је су мул ти ди сци пли нар ног ка рак те ра и об у хва та
ју раз ли чи те аспек те про у ча ва ња пи та ња без бед но сти. Успе
шним са вла да ва њем сту диј ских про гра ма сти че се ака дем ска 
и про фе си о нал на ком пе тен ци ја ди пло ми ра них сту де на та за 
рад на по сло ви ма од бра не, за шти те, без бед но сти и упра вља
ња људ ским и со ци јал ним ре сур си ма у ци вил ном сек то ру. 
По ред то га, ди плом ске ака дем ске сту ди је на у ка без бед но сти 
има ју за циљ да оспо со бе сту ден те за ис тра жи вач ки рад и 
уче шће у на уч ноис тра жи вач ким про јек ти ма у обла сти на у ка 
без бед но сти, од бра не, људ ских и со ци јал них ре сур са, ци вил
не за шти те и за шти те жи вот не сре ди не, као и за на став но
обра зов ну де лат ност у од го ва ра ју ћим вас пит нообра зов ним 
уста но ва ма. На кон успе шног за вр шет ка сту ди ја, свр ше ни 
сту ден ти Фа кул те та за без бед ност на основ ним ака дем ским 
сту ди ја ма до би ја ју зва ње Ме на џер без бед но сти; на ди плом
ским ака дем ским сту ди ја ма: Ди пло ми ра ни ме на џер без бед но
сти – ma ster, уз до да так као код зва ња за основ не ака дем ске 
сту ди је. На по сле ди плом ском сту диј ском про гра му: Спе ци ја
ли стич ке стру ков не сту ди је без бед но сног ме наџ мен та, ди
пло ми ра ни сту ден ти сти чу од ре ђе не ком пе тен ци је, спо соб
но сти и ве шти не ко је их ква ли фи ку ју за по сло ве кон крет ног 
и спе ци фич ног струч ног про фи ла из обла сти без бед но сти и 
сти чу струч ни на зив: Стру ков ни ме на џер. Док тор ске сту ди је 
на у ка без бед но сти на Фа кул те ту за без бед ност оспо со бља ва
ју сту ден те на нај ви шем на уч ноака дем ском ни воу за са мо
стал но ба вље ње на уч ноис тра жи вач ким ра дом, као и на став
нообра зов ном де лат но шћу на уни вер зи те ту. Овај сту диј ски 
про грам тре ба да омо гу ћи сту ден ти ма те мељ но по зна ва ње 
и раз у ме ва ње про бле ма без бед но сти; са мо стал но из во ђе ње 
на уч них ис тра жи ва ња и ре ша ва ње те о риј ских и прак тич них 
про бле ма у овој обла сти. На кон за вр шет ка свих оба ве за из 
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овог сту диј ског про гра ма свр ше ни сту ден ти до би ја ју зва ње: 
Док тор на у ка из обла сти на у ка без бед но сти. 

Ме ђу сту диј ским про гра ми ма Фа кул те та за без бед ност, 
по себ ну па жњу за слу жу је сту диј ски про грам за сти ца ње за
јед нич ке ди пло ме Фа кул те та без бед но сти и Вој не ака де ми је. 
Овај про грам ор га ни зо ван је на ни воу основ них ака дем ских 
сту ди ја и он се ре а ли зу је кроз че ти ри ака дем ске го ди не (осам 
се ме ста ра). Овај сту диј ски про грам об у хва та низ оба ве зних 
и из бор них пред ме та и три вр сте мо ду ла: 1) Мо дул оп ште 
обра зов них и струч них пред ме та; 2) Из бор ни мо ду ли: мо дул 
без бед но сног ме наџ мен та, мо дул ци вил на за шти та и за шти
та жи вот не сре ди не и мо дул упра вља ња људ ским ре сур си ма 
(сту дент би ра је дан од ова три мо ду ла); и 3) Вој ни мо дул. Сту
ден ти у окви ру мо ду ла сти чу зна ња из свих ре ле вант них на
у ка и ди сци пли на ко је пред ста вља ју осно ву за да ље струч но 
уса вр ша ва ње. Из бо р ни мо ду ли обез бе ђу ју и ја ча ју ака дем ску 
и про фе си о нал ну ком пе тен ци ју сту де на та за рад на по сло ви
ма без бед но сти, за шти те и упра вља ња људ ским и со ци јал
ним ре сур си ма. А у окви ру вој ног мо ду ла сту ден ти се об у ча
ва ју и сти чу зна ња из обла сти од бра не и вој них ве шти на нео
п ход них за оба вља ње офи цир ске ду жно сти. Сви пред ме ти, 
а по себ но они из вој ног мо ду ла, укљу чу ју раз ли чи те об ли ке 
на став них ак тив но сти у ви ду ве жби, се ми на ра, прак тич не на
ста ве и те рен ске на ста ве. На Фа кул те ту без бед но сти сма тра
ју да: „Укљу чи ва ње на ше зе мље у ме ђу на род не без бед но сне 
асо ци ја ци је по тре бу за овим про фи лом струч ња ка ста вља у 
пр ви план” (http://www.fb.bg.ac.rs/in dex.php?op tion=com_con
tent&task=vi ew&id=58& Ite mid=336, 30.04.2010). На кон за вр
шет ка овог сту диј ског про гра ма сту ден ти сти чу струч ни на
зив: Ди пло ми ра ни ме на џер без бед но сти.

4. Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност у Бе о гра
ду.  Ова ака де ми ја је је дин стве на при ват на ви со ко школ ска 
уста но ва ко ја се ба ви ви со ким обра зо ва њем из обла сти ди
пло ма ти је и без бед но сти. Ове две обла сти на Ака де ми ји се 
из у ча ва ју ујед но и мул ти ди сци пли нар но, а ње но те жи ште је 
на прак тич ној при ме њи во сти сте че них зна ња. Ака де ми ја за 
ди пло ма ти ју и без бед ност је акре ди то ва на као ви со ко школ ска 
уста но ва за ви со ко обра зо ва ње од стра не Ко ми си је за акре ди
та ци ју и про ве ру ква ли те та Ре пу бли ке Ср би је (24.08.2007) и 
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има до зво лу за рад Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би
је (http://www.di plo ma ti ja.com/in dex.php?id=42, 30.04.2010). 
Ова ака де ми ја је акре ди то ва ла два сту диј ска про гра ма ко ји 
су ускла ђе ни са стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са: 1) Основ не 
ака дем ске сту ди је  ди пло ма ти ја и без бед ност, ко је тра ју три 
ака дем ске го ди не; и 2) Ди плом ске ака дем ске сту ди је  ди пло
ма ти ја и без бед ност, ко је се ре а ли зу ју у то ку две ака дем ске 
го ди не. Сту ден ти на овим сту диј ским про гра ми ма, по ред те о
риј ских зна ња из обла сти ди пло ма ти је и без бед но сти, уче ди
пло мат ске ве шти не, ве шти не пре го ва ра ња, го вор ни штво, ди
пло мат ски про то кол, бо ри лач ке ве шти не, плес и „сти чу спо
соб но сти пре у зи ма ња ини ци ја ти ве кри тич ког про су ђи ва ња и 
кре а тив ног ми шље ња”. По ред то га, при лич но пре тен ци о зно 
се ис ти че да „сту ден ти сти чу зна ња и раз ви ја ју спо соб но сти 
да ути чу и ме ња ју то ко ве са вре ме них ме ђу на род них од но
са и без бед но сти у Ср би ји, ре ги о ну, Евро пи и све ту” (http://
www.di plo ma ti ja.com/in dex.php?id=21, 30.04.2010). На кра ју 
ових мул ти ди сци пли нар них сту ди ја, ука зу је се да су сту ден
ти у пот пу но сти оспо со бље ни за рад у ди пло ма ти ји и си сте
му без бед но сти (од бра на, уну тра шњи по сло ви, оба ве штај но
без бед но сне слу жбе, при ват ни сек тор).

3.3. Сту диј ски про гра ми из обла сти без бед но сти  
на дру гим фа кул те ти ма

Акре ди то ва не сту диј ске про гра ме из обла сти без бед но
сти, по ред уста но ва ко је се ис кљу чи во ба ве обра зо ва њем и 
на у ком у овој обла сти, има ју и: Фа кул тет по ли тич ких на у ка 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду и Фа кул тет за шти те на ра ду Уни вер зи те та у Ни
шу.

1. Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о
гра ду.  На овом фа кул те ту, ко ји обра зу је љу де за струч но ба
вље ње по ли ти ком у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во
та још од свог осни ва ња 1968. го ди не, за по сло ве из обла сти 
на ци о нал не без бед но сти бли же се про фе си о нал но усме ра ва
ју сту ден ти са два сту диј ских про гра ма: 1) Спе ци ја ли стич ке 
стру ков не сту ди је  Те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал; и 2) 
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Ди плом ске ака дем ске сту ди је по ли ти ко ло ги је ме ђу на род них 
сту ди ја  мо дул: Ме ђу на род на без бед ност. 

Спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је  Те ро ри зам и ор
га ни зо ва ни кри ми нал.  Овај сту диј ски про грам се ре а ли зу је 
од школ ске 2006/2007. го ди не у са рад њи са Цен тром за сту
ди је без бед но сти и ис тра жи ва ње те ро ри зма Ин сти ту та за по
ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду. У ње го вој ре а ли за ци ји уче ству ју, 
ка ко се ука зу је, вр сни по зна ва о ци те ро ри зма и ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла из на ше зе мље и ино стран ства. Основ ни раз лог за 
ор га ни зо ва ње овог сту диј ског про гра ма је, ка ко се ис ти че, у 
по тре би по ди за ња ни воа без бед но сне кул ту ре и спе ци фич ног 
на уч ног зна ња по ла зни ка кур са ра ди њи хо вог што успе шни
јег укљу чи ва ња у са вре ме не дру штве не то ко ве бор бе про тив 
ко руп ци је, ор га ни зо ва ног кри ми на ла и те ро ри зма. Овај про
грам се ре а ли зу је на ни воу по сле ди плом ских сту ди ја у то ку 
јед не ака дем ске го ди не, а по ње го вом за вр шет ку сти че се зва
ње спе ци ја ли сте за кон тра те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми
нал. Ди пло ма овог кур са омо гу ћу је да ље шко ло ва ње у скла ду 
са сте че ним бо до ви ма (http://www.fpn.bg.ac.rs /pa ges/ p_id4/
sk_ti ok.htm, 6.05.2010).

Ди плом ске ака дем ске сту ди је по ли ти ко ло ги је ме ђу
на род них сту ди ја  мо дул: Ме ђу на род на без бед ност.  Овај 
сту диј ски про грам ре а ли зу је се у два се ме стра у то ку јед не 
ака дем ске го ди не и ње га мо гу упи са ти сту ден ти ко ји има ју 
ви со ко обра зо ва ње из обла сти дру штве ноху ма ни стич ких на
у ка, од но сно за вр ше не че тво ро го ди шње сту ди је, као и нај
ма ње про сеч ну оце ну осам на основ ним сту ди ја ма. На овом 
мо ду лу ну ди се мно штво ра зно вр сних и за ни мљи вих, оба
ве зних и из бор них сту диј ских пред ме та ко ји ма се об ли ку је 
обра зов ни про фил Ди пло ми ра ног по ли ти ко ло га  ma ste ra ме
ђу на род них сту ди ја. Ме ђу њи ма, на ро чи ту па жњу при вла чи 
пред мет: „По ли ти ка от по ра и гра ђан ска не по слу шност”. Као 
оп шти циљ овог на став ног пред ме та на во ди да он тре ба „да 
опре ми сту ден те зна њем, ком пе тен ци ја ма, ве шти на ма и ана
ли тич ким ору ђи ма по треб ним за са мо стал но кри тич ко ис тра
жи ва ње и про ми шља ње кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти 
као еле мен та прин ци па гра ђан ства” (http://www.fpn.bg.ac.rs/ 
main/fo cus/da ta/Po li ti ka%20ot po ra%20i%20gra djan ska%20ne
po slu snost.DOC, 30.04.2010). По ли ти ка от по ра и гра ђан ска 
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не по слу шност је сва ка ко вр ло за ни мљи ва са ста но ви шта на
ци о нал не без бед но сти, на ро чи то има ју ћи у ви ду да је та ква 
по ли ти ка на ру ши ла без бед ност и до ве ла до ру ше ња вла сти у 
мно гим др жа ва ма у све ту, осо би то кра јем XX ве ка у зе мља ма 
Ис точ не Евро пе, укљу чу ју ћи и на шу зе мљу. С дру ге стра не, 
љу ди ко ји се струч но ба ве пи та њи ма на ци о нал не без бед но
сти, сва ка ко би тре ба ло да пре по зна ју ме то де и са др жа је по
ли ти ке от по ра и гра ђан ске не по слу шно сти, ка ко би раз у ме ли 
ка да је та ква по ли ти ка ле ги тим на а ка да на ру ша ва на ци о нал
ну без бед ност.

2. Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.  На 
овом фа кул те ту је од школ ске 1986/87. ор га ни зо ва на на ста ва 
на Сме ру уну тра шњих по сло ва, где су се обра зо ва ли прав ни
ци за рад у по ли ци ји, а на ма ги стар ским сту ди ја ма по сто ја
ли су не ки сме ро ви ко ји су би ли у бли ској ве зи са пи та њи ма 
без бед но сти. По стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са, на Прав
ном фа кул те ту у Но вом Са ду акре ди то ва но је пет сту диј ских 
про гра ма: 1) основ не ака дем ске сту ди је  смер уну тра шњих 
по сло ва и оп шти смер; 2) ди плом ске ака дем ске сту ди је  смер 
уну тра шњих по сло ва и оп шти смер; и 3) док тор ске сту ди је 
 при ват но пра во (http://www.pf.uns.ac.rs/in dex.php?op tion= 
com_con tent&vi ew=ar tic le&id=459%3Auve re njeokre di ta ci
ji&ca tid=97%3Akrol&Ite mid= 176, 29.04.2010).

За по сло ве из обла сти на ци о нал не без бед но сти бли же 
се про фе си о нал но усме ра ва ју сту ден ти са сту диј ских про гра
ма: основ не ака дем ске сту ди је  смер уну тра шњих по сло ва; 
и ди плом ске ака дем ске сту ди је  смер уну тра шњих по сло ва. 
Од укуп но 1100 сту де на та, ко ли ко је пла ни ра но да сту ди ра на 
свим сту диј ским про гра ми ма, на ова два сту диј ска про гра
ма пла ни ра но је да се упи ше 270 (220+50) сту де на та. Упис 
на акре ди то ва не сту диј ске про гра ме, као и њи хо ва при ме на, 
по че ла је школ ске 2009/2010. го ди не. На овим сту диј ским 
про гра ми ма, по ред оби ља прав них на став них пред ме та, сту
ден ти ма се пру жа ју са зна ња из обла сти си сте ма без бед но
сти, со ци јал не па то ло ги је, кри ми на ли сти ке, кри ми но ло ги је, 
без бед но сног ме наџ мен та, при ват не без бед но сти, ко руп ци је, 
си сте ма обез бе ђе ња имо ви не, за шти те лич но сти и обје ка та, 
кон тро ле слу жби без бед но сти, ме ђу на род не са рад ње у су зби
ја њу кри ми на ли те та и сл. На став ни пред ме ти из ових обла сти 
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из у ча ва ју се кон ти ну и ра но то ком це ло куп них сту ди ја, та ко да 
ди пло ми ра ном прав ни ку овог усме ре ња свр ше них основ них 
ака дем ских сту ди ја да ју ре ле вант на и ви со ко струч на зна ња 
по треб на за рад у по ли ци ји на раз ли чи тим рад ним ме сти ма 
и ни во и ма по ли циј ске ор га ни за ци је. А свр ше ним сту ден ти ма 
ди плом ских ака дем ских сту ди ја, још и ака дем ске спо соб но
сти и ве шти не ко је их ква ли фи ку ју за уче шће у на уч ноис
тра жи вач ким про јек ти ма и за на став нообра зов ну де лат ност 
у од го ва ра ју ћим вас пит нообра зов ним уста но ва ма.

3. Фа кул тет за шти те на ра ду Уни вер зи те та у Ни шу. 
 Овај фа кул тет се ба ви ви со ким обра зо ва њем у обла сти за
шти те на ра ду још од свог осни ва ња 1972. го ди не, по че му 
је је дин ствен у мре жи ви со ког обра зо ва ња Ср би је. Фа кул
тет за шти те на ра ду је, пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског про
це са, акре ди то вао шест су диј ских про гра ма, је дан на основ
ним ака дем ским сту ди ја ма и пет на ди плом ским ака дем ским 
сту ди ја ма (http://www.znr fak.ni.ac.rs/0104Akre di ta ci ja.html, 
7.05.2010). На основ ним ака дем ским сту ди ја ма ре а ли зу је се 
сту диј ски про грам За шти та рад не и жи вот не сре ди не. А на 
ди плом ским ака дем ским сту ди ја ма ре а ли зу је се про гра ми: 1) 
За шти та на ра ду; 2) За шти та од по жа ра; 3) Ин жи њер ство за
шти те жи вот не сре ди не; 4) Упра вља ње ван ред ним си ту а ци
ја ма; и 5) Упра вља ње ко му нал ним си сте мом. Сви ови сту диј
ски про гра ми су у функ ци о нал ној ве зи са пи та њем на ци о нал
не без бед но сти, а на ро чи то про грам Упра вља ње ван ред ним 
си ту а ци ја ма, на ко ји се овом при ли ком ука зу је.

Основ ни циљ сту диј ског про гра ма Упра вља ње ван ред
ним си ту а ци ја ма је „оспо со бља ва ње сту де на та за при ме ну 
на уч них и струч них до стиг ну ћа у ре ша ва њу про бле ма без
бед но сти, за шти те здра вља љу ди, ма те ри јал них до ба ра, при
ро дом ство ре них вред но сти, као и за раз вој си сте ма упра вља
ња ван ред ним си ту а ци ја ма” (http://www.znr fak.ni.ac.rs/1005
UVS.html, 7.05.2010). Из струк ту ре обра зов ног ку ри ку лу ма 
ви ди се да су у овом сту диј ском про гра му за сту пље ни ре
ле вант ни и вр ло уско струч ни на став ни пред ме ти, ка ко они 
са ли сте оба ве зних та ко и они из бор ни. Са вла да ва њем овог 
про гра ма сти че се зва ње Ди пло ми ра ни ин же њер за шти те 
жи вот не сре ди не  ma ster, као и про фе си о нал них ком пе тен
ци ја и ве шти на за де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, по чев 
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од про це на опа сно сти, из ра де пла но ва за спа са ва ње, сту ди ја и 
екс пер ти за о од ре ђе ним уде си ма, ор га ни зо ва ње и ру ко во ђе ње 
ин тер вен ци ја ма, спа са ва њем, ева ку а ци јом и са на ци јом, као и 
обра зо ва њем дру гих за де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма. 

2.4. Закључци

1. На свим фа кул те ти ма ко ји има ју сту диј ске про гра ме 
ре ле вант не за пи та ње без бед но сти, а о ко ји ма је би ло ре чи у 
овом тек сту, по сто је ме шо ви ти сту диј ски про гра ми и об ли
ци из во ђе ња на ста ве. Нај че шће се у тре ћој и че твр тој го ди ни 
сту ди ја на ста ва из во ди по ра ни јем ре жи му сту ди ја, док се на 
пр вој и дру гој го ди ни на ста ва из во ди по стан дар ди ма Бо лоњ
ског про це са и акре ди то ва ним сту диј ским про гра ми ма. По
сле ди плом ске сту ди је (ма ги стар ске и док тор ске, као и не ке 
спе ци ја ли стич ке), та ко ђе се из во де по ра ни јим про гра ми ма. 
Са да, по стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са, основ не ака дем
ске сту ди је нај че шће тра ју че ти ри школ ске го ди не, ди плом
ске ака дем ске сту ди јеma ster го ди ну да на и док тор ске сту ди је 
три го ди не. Не ке уста но ве има ју и сту диј ске про гра ме ака
дем ских стру ков них сту ди ја у тра ја њу од три школ ске го ди не 
го ди не и спе ци ја ли стич ке сту диј ске про гра ме у тра ја њу од 
јед не го ди не, као и раз ли чи те об ли ке струч ног уса вр ша ва ња.

2. У зва њи ма за ни ма ња, на кон за вр шет ка сту ди ја, до
ми ни ра по мод но и флу ид но зва ње ме на џер, на ро чи то на Фа
кул те ту за без бед ност и на Вој ној ака де ми ји. На Фа кул те ту за 
без бед ност на свим сту диј ским про гра ми ма, пред ви ђе но је да 
ће сту ди ра ти 507. сту де на та и сви ће по успе шном окон ча њу 
сту ди ја има ти зва ње ме на џер, осим на док тор ским сту ди ја
ма. А на Вој ној ака де ми ји на свим сту диј ским про гра ми ма 
од 562. сту ден та, 205. њих има ће зва ње ме на џер. То од мах и 
вр ло сна жно на ме ће мно штво раз ли чи тих пи та ња: Ка ко ће 
ме на џе ри бра ни ти зе мљу? Ко ју су то зе мљу ме на џе ри од бра
ни ли? Ка ко ће ме на џе ри очу ва ти на ци о нал ну без бед ност? То 
су ипак са мо љу ди ко ји се ба ве раз ли чи тим упра вљач ким и 
спе ку ла тив ним по сло ви ма у нео ли бе рал ној еко но ми ји. Зар 
њих мо ра и Вој на ака де ми ја шко ло ва ти? Без об зи ра на раз
ли чи та обра зло же ња ко ја се да ју и до дат ке ди пло ми из ко јих 
се ви ди да је у пи та њу и шко ло ва ње офи ци ра, ми ми кри ја би 
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се мо ра ла из бе ћи. Иако се офи ци ри шко лу ју исто вре ме но и 
за по сло ве у гра ђан ству, њи ма вој на слу жба мо ра би ти глав но 
за ни ма ње и то тре ба ја сно из ра зи ти у ди пло ми, а у до дат ку 
ди пло ме на зна чи ти ком пе тен ци је ко је су при мен љи ве у гра
ђан ству. Опре де ље ност да се и вој но школ ство упо до би ше
ма ти зму бо лоњ ске уни форм но сти тре ба вр ло озбиљ но пре и
спи та ти, на ро чи то ако се иде у про фе си о на ли за ци ју вој ске, 
што је из гле да не из бе жно.

3. Из ана ли зе по ме ну тих сту диј ских про гра ма, мо же се 
за па зи ти да до ми ни ра ју на став ни са др жа ји ко ји пру жа ју не
по сред на струч на, апли ка тив на и по вр шна зна ња. Чак ни у 
гру пи оп ште о бра зов них пред ме та не ма са др жа ја ко ји на би ло 
ко ји на чин ути чу на фор ми ра ње све сти о раз ви ја њу кул ту
ре на ци о нал не без бед но сти и по тре би од бра не др жа ве. Не ма 
ни на став них са др жа ја ко ји пру жа ју са зна ња о дру штву, ка ко 
оних ко ја се ти чу оп штих зна ња о дру штву, дру штве ним про
це си ма и про бле ми ма са вре ме ног дру штва, та ко ни оних ко ја 
се од но се на на ше дру штво и ње го ве спе ци фич но сти (ет нич
ке, кон фе си о нал не, кул тур не, ре ги о нал не, исто риј ске, по ли
тич ке, еко ном ске, со ци јал не и тд). На ци о нал не без бед но сти, 
ни би ло ка кве без бед но сти, не ма из ван дру штва, ни ми мо 
дру штва. По сто ји са мо без бед ност у дру штву. А ка ко ће се та 
без бед ност оства ри ти у дру штву ка да се о ње му не пру жа ју 
ни еле мен тар на са зна ња, чак ни на уни вер зи тет ском ни воу 
они ма ко ји тре ба да бу ду нај ком пе тент ни ји и нај од го вор ни ји 
за без бед ност?

4. У на шем це ло куп ном обра зо ва њу го то во сви на став
ни са др жа ји ко ји су ре ле вант ни за на ци о нал ну без бед ност 
из ба че ни су из шко ле и уни вер зи те та, ка ко они ко ји се на 
не по сре дан на чин ба ве пи та њем од бра не зе мље и ци вил не 
за шти те, та ко и они ко ји се ти чу па три от ског вас пи та ња, мо
ра ла или на би ло ко ји на чин ути чу на фор ми ра ње све сти о 
раз ви ја њу љу ба ви пре ма сво јој зе мљи и по тре би ње не од бра
не. Уме сто њих, уве де ни су са др жа ји још од пр вог раз ре да 
основ не шко ле о гра ђан ској не по слу шно сти, на чи ни ма раз
град ње дру штве них уста но ва и пре зи ру пре ма на ци о нал ној 
про шло сти. То се мо же за па зи ти и из јед ног по вр шног уви да 
у на став не пла но ве и про гра ме, а по го то во уџ бе ни ке, на ших 
основ них и сред њих шко ла. Пост мо дер ни стич ке тен ден ци је 
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„све оп ште нео ба ве зно сти” за хва ти ле су и на ше обра зо ва ње 
(Ko ko vić, 2009a: 302). У ви со ком обра зо ва њу, из акре ди то
ва них сту диј ских про гра ма се ви ди да не ма на став них са
др жа ја ко ји би до при но си ли из град њи без бед но сне кул ту ре 
и ја ча њу на ци о нал не без бед но сти. По ти сну ти су те о риј ски 
и мно ги дру ги са др жа ји, на ро чи то у обла сти ма дру штве но
ху ма ни стич ких на у ка, ко ји пру жа ју те ме ље но обра зо ва ње и 
раз ви ја ју кри тич ку ми сао. А уме сто њих, при о ри тет је дат 
апли ка тив ним, по ло вич ним, по вр шним и не бит ним зна њи ма 
од ко јих се ства ра ју по лу о бра зов ни љу ди за ко је се ис ти че да 
су по год ни ји тр жи шној при вре ди, а они су нај че шће по год ни 
са мо за бер зе ра да, да ље пре ква ли фи ка ци је и ма ни пу ла ци ју. 
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1. ДОЖИВОТНО ОБРАЗОВАЊЕ  
ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

1.1. Увод

До жи вот но обра зо ва ње за одр жи ви раз вој је у не по сред
ној функ ци ји за шти те жи вот не сре ди не и дру штве ноеко ном
ског раз во ја, па за то оно има исто вре ме но ло кал ни, на ци о нал
ни, ре ги о нал ни, су бре ги о нал ни и гло бал ни ка рак тер. Та кво 
обра зо ва ње се под јед на ко од но си на пер ма нент ну еду ка ци ју 
по је ди на ца, од ре ђе них дру штве них гру па и гло бал ног дру
штва у це ли ни. Све се ви ше ис ти че да обра зо ва ње за одр жи ви 
раз вој тре ба бу де са став ни део све у куп ног обра зо ва ња у дру
штву ко је љу ди ма отва ра мо гућ ност за ква ли тет ни ји жи вот. 
С дру ге стра не, обра зо ва ње за одр жи ви раз вој мо же да ути че 
на про ме ну све сти и по на ша ње љу ди, као и кул тур них обра
за ца раз ли чи тих дру штве них гру па. За то је до жи вот но обра
зо ва ње за одр жи ви раз вој и од ре ђе ни фи ло зоф ски кон цепт 
ко ји је обе ле жен иде о ло ги ја ма, од го ва ра ју ћим дру штве ним 
вред но сти ма, по тре ба ма и ин те ре си ма, па оно под ра зу ме ва и 
„упра вља ње зна њи ма и со ци јал ном ре про дук ци јом лич но сти 
и кул ту ра” (Mar shall, 1998: 183).

О одр жи вом раз во ју у со ци о ло ги ји по сто ји мно штво 
од ре ђе ња, али се сва она углав ном сво де на де фи ни са ње одр
жи вог раз во ја као ин те грал ног еко ном ског, тех но ло шког, со
ци јал ног и кул тур ног раз во ја ко ји је „ускла ђен са по тре ба ма 
за шти те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не и ко ји омо гу ћа ва 
са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма за до во ља ва ње њи хо вих 
по тре ба и по бољ ша ње ква ли те та жи во та” (Мар ко вић, 2005: 
399). У су шти ни, ра ди се о об ли ку „струк ту рал не дру штве не 
тран сфор ма ци је ко ји ува жа ва од нос еко ном ског ра ста и нео б
но вљи вих ре сур са” (Pe ar ce, 1990: 4). Одр жи ви раз вој је ве о ма 
ком плек сан, ур ген тан, али и ду го роч ни циљ чи је оства ре ње 
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зах те ва мно штво ин тер ди сци пли нар них зна ња, во ље и од луч
но сти да се ње му те жи. Основ ни усло ви за оства ри ва ње одр
жи вог раз во ја је су: зна ње, дру штве ни ин те ре си и во ља, ко ји 
су об ли ко ва ни на раз ли чи тим ни во и ма дру штве ног жи во та и 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни у др жа ви. За то се и со ци о ло шка гле
ди шта о до жи вот ном обра зо ва њу за одр жи ви раз вој сво де на 
два основ на гле ди шта: Пр во, ко је ука зу је на утвр ђи ва ње и 
спро во ђе ње др жав не по ли ти ке у обла сти до жи вот ног обра зо
ва ња за одр жив раз вој; и дру го, ко је се од но си на дру штве не 
аспек те про це са у функ ци ји сти ца ња зна ња за одр жив раз вој.

1.2. Др жав на по ли ти ка  
о до жи вот ном обра зо ва њу за одр жи ви раз вој

Ова по ли ти ка из ра жа ва укуп ност прин ци па, ци ље ва, 
об ли ка и ме ра ко ји ма од ре ђе на дру штве на за јед ни ца, об ли ко
ва на др жав ним ин сти ту ци ја ма, обез бе ђу је и усме ра ва раз вој 
пер ма нент ног обра зо ва ња за одр жи ви раз вој. Та ква по ли ти ка 
про ис ти че из ре ал них усло ва дру штве ног жи во та и ме ђу на
род них оба ве за о обра зо ва њу за одр жи ви раз вој. У том кон
тек сту, на ро чи то је зна чај на Стра те ги ја обра зо ва ња за одр
жи ви раз вој, ко ја је усво је на на са стан ку ми ни ста ра жи вот не 
сре ди не и обра зо ва ња у Вил ни у су, 1718 март 2005. го ди не, 
(UNE CE Stra tegy for Edu ca tion for Su sta i na ble De ve lop ment, 
2008). Ову стра те ги ју при хва ти ла је и Вла да Ре пу бли ке Ср
би је, а ми ни стар за про све ту Ср би је Зо ран Лон чар је у јед ној 
при ли ци ис та као да: „Ми ни стар ство про све те Вла де Ре пу
бли ке Ср би је, као нај од го вор ни ји но си лац стра те ги је раз во ја 
обра зо ва ња, кон ти ну и ра но ра ди на уна пре ђи ва њу ква ли те та 
обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, без ко га зе мље у тран зи ци ји, 
као што је на ша, не мо гу до сти ћи еко ном ске стан дар де са
вре ме не при вре де, ни ти би ти кон ку рент не на ме ђу на род ном 
тр жи шту” (Лон чар, 2007). Из ово га се ја сно ви ди ви ше ди
мен зи о нал ност и ме ђу на род на усло вље ност по ли ти ке о обра
зо ва њу за одр жи ви раз вој.

Др жа ва сво ју по ли ти ку о одр жи вом раз во ју оства ру је 
кроз од го ва ра ју ће стра те шке про јек ци је, за кон ску ре гу ла ти
ву и ин сти ту ци о нал ну мре жу вас пит нообра зов них уста но ва, 
као и над ле жних др жав них ор га на и те ла за пи та ња за шти те 
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жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја. По ли ти ку до жи вот ног 
обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, од но сно уже вас пит нообра
зов не ци ље ве и за дат ке у овој обла сти, на на ци о нал ном ни
воу, др жа ва де фи ни ше: а) за школ ски си стем  кроз про свет ну 
по ли ти ку и опе ра ци о на ли зу је је на став ним пла но ви ма и про
гра ми ма; и б) за над ле жне др жав не ор га не  кроз по ли ти ку 
за шти те жи вот не сре ди не и опе ра ци о на ли зу је од го ва ра ју ћим 
нор ма тив ним ак ти ма не по сред ним за да ци ма и ме ра ма.

Про свет ном по ли ти ком де фи ни ше се си стем обра зо ва
ња на свим ни во и ма и за све уз ра сте, што зна чи да и обра зо
ва ње за одр жи ви раз вој тре ба да бу де де фи ни са но у стра те
ги ја ма обра зо ва ња, про пи са но од го ва ра ју ћим прав ним ак ти
ма и укљу че но у на став не пла но ве и про гра ме. У про свет
ној по ли ти ци Ср би је, све се ви ше уво де раз ли чи ти аспек ти 
обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, на ро чи то од по чет ка ре фор ме 
си сте ма обра зо ва ња (2001). На став ни пред ме ти у ко ји ма је 
за сту пље на еко ло шка про бле ма ти ка чи не око 14 од сто укуп
не на ста ве у основ ној шко ли, а са др жа ји ко ји се од но се на 
еко ло шко обра зо ва ње мно го ма ње (Ива но вић, 2005: 306). А у 
на ста ви углав ном до ми ни ра ју са др жа ји ко ји се од но се на за
га ђи ва ње во де, ва зду ха и зе мљи шта, док су у ма лом оби му за
сту пље ни са др жа ји о огра ни че но сти при род них ре сур са, за
га ђи ва њу хра не, штед њи енер ги је и ре ци кла жи. Обра зо ва ње 
за одр жи ви раз вој са др жа но је и у ак тив но сти ма пред школ
ских уста но ва, у на ста ви сред њих шко ла, у уни вер зи тет ском 
обра зо ва њу, као и у обра зо ва њу од ра слих (Стра те ги ја обра
зо ва ња од ра слих у Ре пу бли ци Ср би ји, 2008).

У по ли ти ци за шти те жи вот не сре ди не по себ но ме сто 
за у зи ма ју над ле жна ми ни стар ства. У Ср би ји Ми ни стар ство 
за шти те жи вот не сре ди не, на ро чи ту па жњу по све ћу је им пле
мен та ци ји Стра те ги је обра зо ва ња за одр жи ви раз вој (UNE
CE) и, у скла ду с њом, при пре ма од го ва ра ју ћа до ку мен та и 
са ра ђу је са Ми ни стар ством про све те, ка ко би се обра зо ва ње 
за одр жи ви раз вој још ви ше укљу чи ло у обра зов ни си стем 
Ср би је. Упо ре до, и За вод за за шти ту при ро де Ср би је је ан га
жо ван у обра зов ним ак тив но сти ма о за шти ти жи вот не сре
ди не и одр жи вог раз во ја (http://www.eko serb.sr. gov.yu/pro jek
ti, 18.01.2008). По ред то га, Ми ни стар ство за шти те жи вот не 
сре ди не са ра ђу је са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и по др жа ва 
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про гра ме обра зо ва ња за одр жи ви раз вој. Све у све му, др жав
на по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је у по гле ду обра зо ва ња за одр
жи ви раз вој је још увек у про јект ној фа зи. 

1.3. Процес стицања знања за одрживи развој

Овај про цес под ра зу ме ва све у куп но и кон ти ну и ра но 
сти ца ње мул ти ди сци пли нар них зна ња за одр жи ви раз вој у 
по ро ди ци, обра зов ним уста но ва ма, др жав ним ор га ни ма, раз
ли чи тим дру штве ним ор га ни за ци ја ма и гру па ма, као и пу тем 
сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја, кроз раз ли чи те фор ме и 
обра зов не са др жа је. Про цес сти ца ња зна ња за одр жи ви раз
вој тре ба да об у хва ти чи та ву дру штве ну по пу ла ци ју укљу чу
ју ћи све уз ра сте, сло је ве и ка те го ри је ста нов ни штва; да тра је 
то ком це лог жи во та и да се оства ру је кроз раз ли чи те об ли ке 
уче ња ко ји се по ве зу ју у са став до жи вот ног обра зо ва ња за 
одр жи ви раз вој. 

У си сте му фор мал ног обра зо ва ња, ко ји под ра зу ме ва 
утвр ђе ни си стем школ ских ин сти ту ци ја и ни воа обра зо ва ња  
од пред школ ских уста но ва до уни вер зи те та, про цес сти ца ња 
зна ња за одр жи ви раз вој оства ру је се у окви ру про пи са них 
на став них пла но ва и про гра ма, на став них са др жа ја, ме то да и 
об ли ка из во ђе ња на ста ве. С дру ге стра не, раз ли чи ти об ли ци 
не фор мал ног обра зо ва ња се ор га ни зу ју пр вен стве но с ци љем 
да оспо со би за по сле не да се успе шни је но се са бр зим про
ме на ма, не са мо у тех но ло шком окру же њу свог рад ног ме ста 
или фир ме, већ и у од но су на при род но окру же ње. Исто вре
ме но тре ба има ти у ви ду да обра зо ва ње има циљ и да иза зо ве 
од ре ђе не про ме не у по на ша њу уче ни ка без об зи ра на њи хов 
уз раст и об лик обра зо ва ња, да би се до би ло же ље но по на
ша ње, на шта су по себ но ука зи ва ли би хе ви о ри сти (Young
man, 1986). У том кон тек сту тре ба по сма тра ти и кон цепт до
жи вот ног обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, јер „обра зо ва ње за 
одр жи ви раз вој је обра зо ва ње за про ме не” (Ве и но вић, 2007: 
53). Та кве про ме не су од ве ли ког зна ча ја, јер оне ку му ла тив но 
ути чу на про ме ну си сте ма вред но сти, дру штве ног по на ша ња 
и у су шти ни на чи на жи во та. 

До жи вот но обра зо ва ње за одр жи ви раз вој об у хва та 
пред у зе ћа и чи тав јав ни сек тор  обра зов не уста но ве, здрав
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стве не уста но ве, др жав не уста но ве, ло кал не уста но ве, ка ри
та тив не ор га ни за ци је итд. Све се оне су сре ћу са бр зим про
ме на ма и по тре бом при ла го ђа ва ња на из ме ње не окол но сти. 
У до са да шњој прак си обра зо ва ња за од ра сле по зна те су ин
тер не шко ле и обра зов ни цен три чи ја је де лат ност пре вас
ход но усме ре на на обез бе ђи ва ње са вре ме них зна ња, сти ца ње 
ве шти на и спо соб но сти за ру ко ва ње но вим тех но ло ги ја ма, 
за шти ти од по жа ра и мо гу ћих ри зи ка у рад ном окру же њу. 
Ме ђу тим, у функ ци ји обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, све се 
ви ше ука зу је на по тре бу да та кве обра зов не уста но ве про ши
ру ју свој на став ни са др жај и пру жа ју са вре ме на и мул ти ди
сци пли нар на зна ња о за шти ти жи вот не сре ди не и у функ ци
ји одр жи вог раз во ја. За то се у раз ви је ним зе мља ма све ви ше 
ства ра ју но ве кон цеп ци је не фор мал ног обра зо ва ња с ци љем 
да се, пре ко оства ри ва ња по је ди нач них ре зул та та на рад ном 
ме сту и у за шти ти рад ног и жи вот ног окру же ња, ис по љи ку
му ла ти ван ефе кат у оства ри ва њу по ста вље них ци ље ва и за
да та ка на си стем ском ни воу.

Про цес обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, мо гу ће је раз ви
ти и у ор га ни за ци ји ин фор ма тив но про па ганд них, кул тур но 
про свет них и дру гих об ли ка ван школ ског обра зо ва ња и уче
ња, по себ но оних ка те го ри ја обра зов не по пу ла ци је ко ја ни је 
не по сред но рад но ан га жо ва на, као што су до ма ћи це, пен зи о
не ри, не за по сле ни, се о ско ста нов ни штво и др. У та квим ак
тив но сти ма, про грам ски и ор га ни за ци о но, све ви ше уче ству
ју од го ва ра ју ћи обра зов ни и ин фор ма тив ни цен три, за во ди, 
еко ло шка дру штва, не вла ди не ор га ни за ци је, као и дру ги ак
те ри за ин те ре со ва ни за одр жи ви раз вој. Упо ре до, све ви ше 
до ла зи до из ра жа ја по тре ба да се ус по ста ве чвр шће и функ
ци о нал ни је ве зе из ме ђу фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва
ња, као и свих дру гих об ли ка уче ња, ка ко би се раз ви ла мо
гућ ност об на вља ња и сти ца ња но вих зна ња и спо соб но сти за 
одр жи ви раз вој, као и од го ва ра ју ће про ме не по на ша ња то ком 
це лог жи во та.

Основ ни про бле ми на ко је се ука зу је у про це су до жи
вот ног обра зо ва ња је су ка ко ор га ни зо ва ти про цес уче ња и ка
ко раз ви ти же љу за уче њем, од но сно за на ста вља њем уче ња. 
У су шти ни „по треб на је про ме на мен тал ног скло па од шко



168

Јован Базић

ло ва ња као рад ног ис хо да ка уче њу ко је се ни ка да не за вр ша
ва” (Са ви ће вић, 2005: 8).

1.4. Закључци

1. До жи вот но обра зо ва ње за одр жи ви раз вој има сво ју 
дру штве ну ди мен зи ју ко ја је из ра же на, с јед не стра не, у са
гле да ва њу дру штве них ути ца ја на ову вр сту обра зо ва ња, и с 
дру ге, на ути цај до жи вот ног обра зо ва ња за одр жи ви раз вој 
на дру штво. Ови ме ђу соб ни ути ца ји ука зу ју да до жи вот но 
обра зо ва ње за одр жи ви раз вој тре ба по сма тра ти и у кон тек
сту дру штве них од но са и тех но ло шког раз во ја, јер оно бит но 
ути че на фор ми ра ње дру штве не све сти, вред но сти и ин те ре
са, као и дру штве них про ме на по жељ них за одр жи ви раз вој. 
За то су со ци о ло шка гле ди шта о до жи вот ном обра зо ва њу за 
одр жи ви раз вој, углав ном скон цен три са на на утвр ђи ва ње и 
спро во ђе ње др жав не по ли ти ке у овој обла сти и на дру штве не 
аспек те про це са сти ца ња зна ња за одр жи ви раз вој. Оба ова 
аспек та ра све тља ва ју но ве ди мен зи је до жи вот ног обра зо ва
ња за одр жи ви раз вој и ука зу ју на ње гов дру штве ни зна чај.

2. У ор га ни зо ва њу до жи вот ног обра зо ва ња за одр жи
ви раз вој по треб но је на дру штве ном ни воу об ли ко ва ти но ву 
струк ту ру си сте ма обра зо ва ња и про ме ни ти стра те ги је обра
зо ва ња та ко да се ре фор ме не од но се са мо на шко лу, већ и 
на све дру штве не уста но ве ко је се на би ло ко ји на чин ба ве 
обра зо ва њем. 
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2. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ  
ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ

2.1. Увод

1. Ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је (ИКТ) 
су јед но од нај зна чај ни јих уни вер зал них до стиг ну ћа на уч
нотех но ло шке ре во лу ци је и по стин ду стриј ског дру штва. 
Оне су плод спе ци фич не тех но ло ги је у чи јем су сре ди шту 
не ис црп ни ре сур си  ин фор ма ци је и ком пју тер, као основ
но и нај ви тал ни је мул ти ме ди јал но сред ство (Pen te li uc, 2007: 
187). Ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је про жи ма ју 
све обла сти људ ског ства ра ла штва и има ју сна жан ути цај на 
про ме не у са вре ме ном дру штву. Те про ме не су бр зе и сву да 
из ра зи те – у про це су ства ра ња ма те ри јал них до ба ра и услу
га, обра зо ва ња и на у ке, кул тур ноумет нич ког ства ра ла штва, 
у дру штве ној ко му ни ка ци ји и сва ко днев ном жи во ту љу ди. 
Осно ва ових тех но ло ги ја су ин фор ма ти ка и ком пју тер. Ин
фор ма ти ка са др жи „чи тав си стем ин фор ма циј ских ино ва ци
ја ко је об у хва та ју мул ти функ ци о нал ност, мул ти ме ди јал ност, 
мул ти ко му ни ка тив ност као и ства ра ње ба за по да та ка” (Štam
buk, 1998: 215). Због то га се да нас све че шће го во ри о уни
вер зал ној при ме ни ин фор ма ти ке и ин фор ма ци ноко му ни ка
ци о них тех но ло ги ја, али пре те жно са тех но ло шког аспек та, 
при че му се нај че шће за не ма ру је њи хов ути цај на дру штве не 
про ме не и од но се, као и на про ме не у дру штве ним де лат но
сти ма. С дру ге стра не, и дру штво зна чај но ути че на раз вој 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, ка ко на гло бал
ном пла ну кроз ме ђу на род не про јек те и стра те ги је, та ко и на 
ло кал ном ни воу, пу тем раз вој них про јек ци ја и кон крет них 
др жав них ме ра. Основ ни дру штве ни ци ље ви и раз ло зи ко ји 
се по ста вља ју у од но су пре ма ИКТ про ис ти чу из ин те ре са 
бр жег дру штве ноеко ном ског раз во ја и све ве ћих по тре ба ко
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је љу ди те же да за до во ље. У кон тек сту тих ци ље ва де лу ју и 
мно ге дру штве не уста но ве и ор га ни за ци је, ин те ре сне гру пе, 
ком па ни је и тд. Да нас у рас пра ва ма о ИКТ углав ном до ми
ни ра ју тех но ло шка гле ди шта, при че му се за не ма ру је њи хов 
дру штве ни аспе кат, од но сно ути цај ИКТ на дру штве не про
ме не и, обр ну то, ути цај дру штва на раз вој ИКТ. Ове ути ца је 
је ве о ма ва жно ана ли зи ра ти, ка ко са ста но ви шта ис тра жи ва
ња са вре ме ног дру штва и ве о ма убр за них про ме на ко је се у 
ње му од ви ја ју, та ко и из по тре бе тра же ња но вих, ефи ка сни јих 
и ху ма ни јих ре ше ња дру штве не ор га ни за ци је и за до во ље ња 
са вре ме них људ ских по тре ба. У том кон тек сту се, у овом ра
ду, ука зу је са мо на је дан сег мент дру штве них аспе ка та ИКТ, 
а то је ути цај дру штва и ИКТ у обра зо ва њу.

2. Уза јам ни ути ца ји дру штва и ИКТ у обра зо ва њу про
ис ти чу ге не рал но из ути ца ја тех но ло шких про ме на на про
ме не у дру штву, при че му тре ба има ти у ви ду да до ми на ци ја 
ИКТ иза зи ва ве ли ке и раз ли чи те про ме не на свим ни во и ма 
дру штве не ор га ни за ци је и ујед но иза зи ва мно штво но вих по
тре ба и по сле ди ца. Са ста но ви шта обра зо ва ња, то су у пр вом 
ре ду по тре бе за ин фор ма тич ки обра зо ва ном рад ном сна гом 
ко ја ће ефи ка сно оп слу жи ва ти но ве тех но ло ги је и ко ја ће се 
исто вре ме но не пре ста но обра зо ва ти и увек би ти про дук тив
но функ ци о нал на и ин вен тив на. За тим, ин фор ма тич ко обра
зо ва ње по ста је ну жно љу ди ма, без об зи ра на њи хо во про фе
си о нал но усме ре ње, ка ко би мо гли да функ ци о ни шу у но вом 
тех но ло шком окру же њу, по чев од то га да лак ше и ефи ка сни је 
оба вља ју сво је про фе си о нал не уло ге и оба ве зе по сред ством 
мо дер них ИКТ сред ста ва, па све до оба вља ња еле мен тар них 
по сло ва у сва ко днев ном жи во ту (да ку пу ју, да ко ри сте кућ не 
апа ра те, те ле фо не, Ин тер нет, ауто мо би ле, јав ни пре воз, услу
ге ба на ка, по шта и дру гих јав них уста но ва и тд). Исто вре ме
но, у са вре ме ном тех но ло шком окру же њу, со ци јал ни од но си 
ме ђу љу ди ма се све ви ше се ле у вир ту ел ни свет у ко ме се оба
вља мно штво раз ли чи тих по сло ва и пу тем дру штве них мре
жа оства ру је но ви вид ко му ни ка ци је и ве за ме ђу љу ди ма. Ове 
про ме не има ју и низ дру штве них по сле ди ца, ко је у пр вом ре
ду ука зу ју на нов тип дру штве них од но са, где су љу ди ко ји 
не ма ју ин фор ма тич ког обра зо ва ња и ин фор ма тич ке опре ме 
све ви ше изо ло ва ни и све те же са мо стал но функ ци о ни шу. То 
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узро ку је и по ве ћа ње раз ли ка у обра зо ва њу, из ме ђу обра зо ва
них и нео бра зо ва них, бо га тих и си ро ма шних, што не по сред
но ути че и на про ду бљи ва ње дру штве ноеко ном ских и со ци
јал них не јед на ко сти у дру штву. Све се то ди рект но од ра жа ва 
на са вре ме но обра зо ва ње, где се ин фор ма тич ки са др жа ји и 
ИКТ све ви ше уво де у обра зов ни си стем још од по чет ка ин
сти ту ци о нал ног обра зо ва ња, па све до ње го вог окон ча ња и 
за о кру же ња струч ног оспо со бља ва ња. У том кон тек сту, сви 
по гле ди на ме ђу соб не од но се дру штва и ИКТ у обра зо ва њу 
мо гу се са же ти у три основ на пи та ња: 1) ути цај дру штва на 
раз вој ИКТ у обра зо ва њу; 2) ути цај ИКТ на про ме не у обра
зов ном си сте му; 3) ути цај ИКТ на дру штве ноеко ном ске и 
со ци јал не не јед на ко сти у обра зо ва њу.

2.2. Утицај друштва на развој ИКТ у образовању 

Ути цај дру штва на раз вој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја у обра зо ва њу из ра жен је кроз: а) ути цај др
жа ве пре ко ње них над ле жних ор га на и уста но ва, као и ло кал
не са мо у пра ве; б) ути цај раз ли чи тих ор га ни за ци ја, ин те ре
сних гру па и про фе си о нал них удру же ња, по себ но оних ко је 
су про фе си о нал но за ин те ре со ва не за ши ре ње ИКТ у обра зо
ва њу, в) ути цај раз ли чи тих фир ми ко је про из во де и ди стри бу
и ра ју ком пју тер ску опре му и про гра ме.

1. Ути цај др жа ве на раз вој ИКТ у обра зо ва њу се мо
же по сма тра ти са ста но ви шта ин те ре са др жа ве у све у куп ном 
раз во ју обра зо ва ња, ка ко за ње го во при ла го ђа ва ње и мо дер
ни за ци ју у функ ци ји дру штве ноек ном ског раз во ја, та ко и у 
ци љу по ве ћа ња ни воа и по бољ ша ња ква ли те та обра зо ва ња. 
Дру штве на уло га и крај њи циљ обра зо ва ња је сте да омо гу
ћи све стран раз вој лич но сти и ње но про фе си о нал но оспо со
бља ва ње за пре у зи ма ње од ре ђе них по сло ва у про це су ства
ра ња ма те ри јал них до ба ра и услу га ко ји ма се за до во ља ва ју 
од ре ђе не људ ске и дру штве не по тре бе. Оства ри ва ње ова кве 
дру штве не уло ге обра зо ва ња не за ми сли во је у са вре ме ним 
тех но ло шким усло ви ма без ути ца ја др жа ве, ко ја сво јим мно
го број ним ме ха ни зми ма вр ши ускла ђи ва ње раз вој не и обра
зов не по ли ти ке. У ко ор ди на та ма тих стра те шких ак тив но сти, 
др жа ва про свет ном по ли ти ком и дру гим ме ра ма и ме ха ни
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зми ма, укљу чу ју ћи и раз ли чи те на гра де, ути че на под сти ца
ње тех но ло шког на прет ка и укљу чи ва ње ИКТ и зна ња у обра
зов ни про цес.1 Ве ћи на раз ви је них зе ма ља у За пад ној Евро пи, 
као и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и Ја па ну, на кра ју 
XX ве ка су усво ји ле низ стра те шких до ку ме на та у обла сти 
обра зо ва ња и тех но ло шког раз во ја у XXI ве ку, у ко ји ма се 
ве ли ка па жња по све ћу је им пле мен та ци ји ИКТ у обра зо ва њу. 
Ср би ја је, та ко ђе, усво ји ла слич на до ку ме на та, ме ђу ко ји ма 
су нај зна чај ни ја: Стра те ги ја Ми ни стар ства про све те и 
спор та у пе ри о ду 2005  2010., Стра те ги ја на уч ног и тех
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је од 2010 до 2015. го ди не 
и Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци 
Ср би ји до 2020. го ди не. Ови до ку мен ти су ве о ма ком па ти бил
ни и у њи ма се де фи ни шу ци ље ви и уло га др жа ве у обра зо
ва њу и раз во ју ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
и ин фор ма ци о ног дру штва, као и за да ци ко ји се од но се на 
дру ге дру штве не су бјек те. Ра ди илу стра ци је, овом при ли ком 
се ука зу је на Стра те ги ју раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва.

У Стра те ги ји раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва, у обла
сти обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре да ти су при о ри те ти: ака дем
ска ра чу нар ска мре жа, ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но
ло ги је (ИКТ) у обра зо ва њу, ис тра жи ва ња и ино ва ци је у обла
сти ИКТ и ди ги тал ни са др жа ји (http://www.dis.org.rs/www2/
ho me/ pdf/stra te gi jaid2020.pdf, 01.11.2011). У том кон тек сту, 
ука зу је се да је по треб но ус по ста вља ње мо дер ног обра зов ног 
си сте ма у ко ме ће ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло
ги је би ти ин те грал ни део обра зов них про гра ма а обра зов ни 
про гра ми и на став ни про це си да бу ду при ла го ђе ни по тре ба
ма ин фор ма ци о ног дру штва. За тим, зна чај на па жња се по све
ћу је раз во ју ди ги тал них обра зов них са др жа ја, оспо со бље но
сти на став ни ка за мо дер не об ли ке на ста ве и ко ри шће ње ИКТ, 
уво ђе њу са вре ме них про гра ма еуче ња и уче ња на да љи ну, 
раз во ју кон цеп ци ја обра зо ва ња и уче ња то ком чи та вог жи
во та и сл. Ра ди ре а ли за ци је ових зах те ва, ка ко се ука зу је, по
треб но је „по ди за ти тех но ло шку осно ву у шко ла ма, укљу чу
ју ћи ин фор ма ци о нотех но ло шко опре ма ње и ко му ни ка ци о но 
1 Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике 

Србије покренуло је наградни конкурс под називом „Дигитални час”, чији 
је циљ подстицање наставника основних школа на ефективну и разноврсну 
употребу информационих и комуникационих технологија у настави
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по ве зи ва ње шко ла” (http://www.dis.org.rs/www2/ho me/pdf/
stra te gi jaid2020. pdf, 01. 11. 2011). Све то под ра зу ме ва ула
га ње у школ ску ин фра струк ту ру и обра зо ва ње на став ни ка за 
рад у но вим тех но ло шким усло ви ма, а на ши рем дру штве
ном пла ну фи нан си ра ње ино ва ци о них про је ка та на раз во ју 
но вих тех но ло ги ја и ја ча њу ин сти ту ци о нал них ре сур са ко
ји су би тан чи ни лац на ци о нал не еко но ми је и  по ве зи ва ња са 
дру гим еко но ми ја ма на гло бал ном тр жи шту, ка ко се ука зу је у 
овој стра те ги ји. По ред ових стра те шких опре де ље ња, др жа
ва, пре ко сво јих над ле жних ор га на, ути че на раз вој ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у обра зо ва њу и пу
тем мно го број них ме ха ни за ма и раз ли чи тих ме ра, као што 
су ин ве сти ци је у раз вој тех но ло шке ин фра струк ту ре, на бав
ка ком пју те ра и дру ге ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не опре
ме, ор га ни зу је и фи нан си ра раз не кур се ве и се ми на ре за обу
ку на став ног и дру гог осо бља у шко ла ма и тд (Ин фор ма тор 
о ра ду Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је, 
2011: 140330).

Осим цен трал них ор га на др жав не вла сти, ве ли ки дру
штве ни ути цај на раз вој ИКТ у обра зо ва њу има ју и ор га ни 
ло кал не са мо у пра ве, што про ис ти че из њи хо вих устав них и 
за кон ских над ле жно сти, али и из њи хо вог ин те ре са у раз во
ју обра зо ва ња у сво јој сре ди ни (http://www.be o grad.rs/ cms/
vi ew.php?id=2000, 02.11.2011). Ор га ни ло кал не са мо у пра ве, 
по сво јој при ро ди, су мно го флек си бил ни ји, ди на мич ни ји и 
не по сред ни ји у вр ше њу мно гих по сло ва, па је че сто и њи
хов ути цај на раз вој ИКТ у шко ла ма ефи ка сни ји. Тај ути цај 
се оства ру је углав ном кроз обез бе ђи ва ње ин фра струк ту ре и 
тех но ло шког окру же ња за функ ци о ни са ње ИКТ, али че сто и 
кроз на бав ку ком пју те ра и дру ге ИКТ опре ме. 

2. Ути цај раз ли чи тих ор га ни за ци ја, на ро чи то ме ђу на
род них, оне ко је се од но се на обра зо ва ње и има ју за циљ да 
под стак ну тех но ло шку мо дер ни за ци ју у на ста ви, као и ком
пју те ри за ци ју шко ла. У том кон тек сту, по себ но су ва жне уло
ге УНЕ СКО а (Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul
tu ral Or ga ni za tion); Европ ске аген ци је за обра зо ва ње и кул ту
ру (EACEA); и Европ ске ко ми си је  обра зо ва ње. УНЕ СКО се 
де це ни ја ма ба ви пи та њи ма обра зо ва ња у све ту, а ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на XX ве ка је кре и рао не ко ли ко ве ли ких 
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на уч них ме ђу вла ди них про гра ма у обла сти ин фор ми са ња, 
ко му ни ка ци ја и ин фор ма ти ке (Ma jor, 1997: 117). Европ ска 
аген ци ја за обра зо ва ње и кул ту ру (Edu ca tion, Audi o vi sual and 
Cul tu re Exe cu ti ve Agency)  има по себ ну уло гу у ујед на ча ва
њу обра зов них си сте ма и по ве ћа ње ква ли те та обра зо ва ња у 
Евро пи, као и у по др шци раз во ју ин фор ма ци о них и ко му ни
ка ци о них тех но ло ги ја у обра зо ва њу.2 За тим, Европ ска уни
ја је 2000. го ди не, до не ла до ку мент по знат као Ли са бон ска 
стра те ги ја, ко јом су од ре ђе ни раз вој ни ци ље ви за им пле
мен та ци ју ин фор ма тич ких и елек трон ских ко му ни ка ци ја у 
обра зо ва њу (www.rzii.sr.gov.yu, 21.03.2007). Ов де је реч са мо 
о оним нај у ти цај ни јим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и аген
ци ја ма ко је има ју из у зе тан ути цај на на ци о нал не обра зов не 
по ли ти ке и им пле мен та ци ју ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја у обра зо ва њу. Ту сва ка ко тре ба има ти у ви ду и 
мно ге дру ге, али у су шти ни ра ди се са мо о по твр ди те зе да је 
ве ли ки ути цај ме ђу на род них ор га ни за ци ја на мо дер ни за ци ју 
обра зо ва ња и из во ђе ње ИКТ у шко ла ма.  

Та ко ђе, ов де је нео п ход но узе ти у об зир ути цај и дру гих 
ор га ни за ци ја, ин те ре сних гру па и про фе си о нал них удру же
ња, чи је је де ло ва ње усме ре но на по пу ла ри за ци ју и при ме
ну ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. У Ср би ји 
по сто ји не ко ли ко та квих ор га ни за ци ја, ме ђу ко ји ма су нај
по зна ти ја Дру штво за ин фор ма ти ку Ср би је, ко је је ак тив но 
од 1973. го ди не и де лу је у кон ти ну и те ту (http://www.dis.org.
rs/, 31.10.2011); и Је дин стве ни ин фор ма тич ки са вез Ср би је, 
на стао ре ор га ни за ци јом и про ме ном на зи ва Ју го сло вен ског 
ин фор ма тич ког са ве за, ко ји је фор ми ран 1994. го ди не (http://
www.ji sa.rs/, 31.10.2011). Та ква дру штва и ор га ни за ци је пра те 
раз вој ИКТ и опре ме, оку пља ју љу де чи ја је про фе си ја у ве зи 
са раз во јем и им пле мен та ци јом ин фор ма ци о ноко му ни ка ци
о них тех но ло ги ја, ор га ни зу ју и ре а ли зу ју раз ли чи те об ли ке 
ин фор ма тич ке еду ка ци је, ор га ни зу ју струч не ску по ве и на уч
не кон фе рен ци је, из да ју струч не ча со пи се и дру ге пу бли ка
2 Ова агенција је одговорна за управљање програмима Европске уније у под

ручју образовања, културе и аудиовизуелне политике. Она је 1. јануара 2006. 
преузела управљање и надгледање пројеката покренутих у склопу програма 
као што су: Socrates, Leonardo Da Vinci, Erasmus Mundus, eLearning, Education 
and training: other strands, Culture 2000, Media, Active European Citizenship i 
Youth (http://www.mojaevropa.rs/oevropskojuniji/agencije/, 03.11.2011)
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ци је, као и низ дру гих ак тив но сти у овој обла сти. Кроз сво је 
струч не ча со пи се и Ин тер нет ве зе, као и кроз дру га сред ства 
јав ног ин фор ми са ња, они ин фор ми шу јав ност о но вим ин
фор ма ци о ноко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, софт ве ри ма и 
опре ми, про па ги ра ју њи хо ву на бав ку, ор га ни зу ју еду ка ци ју 
у обла сти ИКТ, а по себ но за од ра сле, ор га ни зу ју и спро во де 
кам па ње за на бав ку и ко ри шће ње ком пју те ра и дру ге опре
ме у шко ла ма, пред у зе ћи ма, др жав ним уста но ва ма, ор га ни
за ци ја ма, до ма ћин стви ма, итд. У ци љу раз во ја, по пу ла ри за
ци је и ши ре ња ИКТ, оне до де љу ју на гра де и дру га при зна ња 
ком па ни ја ма, ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма. Исто вре ме но, 
ове ор га ни за ци је вр ше при ти сак на др жав не ор га не и дру ге 
дру штве не ин сти ту ци је да обез бе де усло ве за бр жи и све о бу
хват ни ји раз вој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги
ја, да се олак ша на бав ка ком пју те ра и дру ге ИКТ опре ме пу
тем ра зних по вла сти ца, као што су уки да ње по ре за и ца ри не, 
сни же ње це на и сл.

3. Ути цај раз ли чи тих ком па ни ја ко је про из во де, про да
ју и ин ста ли ра ју ИКТ опре му и про гра ме про ис ти че из њи
хо вих про фи та бил них ин те ре са. За то су че сто из ра же не тен
ден ци је да се пу тем раз ли чи тих мар ке тин шких ак ци ја вр ши 
што ма сов ни ја на бав ка ИКТ опре ме за што ве ћи број шко ла. 
Ови ути ца ји су из ра же ни кроз раз не кам па ње, по пу сте, се
зон ске про да је и дру ге по год но сти за ку по ви ну ком пју те ра 
(на чин пла ћа ња, ма ле по кло не, бес плат но ин ста ли ра ње и 
обу ку, га ран то ва но одр жа ва ње, итд). У том кон тек сту, мно ге 
фир ме и ком па ни је на сто је да из вр ше ути цај по себ но у шко ле 
на ло кал ном под руч ју и пу тем раз ли чи тих до на ци ја, по кло
на и дру гих по год но сти до при не су уво ђе њу и раз во ју ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, што у су шти ни увек 
има у по за ди ни ре клам не ефек те и отва ра ње но вих тр жи шта.

2.3. Утицај ИКТ на промене у образовању

Ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је обра зо ва
њу на ме ћу пот пу но но ву уло гу из ра же ну кроз иде је и кон
цеп ци је о до жи вот ном обра зо ва њу и дру штву ко је учи. Људ
ско дру штво је да нас до шло до та квог раз вој ног ступ ња да 
је обра зо ва ње по при ми ло функ ци ју про из вод не сна ге, дру
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штво ка рак те ри сти ке обра зов ног дру штва, а чо век од ли ке 
ho mo edu ca ta. Да кле, до жи вот но обра зо ва ње и обра зо ва ње 
као раз вој ни чи ни лац дру штва ко ре спон ди ра ју са по тре ба ма 
и ци ље ви ма по стин ду стриј ског дру штва и та кво обра зо ва
ње се од ре ђу је као „пост мо дер ни стич ко обра зо ва ње” Ap ple, 
1997). Ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је обез бе
ђу ју ефи ка сан, ра зно вр стан и ауто но ман при ступ зна њи ма. 
Исто вре ме но, оне ути чу гло бал но и на струк ту ру обра зов
ног си сте ма ши ром све та до но се ћи са со бом ве ли ке и бр зе 
дру штве не, пси хо ло шке и тех но ло шке про ме не. У тим про
ме на ма обра зо ва ње је при ну ђе но да све ви ше на пу шта тра
ди ци о нал не обра сце школ ства и ди сци пли нар ну уско гру дост 
и да од ра жа ва ефи ка сност тех но ло шке прак се. За то, ИКТ у 
су шти ни ме ња ка рак тер тра ди ци о нал не на ста ве, на чин сти
ца ња зна ња и ква ли тет обра зо ва ња, као и це ло куп но обра
зов но окру же ње. То све ску па до во ди до про ме на у на чи ну и 
са др жа ју вас пи та ња и обра зо ва ња мла дих, ко је мо гу има ти и 
не га тив них по сле ди ца, па се за то и че сто упо зо ра ва да „ко
ри шће ње ин фор ма циј ске тех но ло ги је у обра зов ном про це су 
не би тре ба ло да про тив ре чи со ци ја ли за ци ји лич но сти” (Ко
лин, 2002: 26). Ути цај ИКТ на про ме не у обра зо ва њу мо же 
се нај бо ље са гле да ти кроз сле де ће сег мен те: a) про ме на са
др жа ја на став них пла но ва и про гра ма; б) про ме на ме то да и 
об ли ка из во ђе ња на ста ве; в) про ме на у уло га ма на став ни ка и 
уче ни ка; г) пер ма нент на мо дер ни за ци ја про фе си је на став ног 
ка дра; д) про фе си о нал на ор јен та ци ја мла дих; ђ) на ста нак но
вих про фе си ја;  ж) уво ђе ње тех но ло шких стан дар да у шко ле; 
и з) по ве ћа ње тро шко ва обра зо ва ња.

1. У про ме на ма са др жа ја на став них пла но ва и про гра ма 
ИКТ је, за јед но са дру гим на уч нотех но ло шким до стиг ну ћи
ма, ути ца ла на све обра зов не обла сти (је зик, књи жев ност и 
ко му ни ка ци ја; дру штве не на у ке и фи ло зо фи ја; ма те ма ти ка, 
при род не на у ке и тех но ло ги ја; умет ност; фи зич ко и здрав
стве но вас пи та ње). Тај ути цај ИКТ је оства ри ла на два на чи
на. Нај пре, уво ђе њем но вих на став них пред ме та, као што су: 
ин фор ма ти ка, про гра ми ра ње, ко му ни ко ло ги ја, елек тро тех ни
ка, би о хе ми ја, тех но ло ги ја; а по том, про ши ри ва њем са др жа ја 
не ких већ по сто је ћих на став них пред ме та, као што су: ма те
ма ти ка, фи зи ка, исто ри ја, ге о гра фи ја, би о ло ги ја, со ци о ло ги ја 
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(He re ra i Man dić, 1989: 243). Исто вре ме но, у шко ла ма се уво
ди ен гле ски је зик, та мо где ни је учен, као ком па ти бил ни је зик 
са ин фор ма тич ким обра зо ва њем, а та мо где је учен, при да је 
му се још ве ћа па жња. Уво де се ино ва тив ни на став ни про гра
ми ко ји да ју ми ни мум чи ње ни ца а мак си мум иде ја, по себ но 
пи лот про гра ми ко ји чи не осно ву обра зо ва ња на од ре ђе ном 
ни воу шко ло ва ња; ус по ста вља ју се функ ци о нал не и ин тер
ди сци пли нар не ве зе ме ђу по је ди ним на став ним обла сти ма, 
чи ме се си сте мат ски ус по ста вља хо ри зон тал на и вер ти кал на 
по ве за ност уну тар школ ског про гра ма. Ти ме се из бе га ва по
на вља ње од ре ђе них са др жа ја, омо гу ћа ва да се срод ни са др
жа ји из ви ше пред ме та об ра ђу ју за јед нич ки а са др жа је од ре
ђе них пред ме та за јед нич ки ре а ли зу је тим на став ни ка. По ред 
то га, во ди се ра чу на и о то ме да гра ди во бу де при ла го ђе но 
уз ра сним ка рак те ри сти ка ма и по тре ба ма уче ни ка. За тим, по
ве ћа ва се број не дељ них ча со ва у не ким обла сти ма, као што 
су: ма те ма ти ка, при род не на у ке и стра ни је зи ци. По себ но се 
под сти чу шко ле да уво де ви ше стра них је зи ка, јер су ци ље ви 
у са вре ме ном обра зо ва њу, на ро чи то европ ском, и при пре ма 
мла дих за мул ти кул тур но и мул ти лин гви стич ко дру штво. С 
дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду и да све про ме не ко је пра
те на став не пла но ве и про гра ме, у усло ви ма гло бал не тр жи
шне еко но ми је и нео ли бе рал не иде о ло ги је, во де ра чу на и о 
тр жи шту рад не сна ге, јер је тр жи ште основ ни ре гу ла тор кон
ку рен ци је у мно гим дру штве ним де лат но сти ма и од но си ма, 
па и у кон ку рен ци ји обра зов них про гра ма и си сте ма. На том 
тр жи шту да нас се осо би то тра жи ве ћа ефи ка сност обра зо ва
ња и бо љи ква ли тет зна ња шко ло ва них ка дро ва ко ји ће би ти 
об у че ни да од мах, на кон за вр шет ка шко ле, мо гу пре у зе ти од
ре ђе не по сло ве са пу ном од го вор но шћу.3 

2. На ста ва је у су шти ни ко му ни ка циј ски про цес у ко ји се 
угра ђу ју зна ња из кул ту ре, на у ке и уоп ште из људ ског окру же
ња. Про ме не ме то да и об ли ка из во ђе ња на ста ве нај и зра зи ти је 
3 „ИТ обра зо ва ње ко је се до би ја у основ ној и сред њој шко ли ни

је до вољ но за по тре бе гра ђа на у ин фор ма ци о ном дру штву. ПКС и 
Дру штво за ин фор ма ти ке Ср би је ука зу ју на по тре бу уна пре ђи ва ња 
обра зо ва ња пре ма по тре ба ма ин фор ма ци о ног дру штва. Ме ђу тим, 
са пред став ни ци ма Ми ни стар ства на у ке и про све те и дру гим над ле
жним ор га ни за ци ја ма се не оства ру је аде ква тан кон такт и са рад ња” 
(http://www.uzda.gov.rs/News/?id=172, 02. 11. 2011). 
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се огле да ју у: а) про ме на ма ор га ни за ци је на ста ве, где до ми
ни ра ју флек си бил ни си сте ми из во ђе ња на ста ве у елек трон
ским и мул ти ме ди јал ним учи о ни ца ма; б) но ви на ма у оса вре
ме ња ва њу на ста ве, као што су: про блем ска на ста ва, на ста ва 
на ви ше ни воа сло же но сти, про гра ми ра на на ста ва, на ста ва 
на да љи ну (учи о ни це без зи до ва) или вир ту ал но обра зо ва ње; 
и в) об ли ци ма на ста ве ко ји до при но се ње ном при ла го ђа ва њу 
ин те ре со ва њи ма и спо соб но сти ма уче ни ка. Су шти ну про ме
на ме то да и об ли ка из во ђе ња на ста ве чи не: мул ти ме ди јал
ност, од но сно ко ри шће ње ви ше ме ди ја у из во ђе њу на ста ве 
и уче ња у чи јем су сре ди шту ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је; и ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве и уче ња, ко ја се 
оства ру је у ин тер ак ци ји, од но сно дво смер ној ко му ни ка ци ји, 
из ме ђу на став ни ка и уче ни ка и раз ли чи тих из во ра ин фор ма
ци ја по сред ством ком пју те ра. На ста ва на да љи ну или да љин
ско обра зо ва ње је ве ро ват но за са да нај ве ће от кри ће ИКТ у 
обра зо ва њу. Та кво обра зо ва ње је „про цес сти ца ња зна ња, ко
ји не зах те ва бо ра вак у учи о ни ца ма, вре мен ски огра ни че на 
пре да ва ња, до ма ће за дат ке, ноћ но уче ње и сл. (...) циљ та квог 
уче ња је да се уче ни ци ма омо гу ћи да на мно го јед но став ни ји 
и флек си бил ни ји на чин усво је по треб на зна ња и до ђу до сво
је ди пло ме” (Na dr ljan ski i Ro gu ljić, 2005: 144151). Овај об лик 
на ста ве, у вир ту ал ном ко му ни ка циј ском окру же њу, осо би то 
је раз ви јен у ви ду раз ли чи тих те ча је ва ta i lor ma de, ко ји пре
ма са др жа ју и фор ми од го ва ра ју ин ди ви ду ал ним по тре ба ма 
љу ди, али и на раз ли чи тим ступ ње ви ма фор мал ног обра зо
ва ња, на ро чи то на уни вер зи тет ском ни воу, као елек трон ски 
уни вер зи те ти, ко ји се ве о ма бр зо ши ре у раз ви је ном све ту 
и по сти жу ви сок реј тинг.4  Ти ме се сту ди ра ње све ви ше пре
ме шта из oncam pus окру же ња у onli ne вир ту ал ни свет, ма да 
они јед ни дру ге не ис кљу чу ју, они се мо гу на до пу ња ва ти, па 
и њи хо ви про гра ми сту ди ра ња мо гу би ти иден тич ни. Мно ге 
уста но ве ви со ког обра зо ва ња све ви ше ко ри сте не ке об ли ке 
вир ту ал ног обра зо ва ња, по чев од то га да се ин фор ма ци је са 
4 Не ки од ових уни вер зи те та по сти гли су ве ли ке ре зул та те и сте кли ви сок реј

тинг, као што су: Отво ре ни уни вер зи тет у Ве ли кој Бри та ни ји, ко ји је осно ван 
још 1971. го ди не и сво је про гра ме еми ту је пре ко ста ни це БиБиСи, а по том 
све ви ше пу тем ин тер не та и Уни вер зи тет у Фе ник су, у Сје ди ње ним Аме рич
ким Др жа ва ма, ко ји је осно ван 1989. го ди не и на ње му сту ди ра 68000 сту де
на та (Gidens, 2003: 494495)
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огла сних та бли фа кул те та и раз ли чи тих ин фор ма то ра пре но
се на Ин тер нет сај то ве фа кул те та где се об ја вљу ју: сту диј ски 
про гра ми, про фе сор ски са став, усло ви сту ди ра ња, рас по ре ди 
пре да ва ња и ис пи та, ис пит на пи та ња, ре зул та ти ис пи та, ко
ри шће ње би бли о теч ких сер ви са, као и мно ге дру ге ин фор
ма ци је; па све до вир ту ал не ко му ни ка ци је из ме ђу сту де на та 
и про фе со ра пу тем email сер ви са. У том ци љу из гра ђе не су 
и мно ге ака дем ске мре же, као што су, на при мер, Ака дем ска 
мре жа Ср би је АМРЕС (www.amres.ac.rs), Хр ват ска ака дем ска 
и ис тра жи вач ка мре жа CAR NET (www.car net.hr) и тд. Слич на 
је си ту а ци ја у по гле ду вир ту ал ног обра зо ва ња и у сред њим 
шко ла ма, до ду ше у мно го ма њем оби му, па и у основ ним. На 
при мер, јед на основ на шко ла у Ја го ди ни на свом Ин тер нет 
сај ту об ја вљу је по дат ке о уче ни ци ма ко ји се уно се у школ ски 
днев ник, као што су оце не уче ни ка и њи хо ви из о стан ци из 
шко ле (Дру ги днев ник РТС, 15.03.2007). У са вре ме ном све
ту раз во јем ком пју тер ских тех но ло ги ја и гло бал них мре жа, 
све је ви ше из ра же на свест о ме ђу за ви сно сти људ ског ро да, 
о ме ђу за ви сно сти др жа ва и на ро да све та у ра зним обла сти ма 
са вре ме ног жи во та. То усло вља ва да се, по ред про ши ри ва ња 
са др жа ја на став них пред ме та, уво де и при мје њу ју и дру ги об
ли ци ра да ко ји ма се ре а ли зу је уни вер зал но и ин тер на ци о нал
но обра зо ва ње  фор ми ра ју се ин тер на цо нал ни уни вер зи те ти, 
те мат ски фо ру ми на Ин тер не ту и сек ци је ко је се ба ве ра зним 
пи та њи ма од ме ђу на род ног зна ча ја из кул ту ре, обра зо ва ња, 
еко но ми је, по ли ти ке итд. Оства ру ју се раз ли чи ти кон так ти и 
исто вре ме но се во де рас пра ве у вир ту ал ном све ту из ме ђу љу
ди са раз ли чи тих де ло ва пла не те.

3. Про ме не у уло га ма на став ни ка и уче ни ка све су ви
дљи ви је и све се ја сни је из ра жа ва ју кон ту ре њи хо вог об ли
ко ва ња у ско ри јој бу дућ но сти. У раз ви је ним дру штви ма из
ра же но је про ши ри ва ње дру штве не и пе да го шке функ ци је 
на став ни ка. Они су, по ред тра ди ци о нал них оба ве за из во ђе ња 
на ста ве и вред но ва ња ре зул та та ра да уче ни ка, при ну ђе ни да 
све ви ше ис тра жу ју, пла ни ра ју, про гра ми ра ју и ре а ли зу ју на
ста ву у сло же ни јем тех но ло шком окру же њу; да пра те на уч
на до стиг ну ћа у сво јој обла сти и обра зов ној тех но ло ги ји; да 
обра зу ју мла де у пот пу но друк чи јем тех но ло шком, вред но
сном и, уоп ште, дру штве ном ми љеу; да кон ти ну и ра но вред



180

Јован Базић

ну ју рад уче ни ка и не пре ста но га под сти чу на оства ри ва ње 
но вих и бо љих ре зул та та. На став ник све ви ше пре ста је би
ти са мо пре но си лац зна ња и оце њи вач, а уче ник при ма лац 
но вих зна ња и ис пи та ник. На став ни ци све ви ше по ста ју ор
га ни за то ри, про гра ме ри, по ма га чи и са вет ни ци у из во ђе њу 
на ста ве; а уче ни ци по ста ју све са мо стал ни ји, кре а тив ни ји и 
од го вор ни ји. Уло га на став ни ка оства ру је се у: са ве то ва њу, 
упу ћи ва њу, мо де ли ра њу на ста ве, по ма га њу уче ни ци ма, ства
ра њу сти му ла тив ног окру же ња и вас пи та њу; а уло га уче ни ка 
у: ис тра жи ва њу, ди ску си ји, по сма тра њу, ко ри шће њу обра
зов них тех но ло ги ја и ма те ри ја ла, ви зу е ли за ци ји и ко о пе ра ци
ји (Ra do vić, 2006: 126). Овом при ли ком тре ба има ти у ви ду да 
још увек по сто ји страх од но вих тех но ло ги ја и от пор на став
ни ка пре ма ино ва ци ја ма, њи хо вом при хва та њу и при ме њи
ва њу. Од уче ни ка се тра жи да ви ше учи са мо стал но не го да 
бу де по у ча ван од стра не на став ни ка, а од на став ни ка да ства
ра пе да го шке си ту а ци је у ко ји ма ће уче ник учи ти из же ље за 
зна њем и успе хом, а не из стра ха од сла бе оце не и ка зне. Ти
ме се по ја ча ва мо ти ва ци ја уче ни ка да ду же ра де у шко ли и да 
при хва та ју до ма ће за дат ке као ло ги чан на ста вак оно га што се 
у шко ли ра ди ло. Овим се обез бе ђу је пар ти ци па ци ја уче ни ка 
у на ста ви и кре и ра њу не ке од бит них прет по став ки за ве ћа 
до стиг ну ћа. За то уче ни ци има ју све ма ње вре ме на за игру и 
дру же ње, што мо же има ти и низ не га тив них по сле ди ца, ка ко 
по њи хо во здра вље, та ко и по мен тал но од ра ста ње и ус по ста
вља ње ква ли тет них дру штве них од но са.

4. Пер ма нент на мо дер ни за ци ја про фе си је на став ног ка
дра зах те ва уче ње то ком це лог жи во та и по ди за ње на ви ши 
ни во обра зо ва ња на став ни ка свих ка те го ри ја. Ви ше ни јед
на ди пло ма ни је до вољ на за чи тав жи вот. На став ни ци у ин
фор ма ци о ном дру штву мо ра ју оса вре ме ни ти не са мо са др
жај и ме то де свог пред ме та, већ сти ца ти ком плек сни ја зна ња 
о свом пред ме ту и о са вре ме ним тех но ло ги ја ма, осо би то о 
они ма ко је има ју ва жно ме сто у обра зо ва њу. Они мо ра ју нај
пре по ста ти ком пју тер ски пи сме ни и ефи ка сни ји у из во ђе њу 
на ста ве. За то је по треб но да се на став ни ци све ви ше укљу
чу ју у те ча је ве за ко ри шће ње ра чу на ра и од ре ђе них софт ве
ра, про гра ми ра ња, ИКТ, као и у те ча је ве за уче ње ен гле ског 
је зи ка. За тим, на став ни ци ма је све ви ше по треб но ши ро ко и 
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про ду бље но оп ште зна ње, те ме љи та оспо со бље ност за пред
ме те ко је пре да ју, ве ли ко пе да го шко, пси хо ло шко и ме то дич
ко спре ма ње, про ду же ње вре ме на за при пре му на став ног 
ча са и по ди за ње ква ли те та при пре ма ња, као и од го ва ра ју ће 
дру штве но обра зо ва ње. Због то га је ну жно про ду жа ва ње њи
хо вог шко ло ва ња, као што је то слу чај са уво ђе њем фа кул
тет ског обра зо ва ња за учи те ље, као и ор га ни зо ва ње ком пен
за циј ског и пер ма нент ног обра зо ва ња. Ра ди илу стра ци је, „у 
Ре пу бли ци Ср би ји (...) има мо 120 хи ља да учи те ља, на став
ни ка и про фе со ра ко ји ма је нео п ход но пер ма нент но струч но 
уса вр ша ва ње” (So le ša i Ob rić, 2004: 210). По ред про ме на у 
еду ка ци ји на став ни ка, ну жне су и про ме не код уче ни ка. Они 
мо ра ју ра ни је овла да ти еле мен тар ном пи сме но шћу ко ја под
ра зу ме ва из ве сно ин фор ма тич ко зна ње и уче ње стра них је
зи ка. Уче ни ци су све ви ше оп те ре ће ни на став ним гра ди вом, 
њи хо во при мар но обра зо ва ње ра ни је за по чи ње и све се ви
ше про ду жа ва, ка ко по на став ним го ди на ма, та ко и днев но по 
школ ским ча со ви ма. Они су све ви ше упу ће ни на ком пју те ре, 
на ин ди ви ду ал ни рад, као и на че шће кон сул та ци је са на став
ни ци ма.

5. Про фе си о нал на ор јен та ци ја, ко ја под ра зу ме ва упо
зна ва ње омла ди не и од ра слих са ка рак те ри сти ка ма по је ди
них за ни ма ња и про гра ми ма шко ла у ци љу из бо ра за ни ма ња, 
уз по моћ ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја до би ја 
нов ква ли тет. Раз вој ИКТ пру жа ши ро ке мо гућ но сти за успе
шни ји ода бир за ни ма ња пу тем ра зно вр сних про гра ма ко ји на 
од го ва ра ју ћи на чин пред ста вља ју пред но сти и не до стат ке од
ре ђе не про фе си је. У том ци љу, у раз ви је ним зе мља ма, све се 
ви ше при ме њу ју ра зно вр сна те сти ра ња пу тем ком пју те ра ка
ко би мла ди мо гли бо ље спо зна ти сво је спо соб но сти и скло
но сти пре ма од ре ђе ним про фе си ја ма. За тим, пу тем Ин тер не
та и дру гих елек трон ских мре жа, ко ри сте се елек трон ске ба зе 
по да та ка и ин фор ма ци је о ка дров ским по тре ба ма од ре ђе них 
дру штве них ин сти ту ци ја и дру штва у це ли ни, о дру штве ној 
ва ло ри за ци ји од ре ђе них за ни ма ња, о ста њу на тр жи шту рад
не сна ге, о раз вој ним тен ден ци ја ма и про јек ци ја ма др жа ве 
или ло кал не за јед ни це, где мла ди мо гу пре по зна ти про фе си је 
ко је ће би ти нај по треб ни је дру штву у ско ри јој бу дућ но сти. 
При ме на ИКТ на ова кав на чин мо же има ти ве ли ког ути ца ја 
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на из бор пра вог пу та код мла дих, што је од ве ли ког зна ча ја 
за оства ри ва ње њи хо вих рад них по тен ци ја ла и за до во ља ва ња 
про фе си о нал них же ља, као и дру штве них по тре ба.

6. Раз вој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
усло вио је и на ста нак пот пу но но вих про фе си ја, ко је ра ни је 
ни су би ле по зна те, као што су: ин фор ма ти ча ри, про гра ме ри, 
опе ра те ри, сер ви се ри ра чу на ра, си стем ин же ње ри, про јек
тан ти ин фор ма ци о них си сте ма, ком пју тер ски ди зај не ри, веб 
ма сте ри, спе ци ја ли зо ва ни про дав ци ком пју тер ске опре ме, 
ин спек то ри за ком пју тер ски кри ми нал и тд. Ове про фе си је 
на ста ле су као ре зул тат ве ће спе ци ја ли за ци је уну тар од ре ђе
них стру ка, са гла сно на уч нотех нич ким до стиг ну ћи ма и по
тре ба ма ин фор ма ци о ног дру штва. Оне се мо гу при хва ти ти 
са мо у да том тре нут ку, јер на ка сни јим ступ ње ви ма раз во ја 
нај вје ро ват ни је ће, уме сто њих, на ста ти но ве про фе си је. С 
дру ге стра не, раз вој ИКТ све ви ше тра жи и ин тер ди сци пли
нар не струч ња ке, ко ји су флек си бил ни ји и „спрем ни да се 
ба ве про бле ми ма ко ји зах те ва ју зна ња ви ше од јед не на у ке” 
(Rat ko vić, 1997: 285). За то је по тре бан ефи ка сан и флек си би
лан обра зов ни си стем ко ји се мо же бр зо ме ња ти, ићи у су срет 
тех но ло шким ино ва ци ја ма и од го ва ра ти по тре ба ма са вре ме
ног дру штва.

7. Уво ђе њем ин фор ма тич ких и дру гих тех но ло шких 
стан дар да у шко ле на ро чи то се во ди ра чу на о стан дар ди ма 
опре ме и на став них сред ста ва. Осо би то се во ди ра чу на о тех
нич ким ин ста ла ци ја ма ко је тре ба да омо гу ће: оп ти мал но и 
без бед но функ ци о ни са ње ИКТ опре ме, фор ми ра ње ин фор ма
тич ких ка би не та, елек трон ских учи о ни ца, ла бо ра то ри ја, Ин
тер не та, као и дру ге опре ме са вре ме них на став них тех но ло
ги ја. За то је и ус по ста вљен ме ђу на род ни стан дард за ин фор
ма ци о не тех но ло ги је  ISO 17799, ко ји ре гу ли ше упра вља ње 
си гур но шћу и за шти том ин фор ма ци о них си сте ма (In for ma
tion tec hno logy  Se cu rity tec hni qu es  Co de of prac ti ce for in for
ma tion se cu rity ma na ge ment, www.iso.org, 21.03.2007). Ве ћи на 
раз ви је них зе ма ља у све ту има из гра ђе не чвр сте стан дар де и 
у ве зи са про стор ном струк ту ром школ ске згра де, опре мом 
школ ских обје ка та и уво ђе њем мо дер не на став не тех но ло ги је. 
У том прав цу иду и не дав но усво је ни стан дар ди UNE SCOа, 
ко ји ма се ускла ђу ју нор ма ти ви и ин стру мен ти у обра зо ва њу 
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(Stan dards and norms: a new ser vi ce on UNE SCO’s edu ca tion 
por tal, www.une sco.org/edu ca tion, 21. 03. 2007). Исто вре ме но, 
но вим тех но ло шким про ме на ма и стан дар ди ма у обра зо ва њу 
при ла го ђа ва се и ар хи тек тон ска дис по зи ци ја школ ске згра де, 
ко ја ува жа ва зах те ве са вре ме не на ста ве.

8. Ути цај ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
на про ме не у обра зо ва њу из ра жен је и у по ве ћа њу тро шко
ва обра зо ва ња. То су тро шко ви на бав ке и ин ста ли ра ња ИКТ 
опре ме, ре кон струк ци ја по сто је ћих школ ских згра да ра ди 
ин ста ли ра ња опре ме, одр жа ва ње и стал но оса вре ме ња ва ње 
ИКТ и опре ме, за по шља ва ње и рад од го ва ра ју ћих струч ња
ка, на став ни ка ин фор ма ти ке и дру гих срод них стру ка, об у
ча ва ње на став ни ка и школ ских слу жбе ни ка за ко ри шће ње 
ком пју те ра и ИКТ, за куп те ле фон ских ли ни ја и са те лит ских 
ка на ла за Ин тер нет и дру ге елек трон ске мре же, услу ге Ин
тер нет про вај де ра, те ле ко му ни ка ци о них ком па ни ја и тд. Ти 
тро шко ви су нај ве ћи у по чет ку ка да се на ба вља и ин ста ли ра 
по ме ну та опре ма и ка да про ђе пр ва фа за обу ке за ње но ко
ри шће ње. Ка сни је се та кви тро шко ви сма њу ју и ста би ли зу ју, 
та ко да чи не са став ни део ре дов ног фи нан си ра ња.

2.4. Утицај ИКТ на друштвено-економске  
и социјалне неједнакости у образовању 

Ути цај ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
на дру штве ноеко ном ске и со ци јал не не јед на ко сти у обра
зо ва њу је нај бо ље по сма тра ти кроз сле де ће аспек те: а) ути
цај дру штве ноеко ном ских и со ци јал них чи ни ла ца на раз вој 
ИКТ у обра зо ва њу, б) ути цај ИКТ на про ме не у дру штве но
еко ном ским и со ци јал ним од но си ма.

1. Ути цај дру штве ноеко ном ских и со ци јал них чи ни
ла ца на раз вој ИКТ у обра зо ва њу је нај у оч љи ви ји у по гле ду 
раз ли чи тих мо гућ но сти за на бав ку мо дер не ИКТ опре ме и 
обез бе ђе њу од го ва ра ју ћег обра зо ва ња у овој обла сти. То се 
мо же по сма тра ти на свим ни во и ма дру штве ног жи во та  у 
по ро ди ци, ло кал ној за јед ни ци, др жа ви, ре ги о ну, итд. Си ро
ма шне по ро ди це ни су у ста њу да ку пе ком пју те ре за сво ју 
де цу, што има за по сле ди цу да де ца из та квих по ро ди ца по
ста ну ин фе ри ор на у од но су на дру гу де цу ко ја по се ду ју ком



184

Јован Базић

пју те ре. А де ца ко ја по се ду ју ком пју те ре има ју при ли ку да 
се ин фор ма тич ки обра зу ју и пре школ ског уз ра ста, а то ком 
шко ло ва ња ће до дат но уна пре ди ти сво је обра зо ва ње у обла
сти ИКТ. По ред то га, ако ИКТ обра зо ва ње ни је ор га ни зо ва но 
у шко ла ма, де ца из бо га тих по ро ди ца мо гу са мо стал но да се 
обра зу ју узи ма њем при ват них ча со ва или по ха ђа њем ор га ни
зо ва них кур се ва. У сва ком слу ча ју, у ИКТ обра зо ва њу де ца 
из бо га ти јих по ро ди ца има ју пред ност над де цом из си ро ма
шни јих по ро ди ца, ка ко у по гле ду по се до ва ња ИКТ опре ме 
и сти ца ња од го ва ра ју ћег обра зо ва ња, та ко и у из гле ди ма за 
сво је да ље шко ло ва ње и сти ца ње још ве ћих пред но сти у по
гле ду сво је дру штве ноеко ном ске и со ци јал не по зи ци је. Исто 
пра ви ло ва жи за ло кал не за јед ни це, др жа ве и по је ди не ре ги
о на у све ту.

У Ре пу бли ци Ср би ји је, кра јем 2006. го ди не, 26,5 од
сто до ма ћин ста ва по се до ва ло ра чу на ре и 18,5 од сто њих је 
би ло по ве за но са Ин тер не том; а у 2011. го ди ни, 52,1 од сто 
до ма ћин ства по се ду је ра чу нар, а 41,2 од сто њих по се ду је 
Ин тер нет при кљу чак (http://we brzs.stat.gov.rs/, 03.11.2011). У 
пред у зе ћи ма, у овом по гле ду, си ту а ци ја је мно го бо ља, кра јем 
2006. го ди не, 97,3 од сто пред у зе ћа је ко ри сти ло ком пју тер у 
свом по сло ва њу и 90,2 од сто њих су би ло по ве за но са Ин тер
не том; а то ком 20011. го ди не, 98,1 од сто пред у зе ћа ко ри сти 
ком пју тер у свом по сло ва њу и 97,2 од сто њих су по ве за ни 
са Ин тер не том. (http://we brzs.stat.gov.rs/, 03.11.2011). Мно ге 
ана ли зе ука зу ју да ве ли ки број гра ђа на још увек Ин тер нет 
ко ри сти ве о ма јед но стра но, углав ном нај че шће ко ри сте со
ци јал не мре же и елек трон ску по шту, та ко да су рас по ло жи ви 
елек трон ски сер ви си на Ин тер не ту нај ве ћим де лом не ис ко
ри шће ни. С дру ге стра не, у раз ви је ним др жа ва ма, у по гле ду 
ко ри шће ња ра чу на ра и при кљу че ња на Ин тер нет си ту а ци ја је 
мно го бо ља. У Ве ли кој Бри та ни ји је, до 1989. го ди не, 96 од
сто де це у шко ла ма уз ра ста од 515 го ди на има ло при ступ ра
чу на ру, а 93 од сто сред њих шко ла и 62 од сто основ них шко ла 
би ло је по ве за но Ин тер не том (Gi dens, 2003: 511)

Не до вољ но раз ви је на и под руч ја, по ред мно го број них 
еко ном ских и со ци јал них про бле ма, су о ча ва ју се и са про бле
ми ма ства ра ња основ них усло ва за уво ђе ње ИКТ у шко ла ма, 
као што су: не до вољ но и не ре дов но фи нан си ра ње шко ла, не
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до ста так нов ца за ку по ви ну ком пју те ра и дру ге ИКТ опре ме, 
не до ста так ква ли тет не ко му нал не и тех но ло шке ин фра струк
ту ре, по себ но је про блем ква ли тет но на па ја ње елек трич ном 
енер ги јом и обез бе ђе ње те ле фон ских ли ни ја. Шко ле у раз ви
је ним ре ги о ни ма има ју ве ћу пред ност над шко ла ма у не раз
ви је ним ре ги о ни ма, јер је у њи ма  бо ља ин фра струк ту ра, по
вољ ни је се на ба вља ИКТ опре ма, лак ше се ор га ни зу је и вр ши 
ин фор ма тич ко обра зо ва ње, бо ље је ин фор ма тич ко окру же ње 
и ве ће је ин те ре со ва ње ро ди те ља и шко ла у по гле ду ин фор
ма тич ког обра зо ва ња и на бав ке ра чу на за за сво ју де цу. Слич
на је си ту а ци ја и у од но си ма ру рал на и ур ба на под руч ја, јер је 
у се лу све је мно го те же и ком пли ко ва ни је. По ред свих ових 
те шко ћа, у не раз ви је ним под руч ји ма и у се ли ма те шко је за
по сли ти и за др жа ти до бре на став ни ке ин фор ма ти ке. Због ве
ли ке кон ку рен ци је на тр жи шту, на став ни ци ин фор ма ти ке и 
дру ги струч ња ци ИКТ ра ди је се за по шља ва ју у гра до ви ма и 
на рад ним ме сти ма ко ја им обез бе ђу ју бо ље пла те и дру ге 
усло ве за жи вот и рад, не го што то мо гу се ла и шко ле. 

2. Ути цај ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги
ја на про ме не у дру штве ноеко ном ским и со ци јал ним од но
си ма про ис ти че из бр зих тех но ло шких про ме на и све ве ће 
до ми на ци је ИКТ, али ујед но и све ве ћег со ци јал ног и дру
штве ноеко ном ског ра сло ја ва ња на бо га те и си ро ма шне ко је 
ра ди кал но под сти чу ИКТ. То се од ра жа ва на свим ни во и ма, 
ка ко из ме ђу љу ди у по је ди ним сре ди на ма, та ко и из ме ђу ру
рал них и ур ба них за јед ни ца или раз ви је них и не раз ви је них 
ре ги о на. Си ро ма шни љу ди ко ји ни су мо гли се би да при у ште 
ква ли тет но ИКТ обра зо ва ње све ма ње има ју мо гућ но сти да 
се за по сле или да за др же сво је рад но ме сто, јер мно ги по сло
дав ци да нас, без об зи ра на вр сту по сла, све ви ше за по шља ва
ју оне ко ји, по ред оста лих усло ва, има ју  и од го ва ра ју ће ИКТ 
обра зо ва ње. Са дру ге стра не, го то во ап сурд но, мно ги љу ди су 
скеп тич ни у од но су на ИКТ и ис ти чу да не же ле да се до пун
ски обра зу ју у овој обла сти, ни ти да ко ри сте са вре ме не ин
фор ма ци о не тех но ло ги је, без об зи ра што им то мо же по ди ћи 
жи вот ни стан дард. На то се ука зу је у јед ној ана ли зи о си ту а
ци ји у Ср би ји: „За бри ња ва ју ће је да је 38 од сто ста нов ни штва 
у ан ке ти од го во ри ло да уоп ште не же ли да ко ри сти ра чу на
ре и Ин тер нет. Ме ђу њи ма је нај ви ше гра ђа на са при ма њи
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ма ма њим од 300 евра” (http://www.uzda.gov.rs/News/?id=172, 
2.11.2011). Због то га, сви су из гле ди, да ће нео бра зо ва ни и 
си ро ма шни би ти још си ро ма шни ји а обра зо ва ни и бо га ти би
ће у при ли ци да по ста ну још бо га ти ји. 

Ру рал не за јед ни це и не раз ви је ни ре ги о ни, због мно гих 
дру штве ноеко ном ских чи ни ла ца и не до стат ка са вре ме них 
тех но ло ги ја, струч ња ка у обла сти ИКТ и од го ва ра ју ћег обра
зо ва ња, све ће ви ше би ти на мар ги на ма дру штве ноеко ном
ског раз во ја, јер је тен ден ци ја да се ИКТ, ка пи тал и ква ли
тет не обра зов не уста но ве кон цен три шу у раз ви је на под руч ја 
и гра до ве. За то је ра сло ја ва ње на бо га те и си ро ма шне у но
ви је вре ме све ви ше де тер ми ни са но са вре ме ним тех но ло ги
ја ма ко је пра ве „тех но ло шки јаз” (Gi dens, 2003: 512). Тај јаз 
се про ду бљу је на свим ни во и ма  ме ђу љу ди ма у ло кал ним 
за јед ни ца ма, ме ђу ре ги о ни ма у др жа ва ма, и на гло бал ном 
ни воу, из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них де ло ва све та. Као 
по сле ди ца то га, да нас се све ви ше го во ри о ин фор ма ци о ном 
си ро ма штву, што ука зу је на „ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
за о ста лост не ке зе мље у дру штве ноеко ном ском раз во ју и 
ква ли те ту жи во та.” (Мар ко вић, 2004: 135).

Да кле, ути цај ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но
ло ги ја на дру штве ноеко ном ске и со ци јал не не јед на ко сти у 
обра зо ва њу је ве о ма зна ча јан, јер он де тер ми ни ше не са мо 
не јед на ко сти у обра зо ва њу већ и у дру штву у це ли ни, што 
има ве о ма бит них им пли ка ци ја и на гло бал ном ни воу. Исто
вре ме но, из ме ђу ИКТ и обра зо ва ња по сто ји ди ја лек тич ки од
нос ко ји се ис по ља ва у њи хо вој ме ђу соб ној усло вље но сти и 
са дру штве ног ста но ви шта ИКТ и обра зо ва ње чи не основ не 
де тер ми нан те са вре ме ног дру штве ноеко ном ског раз во ја.
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3. УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА У 
СРБИЈИ

3.1. Увод

Устав но де фи ни са ње обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји, 
са да као са мо стал ној и су ве ре ној др жа ви, из вр ше но је Уста
вом од 8. но вем бра 2006. го ди не. Овај устав, као и сви уста ви 
у све ту, де фи ни сан је у скла ду са осо бе ним си сте мом вред но
сти од ре ђе ног дру штва и пра ви ли ма по на ша ња у ње му, дру
штве но  по ли тич ким при ли ка ма у зе мљи и окру же њу, као и у 
скла ду са ци ље ви ма ко ји се же ле по сти ћи. Ти ме су и основ на 
пи та ња дру штве ног уре ђе ња дик ти ра на иде о ло ги јом и по ли
ти ком вла да ју ћих струк ту ра. 

Уре ђе ње дру штва на гло бал ном ни воу, ње го вих под си
сте ма и струк ту ра, у ве ли кој ме ри је од ре ђе но и кон тро ли са
но мно штвом др жав них и дру штве них ин сти ту ци ја, про пи са 
и про це ду ра. Та ко је и са обра зо ва њем у срп ском дру штву. 
С дру ге стра не, сви аспек ти дру штве ног жи во та, кул тур ног 
обра сца, иде о ло ги је и по ли тич ки иде а ли, као и дру штве ни 
ци ље ви, из ра жа ва ју се у обра зов ном си сте му. За то се мо же 
го во ри ти о ди ја лек тич ком од но су из ме ђу обра зо ва ња и дру
штва где по сто ји њи хов ме ђу соб ни ути цај. Мо ти ви др жа
ве да де фи ни ше обра зов ни си стем и оства ри кон тро лу над 
ње го вим функ ци о ни са њем огле да се у то ме што се чла но ви 
дру штва обра зо ва њем при пре ма ју за жи вот усва ја њем за јед
нич ког си сте ма вред но сти и пра ви ла по на ша ња – „у њој (др
жа ви, прим. Ј.Б.) се сва ки њен члан при пре ма за пре у зи ма ње 
од ре ђе не уло ге што је у функ ци ји очу ва ња др жа ве и ње ног 
ефи ка сни јег де ло ва ња” (Vu je vić, 1991: 113).

Осим гло бал ног при сту па обра зо ва њу и др жав ном раз
ло гу за ње го во уре ђе ње, ов де тре ба има ти у ви ду и да je обра
зо ва ње ве о ма бит на људ ска по тре ба. Оно „об у хва та уза јам
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ни од нос по тре ба ин ди ви дуе с по тре ба ма со ци јал них гру па” 
(Ku lić, 1998: 59). Обра зо ва ње по ста је нај зна чај ни ја дру штве
на де лат ност, јер се зна ње сма тра нај ва жни јим раз вој ним ре
сур сом с кра ја про шлог и по чет ком овог ве ка. Бо гат ство јед
не зе мље све ви ше за ви си од зна ња и ин те лек ту ал ног по тен
ци ја ла а не од при род них ре сур са (Ма јор, 1991: 3233). За то 
обра зо ва ње по ста је основ ни пред у слов све оп штег на прет ка 
– дру штве ноеко ном ског, тех но ло шког, кул тур ног, др жав ног, 
па и ин ди ви ду ал ног, људ ског. Та ко ђе, обра зо ва ње омо гу ћу је 
ве ли ку со ци јал ну по кре тљи вост љу ди у са вре ме ном дру штву, 
ка ко у окви ру про ме на у од ре ђе ној дру штве ној струк ту ри, та
ко и у дру штве ноеко ном ским ми гра ци ја ма.

Обра зо ва ње је у но вом уста ву Ре пу бли ке Ср би је де фи
ни са но у скло пу мно гих по ли тич ких и прав них пи та ња устав
ног уре ђе ња, а осо би то у тач ки ко јом се од ре ђу је „Пра во на 
обра зо ва ње” (члан 71). За тим, обра зо ва њу се по све ћу је зна
чај на па жња и у де ло ви ма Уста ва где се го во ри о: Слу жбе ној 
упо тре би је зи ка и пи сма; из ра жа ва њу сло бо де ми сли, са ве
сти и ве ро и спо ве сти; цр кви и вер ским за јед ни ца ма; под сти
ца њу ува жа ва ња раз ли ка; пра ви ма и ду жно сти ма ро ди те ља; 
ауто но ми ји уни вер зи те та; пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на; пра ви ма на очу ва ње по себ но сти; раз во ју ду ха то ле
ран ци је; над ле жно сти ма Ре пу бли ке Ср би је; над ле жно сти ма 
ауто ном них по кра ји на; и над ле жно сти ма оп шти на.

3.2. Право на образовање

Пра во на обра зо ва ње је ци ви ли за циј ско пра во са вре ме
ног дру штва без об зи ра на ње го во по ли тич ко уре ђе ње и об
лик вла да ви не. Та квим пра вом омо гу ћа ва се шко ло ва ње ко је 
во ди успе ху у све ту ра да и про кла му је се јед на кост шан си 
свим љу ди ма, нај пре у обра зо ва њу, а по том и у свим сфе ра ма 
дру штва. То је и основ ни пред у слов за обез бе ђи ва ње јед на
ких пред у сло ва за за по сле ње и за ус по ста вља ње дру гих јед
на ко сти у дру штву, пре свих со ци јал них. Ово ста но ви ште је 
за јед нич ко мно гим иде о ло шким гле ди шти ма у са вре ме ном 
дру штву, осо би то ли бе ра ли стич ком и функ ци о на ли стич ком. 
Пра во на обра зо ва ње је, у не што друк чи јим фор му ла ци ја ма, 
би ло за га ран то ва но и у ра ни јим уста ви ма Ре пу бли ке Ср би је 
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и Ју го сла ви је. По ред то га, обра зо ва ње је у це лој Ју го сла ви ји 
(СФРЈ), укљу чу ју ћи и Ср би ју, би ло бес плат но на свим ни во
и ма шко ло ва ња, што је до ве ло до ма сов ног обра зо ва ња и ње
го ве ве ли ке екс пан зи је, осо би то то ком ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на. То је до ве ло до ве ли ког по ра ста бро ја уче ни ка, 
учи те ља и на став ни ка, обра зо ва них струч ња ка ра зно вр сних 
стру ка и ни воа обра зо ва ња; као и до ши ре ња мре же обра зов
них уста но ва.

Но вим уста вом Ре пу бли ке Ср би је, пра во на обра зо ва ње 
де фи ни ше се на сле де ћи на чин:

– Сва ко има пра во на обра зо ва ње.
– Основ но обра зо ва ње је оба ве зно и бес плат но, а сред

ње обра зо ва ње бес плат но.
– Сви гра ђа ни има ју, под јед на ким усло ви ма, при ступ 

ви со ко школ ском обра зо ва њу. Ре пу бли ка Ср би ја омо
гу ћу је успе шним и на да ре ним уче ни ци ма сла би јег 
имов ног ста ња бес плат но ви со ко школ ско обра зо ва
ње, у скла ду са за ко ном.

– Осни ва ње шко ла и уни вер зи те та уре ђу је се за ко ном. 
(члан 71)

Као што се ов де ви ди, пра во на обра зо ва ње је де кла ра
тив но из ра же но у пр вом ста ву на ве де ног чла на, а по том се 
пре ци зи ра да је основ но обра зо ва ње оба ве зно и бес плат но, 
а сред ње бес плат но. Ова фор му ла ци ја у ве зи основ ног обра
зо ва ња је ја сна, јер основ не шко ле сву да у све ту ор га ни зу је 
и фи нан си ра др жа ва, до но си на ци о нал не на став не про гра
ме у ко је су угра ђе ни на став ни са др жа ји, дру штве ни ци ље ви 
и вред но сти ко је су по жељ не у од ре ђе ном дру штву. За рад 
основ них шко ла др жа ва је нај за ин те ре со ва ни ја, јер у њој, 
осим пру жа ња и при хва та ња ба зич них са зна ња о при ро ди, 
дру штву и чо ве ко вом ми шље њу, нај е фи ка сни је се мо гу угра
ди ти основ не дру штве не вред но сти и нор ме по мо ћу ко јих се 
мла ди уво де у свет од ра слих. При хва та њем тих вред но сти и 
нор ми, као и по на ша њем у скла ду са њи ма, ус по ста вља се 
ста бил ност дру штве не за јед ни це и учвр шћу је дру штве ни по
ре дак.

У ту ма че њу од ред бе о сред њем обра зо ва њу као бес
плат ном, а има ју ћи у ви ду да се све ви ше отва ра ју ра зно вр сне 
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при ват не сред ње шко ле ко је при вла че све ве ћи број уче ни ка, 
на ме ће се пи та ње да ли и њи ма Устав га ран ту је бес плат но 
сред ње обра зо ва ње? Из ова ко фор му ли са не устав не од ред бе 
мо гло би се за кљу чи ти – да. Али има ју ћи у ви ду ре ал ност, он
да са свим си гур но не, јер се у при ват не шко ле ула же при ват
ни ка пи тал, без ика квих др жав них суб вен ци ја, и оне по слу ју 
на про фи та бил ном прин ци пу. За то су при ват не шко ле мно
го флек си бил ни је и на њи хов рад ро ди те љи и де ца мо гу да 
ути чу. Оне су по себ но осе тљи ве на ро ди тељ ске же ље, јер им 
тре ба њи хов но вац. За то је ве ли ка ве ро ват но ћа да ће те шко ле 
ускла ди ти оно што да ју и оно што ро ди те љи тра же. У др жав
ним шко ла ма уче ни ци и ро ди те љи не мо гу бит но да ути чу 
на њи хо ву про ме ну и об ли ко ва ње. Др жав не сред ње шко ле, 
као и дру ге др жав не уста но ве, по на ша ју се мо но по ли стич ки. 
То на ме ће пи та ње уво ђе ња тр жи шних на че ла у обра зо ва ње 
и де цен тра ли за ци је це ло куп ног сред њо школ ског обра зов ног 
си сте ма. Ме ђу тим, ту ре ал не ал тер на ти ве још не ма, без об зи
ра на тен ден ци је да се и код нас све ви ше отва ра ју при ват не 
сред ње шко ле. И у мно го раз ви је ни јим де мо крат ским дру
штви ма, ко ја ви ше од два ве ка функ ци о ни шу на прин ци пи ма 
тр жи шне еко но ми је и ли бе рал не де мо кра ти је, удео при ват
них сред њих шко ла је ма ли. На при мер, у Ен гле ској то ком 
1994. го ди не, од укуп ног бро ја де це у раз ли чи тим ти по ви ма 
сред њих шко ла, са мо је 9,6 од сто де це би ло у при ват ним шко
ла ма (Benn and Chitty, 1997: 88). 

У сва ком слу ча ју, у овој устав ној од ред би о сред њем 
бес плат ном обра зо ва њу ја сно се мо же на слу ти ти да је реч 
о бес плат ном обра зо ва њу у др жав ним шко ла ма. При ват не 
сред ње шко ле оста ју у до ме ну при ват не ини ци ја ти ве и обра
зо ва ње у њи ма оста је при ват на ствар ро ди те ља, њи хо ве де це 
и вла сни ка шко ле. Тре ћим ста вом, у овом чла ну, се де фи ни ше 
да „сви гра ђа ни има ју, под јед на ким усло ви ма, при ступ ви со
ко школ ском обра зо ва њу” и да „Ре пу бли ка Ср би ја омо гу ћу је 
успе шним и на да ре ним уче ни ци ма сла би јег имов ног ста ња 
бес плат но ви со ко школ ско обра зо ва ње, у скла ду са за ко ном”. 
Овим се ука зу је на два ли бе рал ноде мо крат ска прин ци па. 
Пр ви, да се у скла ду с на че лом оп ште гра ђан ске јед на ко сти, 
га ран ту ју свим гра ђа ни ма јед на ки усло ви за при ступ ви со ко
школ ском обра зо ва њу, што је са свим у ре ду. Ме ђу тим, ре ал
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но ти усло ви су са мо на ни воу де кла ра тив ног опре де ље ња, 
јер сви они ко ји ис пу ња ва ју пред ви ђе не усло ве не мо гу да 
при сту пе ви со ком обра зо ва њу, од но сно же ље ном фа кул те ту, 
за то што су кво те бу џет ског фи нан си ра ња пре у ске за све њих. 
То зна чи да ви со ко обра зо ва ње ни је сви ма до ступ но, ни ти је 
бес плат но, чак ни ка да се фи нан си ра из јав них при хо да. Ово 
пра во је у од но су на ра ни је уста ве Ср би је су же но.

У вре ме екс пан зи је обра зо ва ња у на шој зе мљи, до осам
де се тих го ди на про шлог ве ка, школ ство је об у хва та ло све 
сло је ве дру штва, а на ро чи то се уве ћа вао број ђа ка и сту де на
та из рад нич ког сло ја и сло ја по љо при вред ни ка. Ме ђу тим, од 
кра ја осам де се тих го ди на, у вре ме дру штве не кри зе, убр за ва 
се слој на ди фе рен ци ја ци ја сту де на та. Мла ди из имућ ни јих 
сло је ва се и да ље не сме та но шко лу ју, док је мла дих из си ро
ма шни јих сло је ва све ма ње.5 Са да се и устав ним про ме на ма 
ле га ли зу ју не га тив не тен ден ци је дру штве не кри зе у обра зо
ва њу, па се пра во на обра зо ва ње све ви ше су жа ва. Из гле да 
па ра док сал но да се раз во јем дру штва и ње го вом де мо кра ти
за ци јом, уме сто да се ши ри пра во на обра зо ва ње, оно се су
жа ва. То се мо же раз у ме ти са мо ако се има ју у ви ду са свим 
друк чи ји мо де ли иде о ло шке про јек ци је дру штва и дру штве
не ствар но сти у Ср би ји.

Дру ги прин цип, о ко ме је ов де реч, ука зу је на та ле нат и 
со ци јал ни кри те ри јум, па др жа ва при вид но омо гу ћу је успе
шним и на да ре ним уче ни ци ма сла би јег имов ног ста ња бес
плат но ви со ко школ ско обра зо ва ње. Ти ме се као ко рек тив ни 
фак тор укљу чу је со ци јал но ста ње уче ни ка, па се на да ре ним 
уче ни ци ма пру жа при ли ка да се укљу че у ви со ко школ ско 
обра зо ва ње, али си гур но не у ме ри ко јом би се об у хва ти ли сви 
на да ре ни уче ни ци.6 Раз ли чи те, мо гућ но сти за сти ца ње обра
5 Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду је 

то ком 1986. и 1989. го ди не спро вео ис тра жи ва ње о со ци јал ним не јед на ко
сти ма у обра зо ва њу. У овом ис тра жи ва њу је уста но вље но да са мо у Бе о гра
ду ни су мо гли за по че ти обра зо ва ње де ца не ква ли фи ко ва них и по лу ква ли фи
ко ва них рад ни ка  35 од сто, по љо при вред ни ка  17 од сто и оста лих рад ни ка 
– 13 од сто. Слич на је си ту а ци ја и са де цом ко ја су за по че ла сво је шко ло ва ње, 
али су га мо ра ла пре ки ну ти из ма те ри јал них раз ло га (Џу ве ро вић, 1991: 336).

6 „Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се де ца да нас ско ро ис кљу чи во шко лу ју о тро
шку по ро ди це што ука зу је на огро ман зна чај слој не при пад но сти и имов ног 
ста ња по ро ди це. То је нај ви ше по го ди ло нај у гро же ни је и нај си ро ма шни је 
сло је ве дру штва. Због то га је дру штво одво ји ло од ре ђе на сред ства  за сти
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зо ва ња мо гу би ти узрок со ци јал них не јед на ко сти и у дру гим 
сфе ра ма дру штва чи ме се ре про ду ку је со ци јал на струк ту ра, 
одр жа ва ју и про ду бљу ју по сто је ће дру штве не не јед на ко сти. 

3.3. Употреба језика и писма

Упо тре ба је зи ка и пи сма у Ре пу бли ци Ср би ји, као основ
них чи ни ла ца сва ког обра зо ва ња, од ре ђу је се још у устав ним 
на че ли ма у ви ду упо тре бе слу жбе ног је зи ка, а по том и у тач
ка ма где се го во ри о пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них ма њи
на и пра ву на очу ва ње по себ но сти. То је са свим ра зу мљи во, 
јер је је зик основ на тво ре ви на кул ту ре и про дукт за јед нич ког 
жи во та љу ди. Он је из гра ђен на дру штве ним пра ви ли ма ко
ја из ра жа ва ју став за јед ни це пре ма објек тив ном све ту и тех
нич ким пра ви ли ма ко ја су гра ма тич ко – син так сич ке при ро
де. За то је је зик те мељ сва ке кул ту ре ко ји бит но ути че на све 
ње не еле мен те, а осо би то на обра зо ва ње.

Упо тре ба слу жбе ног је зи ка и пи сма у но вом уста ву де
фи ни ше се на сле де ћи на чин: „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе
ној упо тре би су срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. Слу жбе на 
упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је се за ко ном, на осно
ву Уста ва” (члан 10). Од ре ђе ње слу жбе ног је зи ка је у ко ре
спо ден ци ји са но вим др жав ноправ ним ста ту сом Ре пу бли ке 
Ср би је и у скла ду је с прак сом и дру гих са вре ме них су ве ре
них др жа ва где се до след но из во ди прин цип јед на др жа ва, 
је дан је зик, јед но пи смо. Је зик, као нај ва жни ја тво ре ви на и 
са др жај сва ке кул ту ре, па и на ше, са свим је ра зу мљи во што је 
пред мет устав не ма те ри је. Уоста лом, то је та ко сву да у све ту. 
У на шим ра ни јим уста ви ма у слу жбе ној упо тре би је био срп
ско хр ват ски је зик и ћи ри лич ко и ла ти нич ко пи смо. Да кле, ов
де као и у ра ни јим уста ви ма Ср би је и Ју го сла ви је је зик је био 
про пи сан дру штве ном кон вен ци јом и из ра жа вао од ре ђе ни 
си стем иде о ло шких вред но сти из ра жен у срп ско хр ват ском 
је зи ку. Срп ско хр ват ски је зик, као за јед нич ки је зик, Хр ва ти 

пен ди је, кре ди ти ра ње ђа ка и сту де на та, суб вен ци о ни са ло њи хов сме штај у 
до мо ви ма, ис хра ну, пре воз, уџ бе ни ке (...) Ове ме ре ни су оства ри ле же ље ни 
ре зул тат јер се по ка за ло да их ко ри сти и ве ли ки део омла ди не ко јој то ни је 
нео п ход но. За то не тре ба да чу ди по да так да де ца из си ро ма шни јих сло је ва 
да ле ко ви ше ап сти ни ра ју од шко ло ва ња или га пре ки да ју пре за вр шет ка” 
(Џу ве ро вић, 1991: 329).
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су на пу сти ли по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, а 
ју го сло вен ски му сли ма ни, као и не ке дру ге ет нич ке за јед ни
це, не што ка сни је. Раз два ја њем за јед нич ког је зи ка же ле ло се 
дис тан ци ра ти од за јед нич ке др жа ве. У сва ком слу ча ју на под
руч ју Ју го сла ви је и пи та ње је зи ка је би ло по ли тич ко пи та ње, 
на исти на чин ка да је ус по ста вљен срп ско хр ват ски је зик као 
слу жбе ни у вре ме про цва та Ју го сла ви је, та ко и ка сни је ка да 
се она рас па ла, рас пао се и за јед нич ки је зик. Из Ју го сла ви је 
су на ста ле но ве уни тар не др жа ве, а из срп ско хр ват ског је зи ка 
де фи ни са ни су но ви је зи ци – хр ват ски, бо шњач ки, цр но гор
ски, па ко нач но и срп ски.

3.4. Уважавање разлика и очување идентитета

У кон тек сту ис ти ца ња га ран ци ја за сло бо ду из ра жа ва
ња на ци о нал не при пад но сти, Устав ука зу је и на под сти ца
ње ува жа ва ња раз ли ка, у че му се ви ди и уло га обра зо ва ња: 
„Ме ра ма у обра зо ва њу, кул ту ри и јав ном оба ве шта ва њу, Ре
пу бли ка Ср би ја под сти че раз у ме ва ње, ува жа ва ње и по што ва
ње раз ли ка ко је по сто је због по себ но сти ет нич ког, кул тур ног, 
је зич ког или вер ског иден ти те та ње них гра ђа на” (члан 48). 
Ов де се мо же за па зи ти да Устав на ла же др жа ви да ра зним ме
ра ма у мно гим обла сти ма, а пре свих у обра зо ва њу, под сти
че на ува жа ва ње раз ли ка у дру штву. Ти ме се при да је ве ли ки 
зна чај обра зо ва њу и ње го вом ути ца ју на мла де ге не ра ци је, из 
че га про ис ти че да де ца и омла ди на кроз обра зов ни си стем 
тре ба да се уче и под сти чу на ува жа ва ње раз ли ка у дру штву. 
То је ве о ма ва жна од ред ба ако се има у ви ду мул ти е тич ност и 
мул ти кон фе си о нал ност на шег дру штва. С дру ге стра не, то се 
мо же ту ма чи ти и као под сти цај за ис ти ца ње раз ли ка по сва ку 
це ну, што мо же би ти ве о ма штет но по је дин стве ни вред но
сни си стем и осе ћај при вр же но сти дру штве ној за јед ни ци. На 
то је ука зи вао и Дир кем, па је за то уста но вље на обра зов на 
прак са у мно гим зе мља ма, осо би то у САД, да се уста но ви за
јед нич ки школ ски про грам ко ји по ма же да се у ста нов ни штво 
раз ли чи тог ет нич ког по ре кла уса де за јед нич ке вред но сти.7 У 
7 „Исе ље ни ци из свих зе ма ља Еуро пе та ко су до би ли исти је зик и за јед нич ку 

по ви јест. Аме рич ки уче ник учи о утемељитељимa др жа ве, о Уста ву и Абра
ха му Лин кол ну, ко ји пу том што га је пре ва лио од др ве не ко ли бе до Би је ле 
ку ће утје ло вљу је аме рич ке ври јед но сти јед на ко сти шан си и по стиг ну ћа. По
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сва ком слу ча ју кроз обра зов ни си стем тре ба упо ре до под сти
ца ти раз у ме ва ње, ува жа ва ње и по што ва ње раз ли ка, с јед не 
стра не, и с дру ге, раз ви ја ти осе ћај при вр же но сти дру штве ној 
за јед ни ци.

У де лу Уста ва где се де фи ни шу пра ва при пад ни ка на
ци о нал них ма њи на, ука зу је се да они „уче ству ју или са ми од
лу чу ју о по је ди ним пи та њи ма за сво ју кул ту ру, обра зо ва ње, 
оба ве шта ва ње и слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма, у скла
ду са за ко ном” (члан 75). Ов де се очи то ра ди о од лу чи ва њу 
у обла сти обра зо ва ња, ко је је у функ ци ји очу ва ња ет нич ког 
и кул тур ног иден ти те та. Ме ђу тим, већ у де лу, где се го во ри 
о пра ву на очу ва ње по себ но сти, ука зу је се да „при пад ни ци 
на ци о нал не ма њи не има ју пра во на (...) ко ри шће ње свог је
зи ка и пи сма; на (...) шко ло ва ње на свом је зи ку у др жав ним 
уста но ва ма и уста но ва ма ауто ном них по кра ји на; на осни ва
ње при ват них обра зов них уста но ва” (члан 79). То ука зу је да 
овим уста вом ни је сни жен ни во ни ти су жен обим ет нич ких 
пра ва на ци о нал ним ма њи на ма у од но су на ра ни је уста ве Ре
пу бли ке Ср би је. Ов де тре ба има ти у ви ду да се у Ср би ји већ 
де це ни ја ма оства ру је бес плат но обра зо ва ње и на је зи ци ма 
на ци о нал них ма њи на на свим ни во и ма – од основ ног до уни
вер зи тет ског. То је за и ста ве ли ка те ко ви на срп ског дру штва 
ко ја на ди ла зи мно ге ме ђу на род не стан дар де и ис ку ства де мо
крат ских зе ма ља. У овом кон тек сту, Уста вом се де фи ни ше да 
Ср би ја и у обла сти обра зо ва ња „под сти че дух то ле ран ци је и 
ме ђу ет нич ког ди ја ло га и пред у зи ма ефи ка сне ме ре за уна пре
ђе ње уза јам ног по што ва ња, раз у ме ва ња и са рад ње ме ђу свим 
љу ди ма ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји, без об зи ра на њи хов 
ет нич ки, кул тур ни, је зич ки или вер ски иден ти тет” (члан 81). 
Та квим од ре ђе њем обра зо ва њу се на ме ће за да так и да раз ви
ја по ли тич ку кул ту ру ко ја ће оспо со бља ва ти све уче сни ке у 
обра зов ном про це су да бу ду спрем ни за ускла ђи ва ње раз ли
чи тих дру штве них ин те ре са. Ти ме се оства ру је ин те гра тив на 
функ ци ја у дру штву на де мо крат ским осно ва ма, ко ја на ди ла
зи ет нич ку за тво ре ност и ис кљу чи вост.

чи њу ћи школ ски дан при се гом вјер но сти звје зда ној за ста ви, сим бо лу аме
рич ког дру штва, уче ни ци се од га ја ју за при вр же ност дру штву као цје ли ни'' 
(Ha ra lam bos and Hol born, 2002: 778).
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3.5. Слобода мисли и вероисповести

Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти је не сво дљи ва 
ис кљу чи во на устав не га ран ци је ис по ве да ња од ре ђе не ве ре 
или уве ре ња. Она по ста је пот пу на са мо ако се га ран ту је и 
пра во на вер ско и мо рал но обра зо ва ње у скла ду са од ре ђе ним 
уве ре њи ма. Ве ро ват но из тих раз ло га Уста вом је про пи са но 
да „ро ди те љи и за кон ски ста ра о ци има ју пра во да сво јој де
ци обез бе де вер ско и мо рал но обра зо ва ње у скла ду са сво јим 
уве ре њи ма” (члан 43). Исто вре ме но, Устав омо гу ћу је цр ква
ма и вер ским за јед ни ца ма (члан 44) осни ва ње вер ских шко ла. 
Та ква мо гућ ност би ла је де фи ни са на и у прет ход ном Уста ву 
Ре пу бли ке Ср би је. 

Вер ско обра зо ва ње ни је са мо ре ликт тра ди ци о нал ног 
дру штва и ње го вог обра зо ва ња, већ је и зна ча јан чи ни лац 
обра зо ва ња у са вре ме ном све ту. Оно пру жа обра зо ва ње из 
ре ли ги је ка ко би она мо гла да се раз у ме као из у зет но ва жна 
дру штве на по ја ва, ко ја се ја вља ла у свим исто риј ски по зна
тим дру штви ма. Ре ли ги ја је дру штве ни фе но мен ко ји тра је 
хи ља да ма го ди на и има ла је ве ли ки ути цај на жи во те мно гих 
љу ди. У дру штву ре ли ги ја има ви ше стру ку уло гу. По ред де
фи ни са ња осо бе ног по гле да на свет, она оства ру је и „пси хо
ло шкоемо ци о нал ну, етич ку и ин те гра тив ну функ ци ју у дру
штву” (Пе шић и Ба зић, 2004: 341). За то је са свим ра зу мљи во 
што је ре ли ги ја и пред мет устав не ма те ри је. У сва ком слу ча
ју, вер ско обра зо ва ње тре ба да оспо со би де цу и све дру ге у 
про це су обра зо ва ња да се упо зна ју са основ ним еле мен ти ма 
ре ли ги је и ре ли ги о зним вред но сти ма, пр вен стве но из сво је 
кул ту ре; да раз у ме ју раз ли чи та ре ли гиј ска ве ро ва ња, сим бо
ле и ри ту а ле, ко ји се на ла зе у мно гим кул ту ра ма; и да до при
не се раз у ме ва њу за иде а ле ко ји на дах њу ју ду бо ка осе ћа ња 
вер ни ка. Вер ско обра зо ва ње чи ни су шти ну не са мо ре ли ги
о зне кул ту ре, као ре ли гиј ског по гле да на свет; већ и ре ли
гиј ске кул ту ре, као зна ња о ре ли гиј ским фе но ме ни ма. Оно 
је нео п ход но у спо зна ја ма људ ске ду хов но сти, раз у ме ва њу 
ме ђу љу ди ма и дру штве ним ко му ни ка ци ја ма у мул ти кон фе
си о нал ном дру штву ка кво је на ше.
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3.6. Права и дужности родитеља

У де лу Уста ва где се од ре ђу ју пра ва и ду жно сти ро ди те
ља, ука зу је се: „Ро ди те љи има ју пра во и ду жност да из др жа
ва ју, вас пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу, и у то ме су рав но прав
ни” (члан 65). Ти ме су обра зо ва њем, као устав ним пра вом 
и оба ве зом, об у хва ће ни и ро ди те љи, без об зи ра да ли жи ве 
са сво јом де цом или не. Оба ве зе ро ди те ља да вас пи та ва ју и 
обра зу ју сво ју де цу мо гу се са гле да ти са два аспек та. Пр ви 
је оба ве за ро ди те ља да обез бе де ма те ри јал нофи нан сиј ске и 
дру ге усло ве за шко ло ва ње сво је де це, све док су она у про
це су оба ве зног шко ло ва ња или док не бу ду спо соб на да се 
са мо стал но из др жа ва ју. Дру ги је не по сре дан ути цај ро ди те
ља, где они кроз емо ци о нал ну ко му ни ка ци ју са де цом има ју 
оба ве зу да ути чу на про цес њи хо ве со ци ја ли за ци је и обра зо
ва ња. На гле про ме не у са вре ме ном по ро дич ном жи во ту; као 
што су: уче ста ли раз во ди, сво ђе ње ве ли ке по ро ди це на ну кле
ар не по ро ди це са ма лим бро јем де це а че сто и са мо са јед ним 
ро ди те љем, ду го од су ство ва ње ро ди те ља из ку ће, ко ха би та
ци ја, про ми ску и тет, не за по сле ност, на си ље у по ро ди ци итд; 
ве о ма бит но оте жа ва ју ути цај ро ди те ља на вас пи та ва ње и 
обра зо ва ње де це. То се од ра жа ва и на дру штво и узро ку је низ 
дру штве них ано ма ли ја ко је се те шко ис пра вља ју. У сва ком 
слу ча ју, ова устав на оба ве за има дво стру ку функ ци ју, јед на 
је да се де ци оси гу ра вас пи та ње у скла ду са вла да ју ћим дру
штве ним вред но сти ма и обра зо ва ње за при хва та ње од ре ђе не 
уло ге у дру штву; а дру га је пре вен тив ног ка рак те ра, где се 
ро ди те љи устав но оба ве зу ју да ути ца јем на сво ју де цу спре че 
мо гућ ност на стан ка и ши ре ња дру штве них ано ма ли ја.

3.7. Аутономија универзитета

Ве о ма зна чај ни чи ни лац устав ног де фи ни са ња обра зо
ва ња је сте ауто но ми ја уни вер зи те та. Она је де фи ни са на на 
сле де ћи на чин: „Јем чи се ауто но ми ја уни вер зи те та, ви со ко
школ ских и на уч них уста но ва. Уни вер зи те ти, ви со ко школ
ске и на уч не уста но ве са мо стал но од лу чу ју о свом уре ђе њу 
и ра ду, у скла ду са за ко ном” (члан 72). У ра ни јим уста ви ма 
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Ре пу бли ке Ср би је, ауто но ми ја уни вер зи те та ни је по себ но де
фи ни са на, што мо же на ве сти на за кљу чак да то ме ни је при да
ва на по себ на па жња или да је то јед но од обе леж ја ма ње де
мо крат ског дру штва у од но су на оно ко је се про јек ту је овим 
уста вом. Ме ђу тим, у сва ком слу ча ју га ран то ва ње ауто но ми је 
уни вер зи те та, схва ће не као са мо стал ност и сло бо да уни вер
зи те та од др жа ве, бит но до при но си оства ри ва њу свих ње го
вих функ ци ја, а осо би то на уч не и обра зов не. То прет по ста
вља да ће уни вер зи тет са мо стал но да се ор га ни зу је и ре ша ва 
мно га пи та ња ко ја су до са да би ла у над ле жно сти др жа ве, 
као што су: ма те ри јал нофи нан сиј ска, упра вљач ка, на уч но
ис тра жи вач ка и упи сна по ли ти ка. То, из ове пер спек ти ве, не 
из гле да баш иди лич но ка ко Устав про кла му је. Јед но став но, 
онај ко осни ва уни вер зи тет, без об зи ра да ли је у пи та њу др
жа ва, не ка дру штве на гру па или при ват но ли це, те шко ће се 
од ре ћи сво јих пра ва ко ја му омо гу ћу ју упра вља ње уни вер зи
те том. У то ме ауто но ми ја уни вер зи те та из гле да са мо као ин
те лек ту ал ни иде ал. Ме ђу тим, мно га дру га пи та ња из кор пу са 
ауто но ми је уни вер зи те та ко ја се че сто ис ти чу као пе да го шка 
ауто но ми ја мо гу објек тив но са мо стал но да се ре ша ва ју на 
уни вер зи те ту, као што је и до са да чи ње но. То су углав ном 
пи та ња из бо ра на став ни ка и са рад ни ка, из бо ра сту де на та, 
из ра де и до но ше ња на став них пла но ва и про гра ма, из бо ра 
са др жа ја за на ста ву и из во ђе ње на ста ве. По ред осни вач ких 
пра ва, ауто но ми ја уни вер зи те та је бит но огра ни че на и про
свет ном по ли ти ком, ко јом се уре ђу ју мно га пи та ња ор га ни за
ци је и ра да уни вер зи те та.

У усло ви ма гло ба ли за ци је и тех но ло шког про гре са, са 
ко ји ма је већ са да су о че но на ше дру штво, пи та ње ауто но ми је 
уни вер зи те та  пра ти ће упо ре до два са свим про тив реч на дру
штве на про це са. Је дан је онај ко ји ће те жи ти све ве ћем осло
ба ђа њу и са мо стал но сти уни вер зи те та од ње го вих осни ва ча 
и вла сни ка. А дру ги је, да ће се све ви ше осни ва чи и вла сни ци 
ме ша ти у рад уни вер зи те та те же ћи ње го вој стан дар ди за ци
ји и упо до бља ва њу са дру гим уни вер зи те ти ма у све ту, ка ко 
би мо гли да бу ду кон ку рент ни у зе мљи, да пра те тех но ло
шке про ме не и гло ба ли за циј ске про це се, уче ству ју у њи ма 
и оства ру ју про фит. Јер, не тре ба гу би ти из ви да и тр жи шни 
ка рак тер, осо би то при ват них, уни вeр зи те та.
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3.8. Надлежности државних органа у образовању

Обра зо ва ње се Уста вом ста вља и у не по сред ну над ле
жност др жав них ор га на. Та ко се на де ле жност Ре пу бли ке Ср
би је, у обла сти обра зо ва ња, де фи ни ше: „Ре пу бли ка Ср би ја 
уре ђу је и обез бе ђу је (...) си стем у обла сти ма (...) обра зо ва ња” 
(члан 97 тач ка 10). Слич но је и код утвр ђи ва ња над ле жно
сти ауто ном них по кра ји на: „Ауто ном не по кра ји не, у скла ду 
са за ко ном, уре ђу ју пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у обла сти 
(...) про све те” (члан 183 тач ка 3). А у де лу где се од ре ђу ју 
над ле жно сти оп шти не, ука зу је се: „Оп шти на, пре ко сво јих 
ор га на, у скла ду са за ко ном (...) ста ра се о за до во ља ва њу гра
ђа на у обла сти про све те” (члан 190 тач ка 4). Ов де се мо же 
за па зи ти да у обра зо ва њу ап со лут ну над ле жност има Ре пу
бли ка Ср би ја и да она де фи ни ше укуп ну про свет ну по ли ти ку. 
А над ле жност по кра ји на и оп шти на сво ди се на ак тив но сти 
ко је су не по сред но де тер ми ни са не устав ним устрој ством хи
је рар хи је вла сти у Ср би ји и оне су бли же од ре ђе не за ко ном. 
Та ко је би ло и са де фи ни са њем над ле жно сти у обла сти обра
зо ва ња и у ра ни јим уста ви ма Ср би је, осим у Уста ву из 1974. 
го ди не, где су по кра ји не има ле не што ве ћа овла шће ња.
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4. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
ПОЛИТИЧКИХ ЕЛИТА У ДРЖАВАМА 

НАСТАЛИМ ИЗ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ

4.1. Увод

Ели те у пост со ци ја ли зму кон сти ту и са ле су се у про це
си ма ве ли ког пре о бра жа ја ко му ни стич ких др жа ва ис точ не 
Евро пе кра јем XX ве ка у нео ли бе рал на дру штва, уз исто вре
мен про цес рас па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја и ства ра ња 
на ци о нал них др жа ва на њи хо вим ру ше ви на ма. Кроз те про
це се, уз од ре ђе не спе ци фич но сти и гра ђан ски рат, про шла 
је и Ју го сла ви ја. Из ње ног са ста ва ство ре но је шест др жа ва, 
ко је су на ста ле углав ном се це си јом ре пу бли ка. Оне су раз ли
чи те по мно гим осо би на ма: ет нич ком са ста ву, кон фе си о нал
ној при пад но сти, еко ном ској раз ви је но сти, уре ђе њу, сте пе ну 
тран зи ци о них про ме на и укљу че но сти у ме ђу на род не струк
ту ре. Све се то од ра зи ло на по ли тич ке уста но ве и про це се у 
њи ма, осо би то на по ли тич ке ели те.

По ли тич ке ели те су ин сти ту ци о нал ни са ста ви ко ји 
по се ду ју нај ви ше по ли тич ке мо ћи и ко ји су у по зи ци ји да 
упра вља ју јав ним по сло ви ма и ре а ли зу ју сво ју во љу по мо ћу 
др жав не вла сти. Оне има ју ста ту сну моћ и скон цен три са не 
су у кључ ним др жав ним уста но ва ма: пред сед ни ку др жа ве, 
пар ла мен ту и вла ди. Ма да се, у не кој друк чи јој оп сер ва ци
ји и ши рем раз у ме ва њу по ли тич ке ели те, у њен са став мо гу 
увр сти ти и пред став ни ци суд ске вла сти (Ка ло е ва, 2009: 78). 
По ли тич ке ели те у дру штви ма ли бе рал не де мо кра ти је сво ју 
суп стан ци јал ну енер ги ју цр пе из ви ше стра нач ких из бо ра и 
ком пе тен ци ја сте че них, пре све га, обра зо ва њем и та лен том 
а не на след ством, јер, ка ко је ука зи вао Јанг (Young Mic hael), 
„ма лопо ма ло ари сто кра ти ја по ро ђе њу не при мет но је пре
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шла у ари сто кра ти ју по та лен ту” (Young, пре ма Лаш, 1996: 
43). Због то га је обра зо ва ње ели те од ве ли ке ва жно сти, ка ко 
за оства ри ва ње њи хо ве дру штве не уло ге, та ко и за про це ну 
њи хо вих ком пе тен ци ја, вред но сних ста во ва и дру гих ка рак
те ри сти ка. У до са да шњим из у ча ва њи ма по ли тич ких ели та 
ма ла се па жња по све ћи ва ла њи хо вом обра зо ва њу, углав ном 
су раз ма тра на пи та ња њи хо вог со ци јал ног по ре кла и дру
штве не ре про дук ци је, а у но ви је вре ме и за сту пље ност же
на у по ли тич кој ели ти (Ja lal zai and Kro ok, 2010: 521). За то 
је по себ но за ни мљи во са гле да ти ка кав је обра зов ни про фил 
са да шњих по ли тич ких ели та, у ко јој ме ри су њи хов обра зов
ни ку ри ку лум и по ли тич ко ис ку ство ко ре спо дент ни са но вим 
по ли тич ким иде ја ма и др жав ним ци ље ви ма. Из тог кон тек
ста, овом ана ли зом су об у хва ће ни ак ту ел ни пред сед ни ци ре
пу бли ка Ср би је, Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре 
и чла но ви Пред сед ни штва Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не; 
за тим, ак ту ел ни са ста ви пар ла ме на та и вла да ових др жа ва. 

Овај рад је са чи њен на осно ву ана ли зе ре ле вант них по
ка за те ља пре зен ти ра них на зва нич ним ин тер нет стра ни ца ма 
по ме ну тих уста но ва. Ти ме је ис тра жи ван ни во обра зо ва ња, 
вр ста стру ке, дру га зна ња и ве шти не, до пун ски об ли ци обра
зо ва ња, као и по ли тич ко ис ку ство при пад ни ка по ли тич ких 
ели та. За тим, са гле да ва не су и го ди не ста ро сти ка ко би се 
кроз исто риј ску при зму обра зов ног си сте ма утвр ди ло кроз 
ко ји су по ли тич ки обра зац про шли у про це су по ли тич ке со
ци ја ли за ци је. Taбеле у овом ра ду су фор му ли са не по ме то до
ло ги ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср би је, а ре до след 
др жа ва је из ло жен пре ма азбуч ном ре ду.

4.2. Председници држава

Пред сед ни ци др жа ва су нај и зра же ни ји део сва ке по ли
тич ке ели те. Они пред ста вља ју др жа ву у зе мљи и ино стран
ству, про гла ша ва ју за ко не, не по сред но ути чу на рад кључ них 
по ли тич ких уста но ва у др жа ви (пар ла мент, вла да, вој ска), 
усме ра ва ју све у куп ну др жав ну по ли ти ку, да ју од ли ко ва ња, 
пред ла жу, по ста вља ју и опо зи ва ју функ ци о не ре на нај ва жни
јим функ ци ја ма у др жа ви, и тд. Пред сед ни ци у др жа ва ма на
ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ, би ра ју се на не по сред
ним из бо ри ма тај ним гла са њем. А у слу ча ју Бо сне и Хер це
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го ви не, би ра се Пред сед ни штво ко је се са сто ји од три чла на, 
по не што друк чи јој про це ду ри. Пред сед ни штво Фе де ра ци је 
Бо сне и Хер це го ви не се са сто ји од три чла на: јед ног Бо шња
ка, јед ног Хр ва та, ко ји се би ра ју не по сред но са те ри то ри је 
Фе де ра ци је, и јед ног Ср би на, ко ји се би ра не по сред но са те
ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске. Ман дат чла но ва Пред сед ни штва 
тра је че ти ри го ди не. Чла но ви Пред сед ни штва из ме ђу се бе 
име ну ју јед ног чла на за пред се да ва ју ћег и ро ти ра ју се на тој 
функ ци ји сва ких осам ме се ци.8

Ак ту ел ни пред сед ни ци др жа ва и чла но ви Пред сед ни
штва Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не су у су шти ни мла ди 
и обра зо ва ни љу ди. Про сек њи хо ве ста ро сти је 53,75 го ди
на. Сви има ју ви со ко обра зо ва ње ко је су сте кли на уни вер зи
те ти ма у Ју го сла ви ји, да кле пре ње ног рас па да. Ме ђу њи ма, 
че тво ри ца су док то ри на у ка, а Бо рис Та дић има по ча сни док
то рат на Хри шћан ском уни вер зи те ту „Ди ми трие Кан те мир” 
у Бу ку ре шту (http://www.pred sed nik.rs/mwc/de fa ult.asp?c=10
1000&g=20060904141200&lng=cir&hs1=0, 3.08.2010). Пре ма 
струч ном обра зо ва њу до ми ни ра ју прав ни ци  њих пе то ри
ца, за тим је дан фи ло лог, је дан фи ло зоф и је дан пси хо лог. А 
пред сед ник Ре пу бли ке Хр ват ске (Јо си по вић) је по ред Прав
ног фа кул те та, на ко ме је ма ги стри рао и док то ри рао, за вр шио 
Му зич ку ака де ми ју и на пи сао око 50 му зич ких де ла. Пре ма 
за ни ма њу, пре сту па ња на функ ци ју пред сед ни ка, че тво ри ца 
су има ли ве о ма за па же не ка ри је ре уни вер зи тет ских про фе со
ра (Јо си по вић, Си лај џић, Турк, Ива нов). Сви су они би ли ан
га жо ва ни на стра ним уни вер зи те ти ма, уче ство ва ли у ме ђу на
род ним на уч ним про јек ти ма или као екс пер ти у ме ђу на род
ним ор га ни за ци ја ма. Дру ги су има ли вр ло ра зно ли ке ка ри је ре 
у стру ци и по ли тич ка ис ку ства у др жав ним ор га ни ма на раз
ли чи тим ни во и ма и у дру штве нопо ли тич ким ор га ни за ци ја
ма, још у вре ме СФРЈ. Ме ђу њи ма, дво ји ца су, по ред оста лог, 
би ли и пред сед ни ци вла да, че тво ри ца ми ни стри и је дан је 
био ам ба са дор. По ред обра зо ва ња ко је су сте кли у Ју го сла
8 На кон оп штих из бо ра у ок то бру 2006. го ди не, иза бран је че твр ти са зив 

Пред сед ни штва БиХ, ко ји чи не: Не бој ша Рад ма но вић из Ре пу бли ке Срп ске, 
Жељ ко Ком шић из ре да хр ват ског на ро да и Ха рис Си лај џић из ре да бо шњач
ког на ро да. На кон сти ту ив ној сед ни ци Пред сед ни штва БиХ, одр жа ној 6. но
вем бра 2006. го ди не, за пр вог пред се да ва ју ћег Пред сед ни штва БиХ иза бран 
је Не бој ша Рад ма но вић, а са да је на тој функ ци ји, од мар та 2010., Ха рис 
Си лај џић (http://www.pred sjed ni stvo bih.ba/ nadl/1/?cid=6,2,1, 22.08.2010).
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ви ји, њих ше сто ри ца има ју и раз ли чи те об ли ке уса вр ша ва ња 
у ино стран ству. Као би тан чи ни лац у би о гра фи ји ис ти че се и 
уче шће у „до мо вин ском ра ту”, а је дан од њих (Ком шић) је и 
од ли ко ван „за вој нич ко др жа ње и по ка за ну хра брост” (http://
www.pred sjed ni stvo bih.ba/ bi o gr/?cid=8148,2,1, 25.08.2010).

4.3. Чланови парламената
Пар ла мент је нај ви ше за ко но дав но и пред став нич ко 

те ло у свим зе мља ма ли бе рал не де мо кра ти је. Он по чи ва на 
те мељ ним по сту ла ти ма ли бе рал не де мо кра ти је, као што су 
иде а ли сло бо де, прав де, јед на ко сти, рав но прав но сти и по
ли тич ке кон ку рен ци је (Јо ва но вић, 2004: 15). Пар ла мен ти у 
др жа ва ма на ста лим на про сто ри ма бив ших ре пу бли ка со ци
ја ли стич ке Ју го сла ви је су у из ве сној ме ри раз ли чи ти, ка ко по 
са ста ву и бро ју по сла ни ка, та ко и по њи хо вој ор га ни за ци ји. 
Сви они има ју јед но дом ну струк ту ру, осим Пар ла мен та Фе
де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не ко ји има дво дом ну пар ла мен
тар ну струк ту ру. 

1. Пар ла мент Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не са ста
вљен је из два до ма: Пред став нич ког до ма и До ма на ро да. 
Пред став нич ки дом се са сто ји од 98 за ступ ни ка, ко ји се би
ра ју на не по сред ним из бо ри ма и тај ним гла са њем, на те ри
то ри ји це ле Фе де ра ци је (http://www.par la ment fbih.gov.ba/bos/
pred stav nic ki_dom/in dex.html, 27.08. 2010). Дом на ро да се са
сто ји од 58 иза сла ни ка (де ле га та) од ко јих по 17 из ре да сва
ког од кон сти ту тив них на ро да и се дам де ле га та из ре да оста
лих (http://www.par la ment fbih. gov.ba/bos/dom_na ro da/in dex.
html, 27.08.2010).

Табела 1.  
Чланови Парламента Федрације Босне и Херцеговине,   

према школској спреми 

ДОК
ТОРИ 
НА
УКА

МА ГИС
ТРИ И 

СПЕ ЦИ
ЈА ЛИ
СТИ

ВИ
СО КА 
ШКО

ЛА

ВИ
ША 

ШКО
ЛА

СРЕД
ЊА 

ШКО
ЛА

ОСТА
ЛО

У куп-
но

ПРЕДСТАВНИЧКИ 
ДОМ 6 7 49 5 7 24 98

ДОМ НАРОДА 1 6 31 5 9 6 58
Укупно 7 13 80 10 16 30 156
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Про сек ста ро сти чла но ва Пар ла мен та у оба до ма је 
50,74 го ди не, а за 25 изасланикa ни су да ти би о граф ски по
да ци. Ве ћи на изасланикa је са ви со ким обра зо ва њем, а ме ђу 
њи ма има се дам док то ра на у ка, од ко јих су пе то ро про фе со ри 
уни вер зи те та и шест ма ги ста ра; за тим, 10 са ви шом шко лом, 
16 са сред њом и за 30 изасланикa ни је утвр ђен ни во обра зо
ва ња (Та бе ла 1). А пре ма стру ци, нај ви ше има ин же ње ра (18), 
еко но ми ста (17) и ле ка ра (17); а по том: прав ни ка (10), по ли
ти ко ло га (6), фи ло ло га (3), пе да го га (3) и дру гих.

2. Со бра ние Ре пу бли ке Ма ке до ни је чи ни 120 по сла ни ка, 
од ко јих су два не за ви сни и 118 по сла ни ка из 18 по ли тич ких 
стра на ка (http://www.so bra nie.mk/? Ite mID=389F3043E858084
3B6CD7A4BCF90DD9F, 28.08.2010). Про сек ста ро сти по сла
ни ка је 44,03 годинe, а за њих че тво ро ни су рас по ло жи ви би о
граф ски по да ци. Ве ћи на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а 
ме ђу њи ма има че ти ри док то ра на у ка, од ко јих су два про фе
со ри уни вер зи те та и 13 ма ги ста ра; за тим, два са ви шом шко
лом, три са сред њом и за че ти ри по сла ни ка ни је утвр ђен ни во 
обра зо ва ња (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка 
(20), ин же ње ра (19) и еко но ми ста (18); за тим: ле ка ра (9), фи
ло ло га (5), пе да го га (4), про фе со ра фи зич ке кул ту ре и спор та 
(4), исто ри ча ра (4), по ли ти ко ло га (3), учи те ља (3) и дру гих.

3. Др жав ни збор Ре пу бли ке Сло ве ни је чи ни 90 по сла ни
ка, од ко јих су два не за ви сни, два пред став ни ци на ци о нал них 
ма њи на и 86 по сла ни ка из шест по ли тич ких стра на ка (http://
www.dzrs.si/in dex.php?id=92, 29.08.2010). Про сек ста ро сти 
по сла ни ка је 52,99 го ди на, а за јед ног, осим име на и пре зи ме
на, не по сто је дру ги би о граф ски по да ци. Ве ћи на по сла ни ка 
има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че ти ри док то ра на
у ка, 13 ма ги ста ра; за тим, пет са ви шом шко лом, осам са сред
њом и за 30 по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва ња (Та бе ла 
2). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње ра (15); за тим: еко но
ми ста (7), прав ни ка (6), но ви на ра (5), ле ка ра (4), тех ни ча ра 
раз ли чи тих стру ка (3) и дру гих.. 

4. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је са ста вље на је 
од 250 по сла ни ка из 23 политичкe странакe, као и јед на не
стра нач ка лич ност (http://www.par la ment. gov.rs/con tent/cir/
sa stav/stran ke.asp, 30.08.2010). Про сек ста ро сти по сла ни ка 
је 46,59 го ди на. Ве ћи на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а 
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ме ђу њи ма има 15 док то ра на у ка, од ко јих су 12 про фе со ри 
уни вер зи те та, осам ма ги ста ра; за тим, 13 са ви шом шко лом, 
22 са сред њом и за 16 по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва
ња. (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (51), ин
же ње ра (38) и еко но ми ста (28); за тим: тех ни ча ра (17), ле ка ра 
(15), по ли ти ко ло га (9), со ци о ло га (4) и дру гих. 

5. Хр ват ски Са бор бро ји 153 за ступ ни ка, од ко јих су 
осам не за ви сни и 145 за ступ ни ка из 11 по ли тич ких стра на ка 
(http://www.sa bor.hr/De fa ult.aspx?sec=1994, 01.09.2010). Про
сек ста ро сти за ступ ни ка је 51,45 го ди на. Ве ћи на за ступ ни ка 
има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има 23 док то ра на у ка, 
од ко јих су 15 про фе со ри уни вер зи те та, 13 ма ги ста ра; за тим, 
15 са ви шом шко лом, 21 са сред њом и је дан са основ ном шко
лом (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (22), ин
же ње ра (21) и еко но ми ста (20); за тим: ле ка ра (11), по ли ти ко
ло га (6), про фе со ра је зи ка и књи жев но сти (6), тех ни ча ра (5) 
и дру гих.

6. Скуп шти на Ре пу бли ке Цр не Го ре са ста вље на је од 81 
по сла ни ка из се дам по ли тич ких стра на ка и ко а ли ци ја (http://
www.skup sti na.me/in dex.php?stra na=po sla ni ci&me nu_id=4, 01. 
09.2010). Про сек ста ро сти је 48,37 го ди на, а за 17 по сла ни ка 
ни су рас по ло жи ви по да ци о да ту му и го ди ни ро ђе ња. Ве ћи на 
по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че ти ри 
док то ра на у ка, од ко јих су два про фе со ри уни вер зи те та, де
вет ма ги ста ра; за тим је дан са ви шом шко лом, два са сред њом 
и за че ти ри по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва ња (Та бе ла 
2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (18), ин же ње ра (16), 
еко но ми ста (12) и ле ка ра (10), а по том и дру гих.

Табела 2.  
Чланови парламената, према школској спреми

ДРЖАВА
ДОК
ТОРИ 
НА
УКА

МА ГИС ТРИ 
И СПЕ ЦИ
ЈА ЛИ СТИ

ВИ
СО КА 
ШКО

ЛА

ВИ ША 
ШКО

ЛА

СРЕД
ЊА 

ШКО
ЛА

ОСТА
ЛО

У куп-
но

БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 7 13 80 10 16 30 156
МАКЕДОНИЈА 4 17 90 2 3 4 120
СЛОВЕНИЈА 4 13 30 5 8 30 90
СРБИЈА 15 16 168 13 22 16 250
ХРВАТСКА 23 17 76 15 21 1 153
ЦРНА ГОРА 4 15 55 1 2 4 81
Укупно 57 91 499 46 72 85 850
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У зва нич ним ин тер нет пре зен та ци ја ма пар ла ме на
та ових др жа ва, по сла ни ци су пред ста вље ни по раз ли чи тој 
ме то до ло ги ји и оскуд ној ста ти стич кој об ра ди. Нај че шће се 
пред ност да је ни воу обра зо ва ња и стру ци, а не где за ни ма њу 
из ко га се не ви де ни во обра зо ва ња и стру ка (при ват ни пред
у зет ник, естрад ни умет ник, пен зи о нер, ту ри стич ки во дич и 
тд). Че сто се за не ке по сла ни ке ука зу је са мо на име, пре зи ме 
и да тум ро ђе ња, али по не ка да ни то, што је на ро чи то ви дљи
во за по сла ни ке сло ве нач ког пар ла мен та. 

У са ста ви ма мно гих пар ла ме на та на ла зе се вр ло раз ли
чи ти љу ди, по свим ка рак те ри сти ка ма. По ста ро сној струк
ту ри има их од 25 до 80 го ди на ста ро сти, где је нај и зра зи ти ја 
фре квен ци ја ста ро сне до би из ме ђу 40 и 50 го ди на. Нај мла
ђи са став пар ла мен та има Ма ке до ни ја (44,03 годинe), а нај
ста ри ји Сло ве ни ја (52,99 го ди не). Пре ма обра зов ном ни воу 
у свим пар ла мен ти ма до ми ни ра ју љу ди са ви со ким обра зо
ва њем, ме ђу ко ји ма су нај за па же ни ји прав ни ци, еко но ми сти, 
ин же ње ри раз ли чи тих стру ка и ле ка ри; а по том у ма њем оби
му су из ра же не и мно ге дру ге стру ке. То се мо же об ја сни ти 
раз ли чи тим мо ти ви ма по ли тич ких стра на ка за кан ди до ва ње 
и из бор љу ди са та квим стру ка ма. За прав ни ке и еко но ми сте 
се сма тра да ће они нај ком пе тент ни је мо ћи да уче ству ју у ра
ду пар ла мен та и до при не ти ре а ли за ци ји стра нач ких ци ље ва 
и др жав них ин те ре са. Док су мо ти ви за кан ди до ва ње ин же
ње ра и ле ка ра са свим друк чи ји, јер се ра ди, о струч ња ци ма 
ко ји су у сва ко днев ном кон так ту са љу ди ма и има ју ве ли ки 
ути цај у ло кал ним за јед ни ца ма. Ле ка ри тра ди ци о нал но ужи
ва ју ве ли ко по ве ре ње у свим дру штви ма и стран ке их вр ло ра
до кан ди ду ју на из бо ри ма. Та кав је слу чај и са про фе со ри ма 
уни вер зи те та и још не ким за ни ма њи ма ко ја ужи ва ју ве ли ки 
дру штве ни углед. А ка да су у пи та њу ин же ње ри, за ни мљи
во је да ме ђу њи ма до ми ни ра ју по љо при вред ни и ма шин ски 
ин же ње ри, ко ји су би ли ди рек то ри успе шних дру штве них 
фир ми и љу ди од угле да и зна чај ног ути ца ја у од ре ђе ним сре
ди на ма. Дру штве ни ста тус ових про фе си ја и лич ни углед по
је ди них љу ди по ли тич ке стран ке ко ри сте за по ја ча ва ње свог 
угле да и ути ца ја у из бор ним кам па ња ма ка ко би оства ри ле 
што бо љи из бор ни ре зул тат. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду и „да 
је по ли тич ка ак тив ност ве о ма зна ча јан ка нал вер ти кал не по
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кре тљи во сти” (Mi la di no vić, 2009: 126), та ко да је са свим и 
ра зу мљи ва мо ти ва ци ја мно гих љу ди, без об зи ра на стру ку и 
ни во обра зо ва ња, да се ба ве по ли ти ком. 

По ред то га, са ста ве не ких пар ла ме на та ка рак те ри шу вр
ло раз ли чи ти љу ди, од ис так ну тих по ли ти ча ра још из СФРЈ,9 
по зна тих опо зи ци о на ра со ци ја ли стич ком ре жи му,10 љу ди ко
ји су уче ство ва ли у сту дент ским про те сти ма и би ли ак ти ви
сти у под млат ку мно гих пар ти ја то ком де ве де се тих, оних ко
ји су уче ство ва ли у ра ту и од ли ко ва ни за рат не за слу ге, до 
љу ди ко ји су про це су и ра ни пред су до ви ма за рат не зло чи не 
(Бра ни мир Гла ваш у Хр ват ској). Мо ти ви и раз ло зи за кан ди
до ва ње и из бор ових љу ди ле же ве ро ват но у по тре би ре ва ло
ри за ци је од ре ђе них по ли тич ких вред но сти, иде ја и ци ље ва, 
ком пен за ци ји за од ре ђе не за слу ге као и за до во ља ва ња ин те
ре са не ких дру штве них гру па. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да 
је у са ста ви ма мно гих пар ла ме на та за сту пљен ве ли ки број 
пен зи о не ра, што је из раз тен ден ци је ста ре ња ста нов ни штва 
али ујед но и по гор ша ва ња со ци јал ног по ло жај те гру па ци је у 
мно гим др жа ва ма, па се за то она по ли тич ки ор га ни зу је у соп
стве не стран ке и уче ству је у ре ша ва њу свог ста ту са.

4.4. Чланови влада

За раз ли ку од пар ла ме на та, ко ји су пред став нич ка те ла 
и ујед но ре зул тат утак ми це раз ли чи тих по ли тич ких иде ја и 
ин те ре са, вла де пред ста вља ју из вр шну власт и прет по ста вља 
се да су та ко про фи ли са не да мо гу ком пе тент но да ре а ли зу ју 
по ли ти ку пар ла мен та и за до во ље дру штве не по тре бе и ин те
ре се гра ђа на у сва ко днев ном жи во ту. Ме ђу тим, тре ба има ти 
у ви ду да је и са став сва ке вла де од раз из бор них ре зул та та 
на пар ла мен тар ним из бо ри ма и по стиг ну тим ко а ли ци ја ма 
ко је су оства ри ле ве ћи ну у пар ла мен ту. И не са мо то. Вла де 
су оп те ре ће не раз ли чи тим ва нин сти ту ци о нал ним ин те ре си
ма и при ти сци ма. У сва ком слу ча ју, ком пе тент ност овог де ла 
9 Ни јаз Ду ра ко вић, по след њи пред сед ник Цен трал ног ко ми те та СК БиХ, Ми

ран По трч, пред сед ник Са ве за син ди ка та Ју го сла ви је из ра них осам де се тих, 
ко ји је са да и пот пред сед ник сло ве нач ког пар ла мен та, као и дру ги ма ње по
зна ти. 

10 Вла ди мир Шекс у Хр ват ској, Ја нез Јан ша у Сло ве ни ји, Дра го љуб Ми ћу но
вић у Ср би ји и тд.
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по ли тич ке ели те је услов без ко га се не да за ми сли ти ње но 
функ ци о ни са ње. А ка ко то из гле да у са ста ви ма вла да др жа ва 
на ста лих из бив ших ре пу бли ка со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је? 

1. Вла ду Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не чи не пред сед
ник, два за ме ни ка пред сед ни ка и 14 ми ни ста ра (http://www.
fbi hvla da.gov.ba/bo san ski/sa stav%20vla de/ in dex.php, 04. 09. 
2010). Про сек ста ро сти чла но ва Вла де је 52,81 го ди на. А за 
јед ног ми ни стра ни су до ступ ни ни ка кви по да ци. Сви чла но
ви Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два док
то ра на у ка, три ма ги стра и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 
3). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње ра (6); за тим: прав ни ка 
(3), еко но ми ста (2), ле ка ра (2) и по је дан про фе сор књи жев но
сти, ма те ма ти чар и про фе сор спор та и фи зич ког вас пи та ња. 
Ме ђу чла но ви ма Вла де тро ји ца њих го во ре ен гле ски је зик, 
дво ји ца су би ли на струч ним уса вр ша ва њи ма у ино стран ству 
и сви има ју ис ку ства у ра ду на вр ло раз ли чи тим про фе си о
нал ним и по ли тич ким функ ци ја ма на свим ни во и ма. Мно ги 
од њих су би ли ди рек то ри фир ми, има ли функ ци је у ло кал ној 
са мо у пра ви и по ли тич ким стран ка ма. За тим, је дан је био ам
ба са дор БиХ и дво ји ца ми ни стри у ра ни јим са зи ви ма Вла де а 
је дан и пот пред сед ник Вла де. Та ко ђе, зна ча јан по да так у би
о гра фи ја ма ми ни ста ра ис ти че се уче шће у „Ар ми ји БиХ” или 
у „До мо вин ском ра ту”, та ко да је њих пе то ро ука за ло на то.

2. Вла ду Ре пу бли ке Ма ке до ни је чи не пред сед ник, че ти
ри за ме ни ка пред сед ни ка, и 17 ми ни ста ра (http://www.vla da.
mk/?q=no de/40, 04.09.2010). Про сек ста ро сти чла но ва Вла де 
је 41,4 го ди на. За два ми ни стра не по сто је по да ци о го ди ни и 
ме сту ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а 
ме ђу њи ма има два док то ра на у ка, пет ма ги ста ра и је дан ле
кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше има еко
но ми ста (7) и прав ни ка (6); за тим: ин же ње ра (4), ле ка ра (2) и 
по је дан фи ло лог, со ци о лог и ин фор ма ти чар. Ме ђу чла но ви
ма Вла де пет на ест њих го во ри ен гле ски је зик, а мно ги го во ре 
још по не ки је зик ме ђу ко ји ма су нај за сту пље ни ји не мач ки 
и грч ки, као и је зи ци сло вен ских на ро да на Бал ка ну. Че ти ри 
чла на Вла де су сту ди ра ла у ино стран ству, тро ји ца на уни вер
зи те ти ма у САД и је дан у Бу гар ској. А на струч ном уса вр ша
ва њу у ино стран ству би ло је је да на ест чла но ва Вла де (три у 
САД, три у Ен гле ској, три у Не мач кој, је дан у Швај цар ској 
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и је дан у се ди шту НА ТО пак та у Бри се лу). Мно ги чла но ви 
Вла де има ју рад но ис ку ство у раз ли чи тим др жав ним ор га
ни ма и те ли ма, на ро чи то у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма, као и на раз ли чи тим ме ђу на род ним про јек ти
ма. А не ки од њих има ли су зна чај не функ ци је у по ли тич ким 
стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма Ма ке до ни је, док је ве о ма 
ма ли број њих ра дио у при вре ди.

3. Вла ду Ре пу бли ке Сло ве ни је чи не пред сед ник и 18 ми
ни ста ра (http://www.vla da.si/si/o_vla di/kdo_je_kdo/, 05. 09. 
2010). Про сек ста ро сти је 50,57 го ди на. Сви чла но ви Вла де 
има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има осам док то ра на у ка 
и три ма ги стра (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше има прав
ни ка (5), а по том: по ли ти ко ло га (3), со ци о ло га (2), еко но ми
ста (2), ин же ње ра (2), и по је дан лин гви ста, но ви нар, ле кар, 
ве те ри нар и фи зи чар. За два чла на Вла де по сто је по да ци да 
го во ре ен гле ски и још по не ки је зик, али се по сред но на осно
ву по да та ка о њи хо вом ра ду у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма 
и ди пло мат ској слу жби мо же за кљу чи ти да ве ћи на њих го
во ри ен гле ски и још по не ки стра ни је зик. Осим за два чла
на Вла де, не ма по да та ка о њи хо вом струч ном уса вр ша ва њу 
у ино стран ству. Мно ги чла но ви Вла де има ју рад но ис ку ство 
у раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма и те ли ма на свим ни во и
ма, на ро чи то у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја ци ја
ма, а не ки од њих има ли су зна чај не функ ци је у по ли тич ким 
стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма Сло ве ни је и Ју го сла ви је, а 
не ко ли ко њих има и вр ло успе шне ка ри је ре уни вер зи тет ских 
про фе со ра. 

4. Вла ду Ре пу бли ке Ср би је чи не пред сед ник, ге не рал ни 
се кре тар, че ти ри пот пред сед ни ка и 22 ми ни стра (http://www.
sr bi ja.gov.rs/vla da/sa stav.php, 05.09.2010). Про сек ста ро сти 
чла но ва Вла де је 48,81 го ди на. За јед ног чла на Вла де не до
ста ју по да ци о да ту му ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има ју за
вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има осам док то ра на у ка, се дам 
ма ги ста ра, је дан ле кар спе ци ја ли ста и је дан прав ник спе ци ја
ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње ра (7) и 
еко но ми ста (6), а по том: прав ни ка (4), по ли ти ко ло га (3), ле ка
ра (3) и по је дан фи зи чар, фи ло лог, ре ди тељ, фи ло зоф и сто
ма то лог. Од 28 чла но ва Вла де, њих 17 го во ри ен гле ски и још 
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по не ки је зик, нај че шће ру ски, не мач ки и фран цу ски. Тро је је 
сту ди ра ло у ино стран ству, пе то ро их се уса вр ша ва ло и тро је 
је ра ди ло из ве сно вре ме, сви у за пад но е вроп ским зе мља ма 
или у САД. 

Мно ги чла но ви Вла де има ју рад но ис ку ство у раз ли чи
тим др жав ним уста но ва ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма, а не ки од њих су има ли зна чај не функ ци је у 
по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма. Ме ђу тим, де
таљ ни јим уви дом мо же се за па зи ти да не ки ми ни стри има ју 
не кон зи стент но обра зо ва ње и во де ми ни стар ства за ко ја не
ма ју пре по зна тљи вих ком пе тен ци ја. Ево не ко ли ко из ра зи тих 
при ме ра: а) је дан ми ни стар је ди пло ми рао те о риј ску фи зи ку, 
ма ги стри рао из обла сти др жав не ад ми ни стра ци је, има рад ног 
ис ку ства као фи нан сиј ски ана ли ти чар у не мач ким и бри тан
ским бан ка ма, а во ди ре сор спољ них по сло ва; б) дру ги ми ни
стар, ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту ју го сло вен
ску књи жев ност, за вр ши ла курс на Хар вар ду Ли де ри у раз во
ју, би ла по моћ ник ми ни стра од бра не, а у са да шњем са ста ву 
Вла де во ди ре сор за омла ди ну и спорт; в) тре ћи ми ни стар, је
дан од ли де ра сту дент ских про те ста 1996/97, за вр шио је Ме
ди цин ски фа кул тет и спе ци ја ли за ци ју ор то пед ске хи рур ги је 
и тра у ма то ло ги је, са да по ха ђа ма стер сту ди је на Фа кул те ту за 
еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, а во ди ре сор жи вот
не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња; и тд (http://www.sr bi ja.
gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67125, 05. 09. 2010). Ова ква рас по де
ла ре со ра им пре сив на је и за Ра до ја До ма но ви ћа.11 За тим, још 
је дан ве ћи па ра докс, уко ли ко ни је по тез не ке тај не ди пло ма
ти је, у овој вла ди ак ту ел ни ми ни стар за Ко со во и Ме то хи ју, 
био је ми ни стар за по љо при вре ду у се це си о ни стич кој вла ди 
Ко со ва у раз до бљу од 2002 до 2004. го ди не (http://www.sr bi ja.
gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67115, 05. 09. 2010). Та вла да је има
ла циљ ус по ста вља ње не за ви сне др жа ве Ко со во на те ри то
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у че му је и при лич но ус пе ла, а дру га 
вла да, у ко јој се он са да на ла зи, да са чу ва Ко со во и Ме то хи ју 
у др жав ном са ста ву Ре пу бли ке Ср би је, што јој те шко по ла зи 
11 Упо ре ди ти: Р. До ма но вић, „Стра ди ја”, Ода бра не при по вет ке, Бе о град 1949, 

174234 (и дру га из да ња).
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за ру ком. А за чи је се ин те ре се овај ми ни стар ствар но бо ри 
те шко је са гле да ти са не ког ра зум ног ста но ви шта.

5. Вла ду Ре пу бли ке Хр ват ске чи не пред сед ник, пет пот
пред сед ни ка, 15 ми ни ста ра и се кре тар (taj nik) Вла де (http://
www.vla da.hr/hr/na slov ni ca/o_vla di_rh, 06.09.2010). Про сек 
ста ро сти чла но ва Вла де је 53,55 го ди на. Сви чла но ви Вла де 
има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два док то ра на у ка 
и три ма ги стра (Та бе ла 3). По стру ци нај ви ше има ин же ње
ра (7) и прав ни ка (5), а по том: по ли ти ко ло га (2) и по је дан 
еко но ми ста, фи ло лог, ле кар, исто ри чар, де фек то лог, му зе о
лог и ве те ри нар. А је дан ми ни стар је за вр шио два фа кул те та: 
Гра ђе вин ски и Фа кул тет по ли тич ких зна но сти. Од 22 чла на 
Вла де, њих 11 го во ри ен гле ски и још по не ки је зик, нај че шће 
не мач ки и ита ли јан ски. Дво је се уса вр ша ва ло у ино стран ству 
(Аустри ја, Укра ји на, Грч ка). Сви чла но ви вла де има ју вр ло 
бо га то по ли тич ко ис ку ство у ра ду на раз ли чи тим ни во и ма др
жав не упра ве у Хр ват ској, а не ки има ју и зна чај не по ли тич ке 
функ ци је у стран ка ма. По ред то га, пе то ри ца су уче ство ва ли 
у „до мо вин ском ра ту” и има ју ви со ка рат на при зна ња и од ли
ко ва ња, што се на ро чи то ука зу је у би о гра фи ја ма. 

6. Вла ду Ре пу бли ке Цр не Го ре чи не пред сед ник, три пот
пред сед ни ка, ге не рал ни се кре тар, 16 ми ни ста ра и се кре тар 
Се кре та ри ја та за за ко но дав ство (http://www.gov.me/ na slov na/
sa stavvla de, 06.09.2010). Про сек ста ро сти чла но ва Вла де је 
46,00 го ди на, а за јед ног ми ни стра не ма ин фор ма ци ја о да
ту му ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а 
ме ђу њи ма има пет док то ра на у ка, два ма ги стра и је дан ле кар 
спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни
ка (6), еко но ми ста (5), ин же ње ра (5) и ле ка ра (2); а по том, по 
је дан: по ли ти ко лог, фи ло лог, ре ди тељ и про фе сор ма те ма ти
ке. Од 22 чла на Вла де, њих пе то ро го во ри ен гле ски и још по 
не ки је зик, нај че шће ру ски и фран цу ски. Тро је се уса вр ша
ва ло у ино стран ству (Аустри ја, САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Не
мач ка). Ве ћи на ми ни ста ра има ве ли ко по ли тич ко ис ку ство у 
ра ду на раз ли чи тим ни во и ма др жав не упра ве у Цр ној Го ри, 
Др жав ној за јед ни ци Ср би је и Цр не Го ре, СР Ју го сла ви ји, а 
не ки и у СФРЈ. Мно ги ми ни стри има ју ујед но и зна чај не по
ли тич ке функ ци је у по ли тич ким стран ка ма.
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Табела 3.  
Чланови влада, према школској спреми

ДРЖАВА
ДОК
ТОРИ 
НА
УКА

МА ГИС ТРИ 
И СПЕ ЦИ
ЈА ЛИ СТИ

ВИ
СО
КА 

ШКО
ЛА

ВИ
ША 

ШКО
ЛА

СРЕД
ЊА 

ШКО
ЛА

ОСТА
ЛО

У куп
но

БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 2 4 10 0 0 1 17

МАКЕДОНИЈА 2 6 14 0 0 0 22
СЛОВЕНИЈА 8 3 8 0 0 0 19
СРБИЈА 8 9 11 0 0 0 28
ХРВАТСКА 2 3 17 0 0 0 22
ЦРНА ГОРА 5 3 14 0 0 0 22
Укупно 27 28 74 0 0 1 130

Основ на за па жа ња из ана ли зе обра зов ног про фи ла чла
но ва вла да у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји, Сло ве ни ји, 
Ср би ји, Хр ват ској и Цр ној Го ри мо гу се са же ти у мно штво 
раз ли чи тих оце на. Ме ђу тим, овом при ли ком се ука зу је са мо 
на не ке,  нај ре ле вант ни је. Обра зо ва ње чла но ва вла да је на ви
со ком ни воу, јер ни у јед ној вла ди не по сто ји не ки њен члан 
ко ји има обра зо ва ње ис под ни воа фа кул те та. Нај ве ћи број 
њих шко ло ва ли су се у сво јим зе мља ма а мно ги су се струч
но или по ли тич ки уса вр ша ва ли у ино стран ству. Нај пре, то су 
про фе со ри уни вер зи те та ко ји су би ли ан га жо ва ни на раз ли
чи тим уни вер зи те ти ма и на уч ним уста но ва ма у све ту. За тим, 
ту су и мно ги мла ди љу ди, ко ји су се уса вр ша ва ли углав ном 
за по ли тич ко де ло ва ње, нај че шће у САД, Ве ли кој Бри та ни
ји и Не мач кој. Они су у вре ме рас па да Ју го сла ви је би ли по
ли тич ки ак тив ни у сту дент ским ор га ни за ци ја ма и њи хо вим 
про те сти ма, по ли тич ким стран ка ма или не вла ди ним ор га ни
за ци ја ма. Нај ви ше је та квих љу ди у Вла ди Ма ке до ни је (11 од 
22). А у вла да ма Сло ве ни је и Хр ват ске ни ко. С дру ге стра не, 
ста ри ји чла но ви свих вла да има ју ве ли ко по ли тич ко ис ку ство 
у др жав ним ор га ни ма на раз ли чи тим ни во и ма и у по ли тич
ким стран ка ма, а не ки су то ис ку ство сте кли и у Ју го сла ви ји, 
ма да се на то у би о гра фи ја ма вр ло шту ро ука зу је, на ро чи то не 
ак тив ност у Са ве зу ко му ни ста или дру гим дру штве нопо ли
тич ким ор га ни за ци ја ма. Мно ги чла но ви вла да Ср би је и Цр не 
Го ре има ли су зна чај не функ ци је у ор га ни ма и те ли ма за јед



212

Јован Базић

нич ке др жа ве (СР Ју го сла ви ја, Др жав на за јед ни ца Ср би је и 
Цр не Го ре). За тим, не ки има ју рад ног и по ли тич ког ис ку ства 
у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја ци ја ма, ди пло мат
ској слу жби, а мно ги су би ли по сла ни ци у пар ла мен ти ма, ми
ни стри а не ки и пот пред сед ни ци вла да у ра ни јим са ста ви ма. 
У би о гра фи ја ма чла но ва вла да Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват
ске ве о ма зна чај на па жња се при да је уче шћу у „до мо вин ском 
ра ту”, где се ис ти чу уло ге, фор ма циј ске ду жно сти и чи но ви, 
као и од ли ко ва ња ко ја су им до де ље на.

Струч но обра зо ва ње код мно гих ми ни ста ра ни је ко
ре спо дент но са по сло ви ма у ми ни стар стви ма ко ја во де. У 
мно гим вла да ма ве о ма су за сту пље ни ин же ње ри раз ли чи тих 
стру ка и при пад ни ци дру гих про фе си ја ко ји објек тив но у 
свом обра зов ном ку ри ку лу му има ју вр ло ма ло зна ња о по
ли тич ком си сте му и функ ци о ни са њу др жа ве, а још ма ње о 
по сло ви ма ко ји су у сва ком ми ни стар ству спе ци фич не при
ро де. С дру ге стра не, мно ги од њих има ју ду го го ди шње по
ли тич ко и ор га ни за ци о но ис ку ство у фир ма ма, раз ли чи тим 
др жав ним уста но ва ма и ди пло ма ти ји, а не ки од њих ни ка да 
ни су ни ра ди ли у стру ци, јер су од у век би ли др жав ни или 
пар тиј ски чи нов ни ци и функ ци о не ри та ко да су вре ме ном 
по ста ли „спе ци ја ли сти оп ште по ли тич ке прак се”, упо тре
бљи ви за сва ми ни стар ства и све при ли ке. Не склад из ме ђу 
струч ног обра зо ва ња, као и дру гих ка сни је сте че них зна ња, 
ор га ни за ци о но по ли тич ких, упра вљач ких и дру гих ре ле вант
них спо соб но сти, са по сло ви ма ми ни стра у од ре ђе ном ми
ни стар ству, нај и зра же ни ји је у ре сор ним ми ни стар стви ма за 
од бра ну, по ли ци ју, обра зо ва ње и на у ку. У ми ни стар стви ма 
од бра не  у Ма ке до ни ји, ми ни стар је ма шин ски ин же њер, ко
ји не ма ни ка квих пре по зна тљи вих ком пе тен ци ја за то ме сто 
(http://www.vla da.mk/? q=no de/739, 04. 09. 2010); у Ср би ји, 
ми ни стар је ма шин ски ин же њер ко ји има ди пло му не ког кур
са из САД о спро во ђе њу за ко на, као и још не ких кур се ва и 
рад ног ис ку ства са вет ни ка у Ми ни стар ству од бра не (http://
www.sr bi ja.gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67115, 05.09.2010); у Хр
ват ској, ми ни стар је елек тро тех нич ки ин же њер, ко ји је до 
2001. го ди не ра дио у при вре ди, а по том био пар тиј ски функ
ци о нер на раз ли чи тим ни во и ма, гра до на чел ник Кар лов ца и 
„ми ни стар го спо дар ства, ра да и под у зет ни штва” (http://www.
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vla da.hr/hr/na slov ni ca/o_vla di_ rh/cla no vi_vla de/bran ko_vu ke
lic, 06.09.2010); У Цр ној Го ри, ми ни стар је прав ник са бо
га тим по ли тич ким ис ку ством на раз ли чи тим функ ци ја ма у 
пар ти ји и др жа ви, али и у спорт ским ор га ни за ци ја ма (пред
сед ник Стре љач ког са ве за Ју го сла ви је и пред сед ник Цр но
гор ског олим пиј ског ко ми те та). У ми ни стар стви ма по ли ци је 
 у Ма ке до ни ји, ми ни стар је три де сет пе то го ди шња прав ни ца 
ко ја је ма ги стри ра ла у обла сти нор ма тив них ри зи ка у стра
ним ин ве сти ци ја ма на Uni ver sity of Kent, Can ter bury у Ве ли
кој Бри та ни ји (http://www.vla da.mk/?q=no de/730, 04.09.2010); 
у Сло ве ни ји, ми ни стар је три де сет сед мо го ди шња прав ни ца 
ко ја је пре ми ни стар ске функ ци је би ла пар тиј ски слу жбе ник; 
у Цр ној Го ри, ми ни стар је гра ђе вин ски ин же њер, ко ји има 
ве ли ко по ли тич ко ис ку ство у кон ти ну и те ту, још од СФРЈ као 
члан Пред сед ни штва Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди не Ју го
сла ви је до пот пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске пар ти је Цр
не Го ре, за тим био је и на мно гим др жав ним функ ци ја ма, од 
де ле га та у СО Да ни лов град до по сла ни ка у Скуп шти ни Цр не 
Го ре. У ре сор ним ми ни стар стви ма за обра зо ва ње и на у ку  у 
Бо сни и Хер це го ви ни, ми ни стар је про фе сор ка ма те ма ти ке 
у гим на зи ји; у Ма ке до ни ји, ми ни стар је три де се то го ди шњи 
прав ник, ко ји је по ха ђао не ки лет њи се ми нар (Ле тен ин тен
зи вен се ми нар во ор га ни за ци ја на Европ ски от уни вер зи тет 
од Бриж) са вр ло скром ним рад ним ис ку ством (http://www.
vla da.mk/?q=no de/3426, 04.09.2010); у Цр ној Го ри, ми ни стар 
је ди пло ми ра ни прав ник са бо га том по ли тич ком ка ри је ром, 
ду го го ди шњи ми ни стар у раз ли чи тим ре со ри ма и функ ци
о нер у Фуд бал ском са ве зу Цр не Го ре (http://www.mbez portf.
gov.me/mi ni star/ mi ni star, 06.09.2010); и тд.

Основ но пи та ње ко је се ов де на ме ће је сте за што се у 
овим и дру гим ми ни стар стви ма не по ста вља ју ком пе тент ни
ји љу ди, ко јих си гур но има у сва кој од ових др жа ва. Ов де 
се не ра ди о ме ри то крат ском зах те ву ап со лут не ком пе тент
но сти, већ о по тре би да се сло же ни по сло ви др жав не упра ве 
оба вља ју што ефи ка сни је и ра ци о нал ни је. Од ре чан од го вор 
се те шко мо же да ти, али је са свим си гур но да је са став сва ке 
вла де од раз ре зул та та на пар ла мен тар ним из бо ри ма и по стиг
ну тим ко а ли ци ја ма ко је су оства ри ле ве ћи ну у пар ла мен ту, 
што им омо гу ћа ва да фор ми ра ју вла ду, та ко да им ко а ли ци о
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ни спо ра зум на ме ће мно штво огра ни че ња и ком про ми са. По
ред то га, тре ба има ти у ви ду да мно ге пар ти је, на ро чи то оне 
моћ не ко је по сти жу до бре ре зул та те у из бо ри ма и уче ству ју у 
вла сти, има ју сво је функ ци о не ре и дру ге љу де чи је ам би ци је 
тре ба за до во љи ти при ли ком фор ми ра ња вла де, не за ви сно од 
њи хо вих ствар них ком пе тен ци ја. За тим, ту је при су тан и ути
цај мно гих и ве о ма ра зно вр сних ин те ре сних гру па, од оних 
ко је фи нан си ра ју пар ти је, пре ко не вла ди них ор га ни за ци ја, 
еко ном ских мо но по ли ста и кар те ла (Ан то нић, 2006: 3139) 
до „ме ђу на род ног фак то ра”, ко ји има ју сво је ин те ре се у вла
ди и на сто је да их оства ре и оси гу ра ју ин ста ли ра њем „сво јих 
љу ди”. И на кра ју, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да се у са
ста ве мно гих вла да на мер но укљу чу ју не ком пе тент ни и по
слу шни љу ди ка ко би се са њи ма мо гло лак ше ма ни пу ли са ти. 
Све је то од раз ве ли ког си ро ма штва и по ли тич ке кон фу зи је 
пост ко му ни стич ких дру шта ва у про це си ма тран зи ци је; али, 
с дру ге стра не, и од ли ка ма ри о нет ске при ро де по ли тич ких 
ели та у др жа ва ма на ста лим у про це су раз би ја ња Ју го сла ви је.

4.5. Закључци

По ли тич ке ели те у др жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу
бли ка СФРЈ кон сти ту и са ле су се у вр ло сло же ним усло ви ма, 
ко је ка рак те ри шу про тив реч ни дру штве нопо ли тич ки про
це си  с јед не стра не, гло ба ли за ци ја у свим обла сти ма дру
штве ног жи во та (еко но ми ја, кул ту ра, по ли ти ка) и све сла би ја 
уло га на ци о нал них др жа ва; и с дру ге стра не, агре сив на про
мо ци ја на ци о на ли зма и во ђе ње ра то ва за на ци о нал не др жа ве. 

Ве ћи на при пад ни ка по ли тич ких ели та се шко ло ва ло 
у Ју го сла ви ји, у ми љеу со ци ја ли стич ких, са мо у прав них и 
ко му ни стич ких идеј нопо ли тич ких вред но сти. У њи хо вом 
обра зов ном ку ри ку лу му, по ред струч ног обра зо ва ња, би ла 
су са др жа на и зна ња про гра ми ра на за жи вот и рад у со ци ја
ли стич ком дру штву, за кул тур не обра сце ко ји су у функ ци ји 
ко хе зи је тог дру штва и по ли тич ку ло јал ност и кул ту ру ко ја 
је ње му при ме ре на. Али је то дру штво де ва сти ра но и пре о
бра ће но у нео ли бе ра ли стич ко дру штво, за ко је ве ћи на при
пад ни ка ели та има углав ном фраг мен тар ну и за ка сне лу по
ли тич ку со ци ја ли за ци ју, без об зи ра на то што су мно ги од 
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њих уче ство ва ли у тим про ме на ма или, као што је слу чај са 
мла ђим љу ди ма, би ли на ра зним по ли тич ким еду ка ци ја ма у 
ино стран ству или су се та мо шко ло ва ли. У струк ту ри по ли
тич ког раз у ме ва ња, код ве ћи не при пад ни ка ак ту ел них по ли
тич ких ели та, до ми ни ра свест ко ја је на ста ла под ути ца јем 
не са гла сних и ис кљу чи вих ти по ва по ли тич ке ло јал но сти (со
ци ја ли зам  ка пи та ли зам; са мо у пра вља ње  ви ше стра нач ка 
де мо кра ти ја; со ци јал на прав да и си гур ност  шпе ку ла тив но 
бо га ће ње и си ро ма штво; ви ше на ци о нал на др жа ва  на ци о
нал на др жа ва; брат ство и је дин ство  на ци о на ли зам и гло ба
ли зам; не свр ста ност и не за ви сност  за ви сност од „ме ђу на
род не за јед ни це”). 

Фор ми ра ње но вих др жа ва на про сто ри ма бив ше Ју го
сла ви је и пре ва лен ци ја но вих по ли тич ких вред но сти и ци ље
ва, ути ца ло је и на по ли тич ку ре со ци ја ли за ци ју ели та и ма са, 
од но сно та кву со ци ја ли за ци ју ко ја тран сфор ми ше по ли тич ку 
кул ту ру у скла ду са но вим по ли тич ким ис ку ством раз ли чи
тим од прет ход ног и пре но си је са ста рих на но ве по ли тич ке 
са ста ве. „Под усло вом из у зет них про ме на или спе ци јал них 
слу ча је ва, као што је ра ђа ње но ве по ли тич ке за јед ни це, мо
же мо ре ћи да се у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је кре и ра 
но ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ра ни је ни је по сто ја ла” (Pre witt 
and Daw son, 1969: 27). 

Обра зов ни про фил са да шњих по ли тич ких ели та, или ка
ко то ка же Љи ко шки на (Лы ко ши на Ла ри са Се ме нов на) „ски
ца за по трет” (Лы ко ши на, 2009: 3252), мо гао би се у свим 
др жа ва ма на ста лим из Ју го сла ви је од ре ди ти, са од ре ђе ним 
осци ла ци ја ма, углав ном као ка ста пре те жно ви со ко о бра зо ва
них љу ди са зна чај ним по ли тич ким ис ку ством и до пун ским 
еду ка тив ним са др жа ји ма раз ли чи тих идеј них и по ли тич ких 
кон цеп ци ја; са фраг мен тар ним зна њи ма о дру штву, кул ту ри, 
еко но ми ји, по ли ти ци и ме ђу на род ним од но си ма. Та кве ели те 
су ви ше оп те ре ће не сте ре о ти пи ма о про шло сти и са да шње 
ну жно сти, не го што има ју ви зи ју др жав них ци ље ва и на чи на 
ка ко да се они оства ре. Оне су ин те ре сно кон сти ту и са не и 
ме на џер ски опре де ље не,  за то има ју сла бе осе ћа је за по ли
тич ку ло јал ност и по тре бу за из град њу по ли тич ке ко хе зи је, 
што је основ сва ке по ли тич ке за јед ни це, а др жа ве нај ви ше. 
Али за то има ју ве ли ку снис хо дљи вост пре ма „ме ђу на род ном 
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фак то ру” и осе ћај за „мул ти кул ту ра ли зам”, јер „па три о ти зам 
сва ка ко не за у зи ма не ко ви со ко ме сто у њи хо вој ле стви ци. 
Са дру ге стра не, ‘мул ти кул ту ра ли зам’ им са вр ше но од го ва
ра сво јом пред ста вом при јат ног ими џа, гло бал ног ба за ра...” 
(Лаш, 1996: 11). За то се та кав по ли тич ки обра зац све ви ше 
уса ђу је и у це ло ку пан обра зов ни си стем (Ba zić, 2009: 397
405). Обра зов ни про фил ели та и њи хо во по ли тич ко ис ку ство, 
ко ли ко год из гле да да ће све те же би ти ко ре спо дент ни са но
вим по ли тич ким иде ја ма и др жав ним ци ље ви ма, тре ба има ти 
у ви ду да је та ели та при лич но ви тал на, да се ла ко при ла го
ђа ва но вим си ту а ци ја ма и укљу чу је мла де љу де „ко ји жу де 
да се учла не у но ву, це ре брал ну ари сто кра ти ју” (Лаш, 1996: 
11). А њих узи ма углав ном из не вла ди ног сек то ра и но вих ре
грут них цен та ра (Цен тар за по ли тич ку из у зет ност, Ли де ри 
у раз во ју и тд). Та но ва енер ги ја ели та те жи да бу де са став
ни део до ла зе ће гло бал не ели те или ка ко то ква ли фи ку је Рот
коф (Da vid Rot hkopf) „су пер кла се” (Rot hkopf, 2008: 296323). 
Ме ђу тим, с дру ге стра не сва ка ко не тре ба за не ма ри ти ни све 
ве ћи по ли тич ки ути цај озбиљ них мла дих љу ди, обра зо ва них 
и кре а тив них, ко ји раз ви ја ју кри тич ку ми сао и не ма ју иде о
ло шких хи по те ка. Они си гур но ни су „де ца цве ћа”, али је су 
ве сни ци јед ног са свим дру гог све та, но си о ци друк чи јих иде ја 
и дру штве них вред но сти.
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ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА 
Прилог социологији образовања

У овој мо но гра фи ји раз ма тра ју се не ка ак ту ел на пи та ња 
обра зо ва ња у кон тек сту ши рих дру штве них про ме на. Исто
вре ме но, дру штве ни аспек ти обра зо ва ња из ра же ни су у гле
ди шти ма да је оно усло вље но мно штвом раз ли чи тих ве за и 
про це са дру штве ном сре ди ном у ко јој ег зи сти ра, али с дру ге 
стра не, обра зо ва ње тре ба по сма тра ти и у ши рем дру штве ном 
кон тек сту ко ји пре ла зи гра ни це јед не дру штве не за јед ни це 
од но сно др жа ве, јер је оно уни вер зал на ци ви ли за циј ска те
ко ви на. По чет ком XXI ве ка, ка да се у це лом све ту до га ђа
ју ве ли ке и бр зе дру штве не про ме не из ра же не у про це си ма 
гло ба ли за ци је и про ме на ма у свим сег мен ти ма дру штве ног 
жи во та, обра зо ва ње до би ја још ви ше на зна ча ју. Оно по ста је 
пред мет на ро чи тог ин те ре со ва ња и при о ри тет на област ко
ју тре ба ре фор ми са ти и упо до би ти нео ли бе рал ној стра те ги ји 
дру штве ног раз во ја. То је на ро чи то из ра же но у Евро пи, где 
по ред гло бал них про ме на, до ла зи и до ве ли ких дру штве но
еко ном ских и по ли тич ких ин те гра ци ја оли че них у Европ ској 
уни ји ко ја из ра ста у над на ци о нал ну тво ре ви ну, про ши ру је и 
учвр шћу је сво је по ли тич ке ин сти ту ци је, али ујед но из гра
ђу је  и свој по ли тич ки иден ти тет. За то се пред обра зо ва њем 
по ста вља ју два кључ на за дат ка. Пр ви је ре фор ма, од но сно 
ујед на ча ва ње на ци о нал них обра зов них си сте ма ко ји се при
ла го ђа ва ју зах те ви ма са вре ме не тр жи шне еко но ми је и нео ли
бе рал не стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло бал них дру штве
них про це са и евро ин те гра ци ја, што је по себ но из ра же но у 
ре фор ми ви со ког обра зо ва ња, ко ја се кон вен ци о нал но озна
ча ва као Бо лоњ ски про цес. А дру ги за да так је ре кон струк ци ја 
на ци о нал ног иден ти те та, где се кроз раз ли чи те ак тив но сти, 
фор ме и са др жа је обра зо ва ња и по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
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ре ла ти ви зи ра на ци о нал ни иден ти тет и исто вре ме но утвр ђу је 
и ја ча европ ски иден ти тет. За то раз вој европ ског иден ти те та 
ни је мо гућ ми мо про це са обра зо ва ња и без ве ли ких про ме
на у на ци о нал ној све сти гра ђа на европ ских на ци ја, ко је под
ра зу ме ва ју по ти ски ва ње и од ри ца ње не ких са др жа ја ко ји су 
кључ но обе леж је на ци о нал ног иден ти те та. Мно ги чи ни о ци 
на ци о нал ног иден ти те та, у ак ту ел ним про це си ма по ли тич ке 
со ци ја ли за ци је и кроз ин сти ту ци о нал но обра зо ва ње, већ се 
угра ђу ју у струк ту ру европ ског иден ти те та, док ће за не ке то 
би ти вр ло те шко или ни ка ко.

Про цес ре фор ме обра зо ва ња у Ср би ји, у скла ду са по
ме ну тим про ме на ма и тен ден ци ја ма,  за по чет је ја ну а ра 2001. 
го ди не исто вре ме но ка да су кре ну ле и ве ли ке из ме не у це
ло куп ном дру штве ном си сте му и вла да ју ћем си сте му вред
но сти. Та да до ла зи до од луч ни јег при хва та ња нео ли бе рал ног 
кон цеп та дру штве ноеко ном ског и по ли тич ког раз во ја, као и 
на сто ја ња да се Ср би ја што бр же укљу чи у европ ско тр жи
ште ро ба и услу га, ка пи та ла и ра да, обра зо ва ња и сл; од но сно 
у све у куп не про це се евро ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је. За то 
је и ова мо но гра фи ја из раз на сто ја ња да се у што са же ти јем 
об ли ку ука же на ре ле вант не те ме и ре зул та те ис тра жи ва ња, 
чи ју око сни цу чи не раз ма тра ња о: а) дру штве ним ефек ти ма 
ре фор ме обра зо ва ња, на ро чи то ви со ког кроз Бо лоњ ски про
цес; и б) на ци о нал ном и европ ском иден ти те ту у обра зо ва њу. 
Ујед но, ова мо но гра фи ја је ре зул тат ра да у окви ру на уч ног 
про јек та Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду Де мо
крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја 
Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја, ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 

У овој мо но гра фи ји се ука зу је на мно ге аспек те про
фи ли са ња на ци о нал ног си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји пре ма 
дру гим обра зов ним си сте ми ма у Евро пи ко ји су у функ ци ји 
нео ли бе рал не стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло ба ли за циј
ских про це са и евро ин те гра ци ја. У њој су са др жа ни огле ди о 
дру штве ним аспек ти ма не ких ак ту ел них пи та ња обра зо ва ња, 
ко ји чи не син те зу иза бра них ра до ва и ис тра жи ва ња ауто ра 
ове књи ге на ста лих углав ном у про те клих не ко ли ко го ди на. 
Сви ти ра до ви при па да ју истом те мат ском кру гу па су за ову 
при ли ку функ ци о нал но пре у ре ђе ни и гру пи са ни у три те мат
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ске це ли не, од но сно у три за себ на де ла. У пр вом де лу на ла зе 
се ра до ви ко ји се ти чу раз ли чи тих гле ди шта од но са по ли ти ке 
и обра зо ва ња, где до ми ни ра ју те ме о: ди ја лек тич ком од но су 
по ли ти ке и обра зо ва ња; на ци о нал ном иден ти те ту у про це су 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је и у про свет ној по ли ти ци Ср би је 
на кон про ме на 2000. го ди не. За тим, о гра ђан ском вас пи та њу 
и гра ђан ском дру штву, где су укљу че ни и ре зул та ти ис тра жи
ва ња на ста ве, кроз сту ди ју слу ча ја, о гра ђан ском и вер ском 
вас пи та њу у основ ним шко ла ма Ра шког окру га. Дру ги део 
мо но гра фи је је по све ћен ак ту ел ној ре фор ми ви со ког обра
зо ва ња у Ср би ји, од но сно Бо лоњ ском про це су, та ко да се у 
овом де лу на ла зе ра до ви ко ји се ти чу раз ли чи тих аспе ка та 
ове ре фор ме. Нај пре се ука зу је на ана ли зу то ка акре ди та ци је 
и про ве ре ква ли те та ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји у скла ду 
са стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са. А по том, и ов де се зна
чај на па жња по све ћу је на ци о нал ном иден ти те ту, та ко да је 
из ло жен рад ко ји се од но си на на ци о нал ни и европ ски иден
ти тет у Бо лоњ ском про це су, где је илу стра тив но при ка за на и 
ком па ра тив на ана ли за са др жа ја ових иден ти те та у акре ди то
ва ним сту диј ским про гра ми ма учи тељ ских фа кул те та у Бе
о гра ду и За гре бу. И, на кра ју, из ло же ни су ре зул та ти јед ног 
ис тра жи ва ња ко је се од но си на уло гу ви со ког обра зо ва ња у 
из град њи на ци о нал не без бед но сти Ср би је, где су ана ли зи ра
не акре ди то ва не ви со ко школ ске уста но ве и њи хо ви сту диј ски 
про гра ми на осно ву ко јих се, пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског 
про це са, вр ши обра зо ва ње за по сло ве без бед но сти. У тре ћем 
де лу мо но гра фи је на ла зе се че ти ри за себ на огле да ко ји се од
но се на раз ли чи те те ме дру штве них аспе ка та у обра зо ва њу, 
као што су: до жи вот но обра зо ва ње за одр жи ви раз вој; ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је у обра зо ва њу; устав но 
уре ђе ње обра зо ва ња у Ср би ји; и обра зов ни про фил по ли тич
ких ели та у др жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ. 
На кра ју мо но гра фи је да те су: на по ме не о тек сто ви ма ко ји се 
на ла зе у овој мо но гра фи ји, спи сак ре ле вант не ли те ра ту ре и 
до ку ме на та, као и ре ги стар лич них име на.

У су шти ни, ова мо но гра фи ја је из раз на сто ја ња да се 
ука же на раз ли чи те аспек те, про це се и фе но ме не обра зо ва ња, 
при че му се по тен ци ра њи хо ва ак ту ел ност и зна чај за обра
зов ни про цес и дру штво у це ли ни. Вред ност ста во ва из не тих 
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у овој мо но гра фи ји ве ри фи ко ва на је на мно гим на уч ним ску
по ви ма у зе мљи и ино стран ству, као и у по је ди ним ча со пи
си ма у ко ји ма су не ки ра до ви и ис тра жи ва ња пу бли ко ва ни. 
Да кле, ова мо но гра фи ја пру жа це ло вит и кон зи стен тан увид 
у ра зно вр сне аспек те обра зо ва ња и она ће би ти од ко ри сти 
сви ма ко ји се ба ве из у ча ва њем и кре и ра њем обра зо ва ња. За то 
је она и до при нос со ци о ло ги ји обра зо ва ња, чи ме се упот пу
њу ју ње на из у ча ва ња и про ши ру ју на уч на ин те ре со ва ња.

Кључ не ре чи: дру штво, обра зо ва ње, по ли ти ка, на ци о
нал ни иден ти тет, гра ђан ско вас пи та ње, Бо лоњ ски про цес. 
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SUMMARY 
SOCIAL ASPECTS OF EDUCATION 

– A Contribution to Sociology of Education – 

In this monograph there are analyzed some current issues 
regarding education in the context of great social changes. Simul
taneously social aspects of education are expressed in the views 
that education is conditioned by variety of different connections 
and processes in social environment to which it belongs to. On the 
other side, education should be considered in a large social con
text which stretches beyond the borders of one social community 
such is a state, as it is a universal civilization achievement. At the 
beginning of 21st century there have been great and accelerated 
social changes going on in whole world. Such state of affairs is 
expressed in globalization processes and in the changes of all seg
ments of social life and in accord with that the significance of ed
ucation has even more increased. Education has become a subject 
of great interest and a priority field which has to be reformed and 
made suited to a neoliberal strategy of social development. This 
has been evident in case of Europe in particular, where along with 
the global changes there came also a great socialeconomic and 
political integration embodied in the form of the European Union 
which has grown into a supranational creation through enlarging 
and strengthening of its political institutions and establishment of 
its own political identity at the same time. Therefore there are two 
key tasks regarding the field of education – first one is a reform 
or equalization of national educational systems to suit demands 
of modern market economy and neoliberal strategy of social de
velopment, global social processes and Eurointegrations, which 
is particularly evident in a reform of high education that is con
ventionally entitled The Bologna Process. Second task is a recon
struction of national identity, implying relativization of national 
identity through various activities, forms and contents of educa
tion and political socialization while founding and strengthening 
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European identity at the same time. This is the reason why it is 
not possible to establish European identity apart from educational 
process and without great changes in national consciousness of 
citizens of the European nations, which implies the suppression 
and abandonment of some contents which are the key traits of 
national identity. Many factors of national identity have been in
stalled into the structure of European identity within current pro
cesses of political socialization and institutional education, while 
it is very difficult or impossible to do the same way in case of 
some other factors. In accord with the abovementioned changes 
and tendencies a process of reform of education in Serbia start
ed in January 2001 simultaneously with great changes in whole 
social system and dominant value system. At that period there 
came a more decisive acceptance of neoliberal concept of social
economic and political development as well as an endeavor to 
enroll Serbia as quickly as possible into the European market of 
goods and services, capital and work and similar; and accordingly 
into overall processes of Eurointegrations and globalization. In 
line with all that this monograph is an expression of endeavor 
to underline as concisely as possible some relevant topics and 
results of the research. Backbone of the research is the analysis 
of a) social effects of the education reform, in particular social ef
fect of high education reform in the form of the Bologna Process 
and b) national and European identity in education. At the same 
time, this monograph is a result of the work within a scientific 
project of the Institute for Political Studies in Belgrade entitled 
Democratic and National Capacities of Political Institutions in 
Serbia in the Process of International Integrations which is fi
nanced by the Ministry of Education and Science of the Republic 
of Serbia. In this monograph there are underlined many aspects 
of profiling of national system of education in Serbia in line with 
other educational systems in Europe which are in the function 
of neoliberal strategy of social development, globalization pro
cesses and Eurointegrations. The content of the monograph are 
the essays (tractates) on social aspects of some current issues in 
the field of education and they are the synthesis of selected works 
and research of the authors of the monograph mainly in the range 
of last couple of years. All the essays are a part of one and same 
thematic circle and so for the purpose of this monograph they are 
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functionally rearranged and grouped into three thematic parts or 
three separate parts. In first part there are the works concerning 
different views on a relationship between education and politics 
with dominant topics regarding dialectical relationship of edu
cation and politics; national identity in the process of political 
socialization and also in the education policy of Serbia after the 
changes in 2000’s. Also the topics are regarded to civic education 
and civil society and within this topic there is included the result 
of research of teaching on the basis of a study case regarding civic 
and religious education in primary schools in the district of Ras
ka. Second part of the monograph is dedicated to a current reform 
of high education in Serbia, the Bologna Process, and so in this 
part of the monograph there are presented the essays on various 
aspects of this reform. Firstly there is presented an analysis of the 
process of accreditation and checking the quality of high educa
tion in Serbia in accord with the standards of the Bologna Process. 
Then also a special consideration is dedicated to national identity, 
so that there is presented one essay regarding national and Euro
pean identity in the Bologna Process, where there is illustratively 
presented a comparative analysis of the content of these identities 
in accredited study programs of Pedagogical faculties in Belgrade 
and Zagreb. And in the end there are presented the results of one 
research regarding the role of high education in establishment of 
national security of Serbia, in which there are analyzed accredited 
high education institutions and their study programs on the basis 
of which there is performed education for security affairs. In third 
part of the monograph there are four separate essays regarding 
different topics of social aspects in education such as: education 
for life for sustainable development; informationcommunication 
technology in education; constitutional arrangement of education 
in Serbia; and educational profile of political elites in the states 
that are founded from former republics of the Social Federative 
Republic of Yugoslavia. In the end of the monograph there are 
presented the remarks on the texts (essays) in the monograph, 
a list of relevant literature and documents as well as a personal 
name register. 

Basically, this monograph is an expression of endeavor to 
underline different aspects, processes and phenomena of educa
tion while emphasizing its actuality and significance for edu
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cational process and society in general. Value of the views ex
pressed in this monograph has been verified in many domestic 
and foreign scientific seminars as well as in certain journals in 
which there were published some of the presented works and re
search. Therefore this monograph is a comprehensive and consis
tent insight into various aspects of education and can be helpful 
to both researchers and creators of education. That is the reason 
why the monograph is also a contribution to the sociology of edu
cation supplementing the study of the sociology and broadening 
scientific interests at the same time.  

Key Words: society, education, politics, national identity, 
civic education, Bologna Process 
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Јо ван Ба зић, ро ђен је 10. 11. 1956. 
го ди не у Бе лом Бр ду, Ле по са вић. 
Студирaо је на Фа кул те ту по ли-
тич ких на у ка у Бе о гра ду, где је ма-
ги стри рао и док то ри рао. За по слен 
је на Учи тељ ском фа кул те ту у При-
зре ну, са при вре ме ним се ди штем у 
Ле по са ви ћу, у зва њу ван ред ни про-
фе сор. Ба ви се ис тра жи ва њи ма из 

обла сти со ци о ло ги је обра зо ва ња и по ли тич ке со ци о ло ги је. 
До са да је об ја вио књи гу Српско пи та ње - по ли тич ке кон-
цеп ци је ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња (2003), 
уџ бе ник Со ци о ло ги ја, у ко а у тор ству са проф. др Ми ха и лом 
Пе ши ћем (2004. пр во из да ње) ко ји се ко ри сти и на дру гим 
фа кул те ти ма а до са да је штам пан у де вет из да ња, као и око 
60 ра до ва ко ји су об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма и дру-
гим пу бли ка ци ја ма у зе мљи и ино стран ству. Уче ство вао је у 
раз ли чи тим на уч но-ис тра жи вач ким про јек ти ма, ре дак ци ја-
ма ча со пи са, екс пер ти за ма и на уч ним ску по ви ма.
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