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Сажетак
За раз ли ку од по ли ти ко ло га, ко ји се пр вен стве но ин те ре су-

ју за ис ход, пси хо ло зи по ку ша ва ју да пр вен стве но раз у ме ју про-
цес, ка ко по је дин ци до ла зе до опре де љи ва ња за од ре ђе ну оп ци ју. И 
јед ни ма и дру ги ма ва жни су пре дик то ри, фак то ри ко ји до при но се 
од но су пре ма по ли тич ким пар ти ја ма. Циљ овог ра да је да се утвр-
ди ко ли ко ци ље ви и оче ки ва ња мо гу би ти пре дик то ри ста ва и на-
ме ре да се гла са за две во де ће по ли тич ке стран ке у Ср би ји у овом 
тре нут ку. Основ ни за да так је био да се утвр ди ко ји од 18 лич них 
и 18 дру штве них ци ље ва, од но сно ко ја њи хо ва ком би на ци ја, нај-
бо ље од ре ђу је ста во ве пре ма ове две стран ке, од но сно на ме ру за 
гла са ње за јед ну од њих. Дру ги део ана ли зе се од но си на то ка ко 
уме сто са мих ци ље ва, оче ки ва ња да стран ке оства ре сва ки од њих 
де тер ми ни ше исте те еле мен те по ли тич ке пар ти ци па ци је. Узо рак 
је чи нио 481 сту дент, са шест фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Ре зул та ти по ка зу ју да је циљ „ула зак у ЕУ“ нај бо љи пре дик тор – 
би ло да се ра ди о ста во ви ма, гла са њу, или пак да ва њу пред но сти 
јед ној или дру гој стран ци у си ту а ци ји при сил ног из бо ра. Ме ђу тим, 
по ка зу је се да по сто је број ни суп тил ни ме ха ни зми на осно ву ко јих 
од ре ђе ни дру ги ци ље ви из би ја ју у пр ви план у ева лу а ци ји стран ке, 
али ни су ну жно и глав ни пре дик то ри у од лу ци за гла са ње. Зна чај-
но је и да оче ки ва ња да ће стран ке успе шно оства ри ти не ки циљ, 
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по пра ви лу бо љи пре дик то ри не го зна чај ко ји љу ди при да ју тим 
ци ље ви ма.
Кључ не ре чи: ста во ви, оче ки ва ња, вред но сти, ци ље ви, Де мо крат ска 

стран ка, Срп ска на пред на стран ка

У на шој зе мљи, као и дру где, број не су ана ли зе јав ног мне ња 
у по ли тич ком до ме ну, по себ но у пе ри о ди ма пред из бо ре. Нај че шћи 
ре зул та ти, нај а трак тив ни ји за ши ри круг љу ди, је су де скрип тив ни 
по да ци о про цен ти ма по др шке ко ју има ју по ли тич ке стран ке. Но, 
за по ли тич ке ис тра жи ва че и ана ли ти ча ре, би ло у пар ти ја ма или 
у ака дем ској сфе ри, од ве ли ког зна ча ја је су по да ци ко ји го во ре о 
фак то ри ма ко ји ути чу на по зи тив ни ју или не га тив ни ју ева лу а ци ју 
не ке стран ке, од но сно на број гла со ва ко је до би је на из бо ри ма. То 
су нај че шће ис тра жи ва ња по ли тич ких пси хо ло га, ко ја се ти чу по-
је дин ца, пре ко по ку ша ја да се про ник не у на чи не и раз ло ге њи хо ве 
ева лу а ци је и опре де ље ња за од ре ђе ну по ли тич ку оп ци ју.  

Ме ђу тим, ис тра жи ва ња у овој обла сти су би ла че шћа у од 
стра не струч ња ка из по ља по ли тич ких на у ка и со ци о ло ги је, а је-
дан од пр вих при сту па био је со ци о де мо граф ски (Be rel son et al., 
1966; La zar sfeld et al., 1944). По том при сту пу по сто ји пра вил ност 
у по ли тич ком по на ша њу дру штве них гру па, од но сно љу ди са од ре-
ђе ним со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма че шће пре фе ри ра ју 
не ке по ли тич ке оп ци је. Ду го је био до ми нан тан и мо дел стра нач ке 
иден ти фи ка ци је (Camp bell et al., 1954) у ко ме се пр вен ство да је 
емо тив ном од но су ко ји ути че и не по сред но и ин ди рект но – бо је-
ћи ког нтив не еле мен те, на из бор но по на ша ње. По сто ји и не ко ли ко 
ког ни тив них мо де ла из бор ног по на ша ња по пут мо де ла ра ци о нал-
ног би ра ча и по тро шач ког мо де ла (Ми ло ше вић, 1997, Evans, 2004).  

У дво пар тиј ским си сте ми ма раз ви је них де мо кра ти ја од го вор 
на пи та ње о ста ву пре ма глав ним стран ка ма и пла ни ра ном из бор-
ном по на ша њу, зна чај ним де лом мо же мо до би ти ис пи ту ју ћи са-
мо иде о ло ги ју по тен ци јал них би ра ча. Они ко ји су по ни зу пи та ња 
бли жи кон зер ва тив ним гле ди шти ма вр ло ве ро ват но ће има ти по зи-
тив ни ји став и ве ро ват ни је ће гла са ти за Ре пу бли кан ску стран ку у 
САД или Кон зер ва тив ну пар ти ју Бри та ни је. Са дру ге стра не, они 
ко ји су иде о ло шки бли жи ли бе рал ним гле ди шти ма мно го ве ро ва-
ти је ће ин кли ни ра ти Де мо крат ској од но сно Ла бу ри стич кој пар ти-
ји.  Иако, иде о ло ги ја ни је је ди на де тер ми нан та, ни ти мо же у пот пу-
но сти да об ја сни по ли тич ко по на ша ње, она у ова квим си сте ми ма 
то у од ре ђе ној ме ри за и ста чи ни. 

У на шем дру штву си ту а ци ја се ве о ма раз ли ку је из бар два 
раз ло га. Пр во, не ма ја сног иде о ло шког од ре ђе ња шта спа да на је-
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дан а шта на дру ги крај иде о ло шког спек тра. Не ка од пи та ња ко ја 
нај бо ље де тер ми ни шу раз ли ке из ме ђу две стра не, као што је пи та-
ње абор ту са, код нас су углав ном мар ги нал на.  Уоп ште не из гле да 
од го ва ра ју ће иде о ло ги ју сма тра ти као је дан ли не а ран кон ти ну ум, 
већ пре на њу мо же мо гле да ти као на од ре ђе ни ви ше ди мен зи о нал-
ни кон цепт. У том слу ча ју по ста вља се пи та ње има ли сми сла да ље 
го во ри ти о иде о ло ги ји, ко ја је у ли те ра ту ри, по себ но ка да је тре ба 
опе ра ци о на ли зо ва ти, по сма тра као јед на ди мен зи ја. 

Дру ги про блем је сте у то ме да чак и да се мо же мо до го во-
ри ти око то га шта при па да јед ном а шта дру гом иде о ло шком по-
лу, би ло да то на зо ве мо ле ви ца и де сни ца или кон зер ва ти ви зам и 
ли бе ра ли зам, па и мо дер ни зам и тра ди ци о на ли зам, оста је не ја сно 
ко је по ли тич ке пар ти је где спа да ју, од но сно ко је иде је су им до ми-
нант не и за ко је се за ла жу.  Ме ђу срп ским по ли тич ким пар ти ја ма 
очи глед но по сто је не ке ко је се сма тра ју де сни чар ским, а ко је че сто 
ис ти чу со ци јал на да ва ња,  или чи ји је про грам у су прот но сти са 
на зи вом, или на зив не од го ва ра про кла мо ва ној по ли ти ци пар ти је 
и при пад но сти ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма пар ти ја исте иде о-
ло ги је.

Са овим про бле мом се сва ка ко су о ча ва ју и дру ге зе мље, по-
пут по ме ну те Бри та ни је. Да нас су њи хо ве две глав не пар ти је мно-
го слич ни је не го са мо пре пар де це ни ја јер су се обе по ме ри ле ка 
тзв. по ли тич ком цен тру. Ла бу ри сти су 1997. се би до да ли пре фикс 
Но ви, и по бе ди ли, по мно гим ауто ри ма упра во за хва љу ју ћи на пу-
шта њу не ких тра ди ци о нал них ле ви чар ских иде ја. А Кон зер ва тив-
на стран ка је на про шлим из бо ри ма до шла на власт до брим де лом 
због то га што је на пу сти ла не ке твр де иде је по ко ји ма је би ла пре-
по зна тљи ва то ком 1980-их у вре ме док је зе мљу во ди ла њи хо ва 
ли дер ка Мар га рет Та чер. 

Да нас је да кле, и у Бри та ни ји, а ка мо ли у Ср би ји, те же до ћи 
до од го во ра ко ју стран ку љу ди пре фе ри ра ју, на осно ву јед но ди мен-
зи о нал ног иде о ло шког кон ти ну у ма.

Но ве о ма ве ли ки је број кон крет них по ли тич ких пи та ња, и 
стран ке сва ка ко има ју раз ли чи та ми шље ња о мно ги ма од њих. Да-
кле, сле де ћа мо гућ ност у ис тра жи ва њу де тер ми нан ти ко је ути чу на 
ста во ве пре ма стран ка ма и ко је од ре ђу ју гла сач ко по на ша ње је сте 
ве ли ки скуп мње ња о ни зу ре ле вант них по ли тич ких пи та ња. Про-
блем ко ји се ов де ја вља је сте да по сто ји огро ман број жи вот них 
сфе ра ре ле ван тих за пол ти ку, а уну тар сва ке од њих још ве ћи број 
по те ни јал них пи та ња, те би ова кав на чин ис пи ти ва ња у знат ној ме-
ри био не е ко но ми чан, а нај че шће и не мо гућ.

Као ком про мис из ме ђу два го ре по ме ну та при сту па ја вља-
ју се ре ла тив но уоп ште ни ци ље ви, од но сно њи хо ва пре фе рен ци ја. 
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Ци ље ви су хи је рар хиј ски ис под иде о ло ги је, има их ви ше и мо гу 
би ти бо ље и пре ци зни је де тер ми нан те по ли тич ког по на ша ња. Са 
дру ге стра не, ци ље ви су оп шти ји кон цеп ти од кон крент них пи та-
ња, тј. има их ма ње те су сто га еко но мич ни ји. Је дан циљ, ре ци мо 
онај ко ји ис ти че очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та укљу чу је од нос 
пре ма ни зу кон крет них пи та ња, а са дру ге стра не је са мо је дан од 
еле ме на та кон зер ва тив не иде о ло ги је. Ре ла тив но оп шти ци ље ви се 
мо гу тре ти ра ти као вред но сти и вред но сне ори јен та ци је. 

Као по ку шај од го во ра на ди ле ме ко је су се ја ви ле, по себ но 
у по след њих не ко ли ко де це ни ја, и у оба сти по ли тич ког по на ша-
ња по ја вљу је се и при ме њу је те о ри ја “оче ки ва ње-вред ност” ко ја 
упра во ис ти че зна чај ка ко вред но сти, од но сно ци ље ва, та ко и оче-
ки ва ња да она мо гу би ти оства ре на (Fe at her, 1982, 1992). Ова те о-
ри ја, у свом основ ном ви ду пред ста вља ког ни тив но-мо ти ва ци о ну 
те о ри ју ко ја у ве зу до во ди уве ре ње да ће се же ље ни циљ по сти ћи 
(оче ки ва ње) и вред ност или ва лен цу тог тог ци ља. За че ци те о ри-
је оче ки ва ња мо гу се про на ћи и код Ле ви на ко ји у сво јој те о ри ји 
по ља по ми ње по јам су бјек тив на ве ро ват но ћа да би опи сао ве ро-
ват но ћу ко је се осо ба др жи упр кос не из ве сно сти да ће по на ша ње 
за ре зул тат има ти оства ре ње од ре ђе ног ци ља (Le win, 1936). По те-
о ри ји “оче ки ва ње-вред ност” те жи мо оним ци ље ви ма ко ји су за нас 
вред ни и уз то сма тра мо да има шан се да их оства ри мо, од но сно да 
де ле ги ра мо дру го ме (у овом слу ча ју не кој по ли тич кој стран ки или 
са мо стал ном кан ди да ту) да ра ди на њи хо вом оства ре њу.

Но, мо де лу ра ци о нал ног из бо ра че сто се ста вља за мер ка да 
се љу ди у свом по ли тич ком по на ша њу не ру ко во де пр вен стве но 
ра ци о нал ном ин те ре си ма  те да по став ка о то ме да ће мо гла са ти 
за стран ку ко ја има нај ве ћи број ци ље ва иден тич них на ши ма че-
сто не ва жи. По сто је ис тра жи ва ња ко ја ука зу ју на ути цај емо ци јал-
не ве за но сти за стран ку, по ти сну тих стра хо ва, тем пе ра мен тал них 
ка рак те ри сти ка гла са ча, осо бе но сти кан ди да та и слич но (Mar cus, 
2003, Or tony et al., 1990, Ne u man et al., 1997)). Ме ђу тим, те о ри-
ја “оче ки ва ње-вред ност” је ког ни тив ни мо дел ко ји не под ра зу ме ва 
ну жно пот пу ну ра ци о нал ност су бјек та и ис кљу чи ва ње емо ци о нал-
них еле ме на та. На при мер, не ко мо же фор ми ра ти по зи ти ван став 
пре ма од ре ђе ној по ли тич кој стран ци за то што оце њу је да она мо же 
оства ри ти не ки за ње га ва жан циљ, а да по том, по што је учвр стио 
по зи ти ван емо ци о нал ни од нос пре ма тој стран ци, по чне да ге не-
ра ли зу је свој од нос оче ку ју ћи да ће стран ка оства ри ти и раз не дру-
ге ци ље ве. Не ка ис тра жи ва ња код нас по ка зу ју да ис пи та ни ци са 
по зи тив ним ста вом пре ма да тој стран ци оце њу ју да она мо же по-
мо ћи и у оства ри ва њу крај ње лич них ци ље ва, па чак и оних до ко-
јих ис пи та ни ку ни је осо би то ста ло (Пе тро вић и Ку зма но вић, 2007, 
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2010; Ку зма но вић и Пе тро вић, 2010). У сва ком слу ча ју, ис тра жи ва-
ња тре ба да по ка жу да ли су за став пре ма не кој стран ци и гла са ње 
за њу ва жни ји са ми ци ље ви или оче ки ва ња да ће она до ла ском на 
власт ре а ли зо ва ти те ци ље ве, или пак ин тер ак ци ја (про из вод) ци-
ље ва и оче ки ва ња.

ПРЕД МЕТ И ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ овог ра да је да утвр ди ко ли ко ци ље ви и оче ки ва ња мо гу 
би ти пре дик то ри ста ва и на ме ре да се гла са за две во де ће по ли-
тич ке стран ке у Ср би ји у овом тре нут ку: Де мо крат ску стран ку и 
Срп ску на пред ну стран ку. Иако су тре нут но глав ни так ма ци на по-
ли тич кој сце ни Ср би је и ове две стран ке у по след ње вре ме не ма ју 
ди ја ме трал но су прот не ста во ве, чак, у мно гим ре ле вант ним по ли-
тич ким пи та њи ма ста во ви и про кла мо ва ни ци ље ви им се у зна чај-
ној ме ри по кла па ју. Но у овом ис тра жи ва њу не ће мо ис пи ти ва ти 
сла га ње њи хо вих про гра ма, ни ти по ли тич ко де ло ва ње ру ко вод ста-
ва, не го ка ко их ви де дру ги – сим па ти зе ри и по тен ци јал ни би ра чи. 
Због раз ли чи те исто ри је ових пар ти ја и њи хо вих ли де ра, мо гу ће је 
да њи хо ви сим па ти зе ри и би ра чи у ве ћој ме ри раз ли ку ју не го што 
се тре нут но раз ли ку ју вођ ства ових стра на ка.

Основ ни за да так је био да се утвр ди ко ји од ни за лич них и 
дру штве них ци ље ва, од но сно њи хо ва ком би на ци ја, нај бо ље дис-
кри ми ни ше ста во ве пре ма ове две стран ке, од но сно на ме ру за гла-
са ње за јед ну од њих. Дру ги део ана ли зе ће се од но си ти на то ка ко 
уме сто са мих ци ље ва, оче ки ва ња да стран ке оства ре сва ки од ових 
ци ље ва де тер ми ни ше исте еле мен те по ли тич ке пар ти ци па ци је.

МЕ ТОД

У ана ли зу је укљу че но 18 лич них ци ље ва, да кле ци ље ва за 
ко је ис пи та ни ци сма тра ју да су ва жни за њих лич но;  и 18 дру-
штве них ци ље ва, од но сно оних ко је по је дин ци сма тра ју да су ва-
жни за чи та во дру штво.  Лич ни ци ље ви су би ли: углед, при ја те љи, 
дру штве на моћ, са мо ак ту а ли за ци ја, ал тру и зам, по стиг ну ће, уз бу-
дљив жи вот, под ре ђе ност, си гур ност, са ве сност, љу бав, ма те ри јал-
ни стан дард, зна ње, ужи ва ње (хе до ни зам), дру штве но ан га жо ва ње, 
са мо стал ност, по пу лар ност и здрав жи вот; а дру штве ни: ја ка при-
вре да, до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, бор ба про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је, ја ча ње од брам бе них сна га, ху ма ни ји од но си, еко ло шки 
ци ље ви, за по сле ност, со ци јал на јед на кост, прав на др жа ва, чу ва ње 
тра ди ци је, ула зак у Европ ску уни ју, при ва ти за ци ја, др жав ни и те-
ри то ри јал ни ин те гри тет, де мо кра ти ја, жи вот ни стан дард, раз вој 
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на у ке и кул ту ре, со ци јал на пра ва и јед но пар тиј ски си стем (де таљ-
ни је Ку зма но вић и Пе тро вић, 2007). 

Сва ки циљ је опе ра ци о на ли зо ван (ис ка зан) пре ко јед не ре-
че ни це, а ис пи та ни ци су има ли за да так да на пе то сте пе ној ска ли 
про це не ва жност сва ког од ци ље ва, као и оче ки ва ња у ком сте пе ну 
би по тен ци јал на власт јед не или дру ге пар ти је до при не ла оства ре-
њу сва ког ци ља, од но сно оне мо гу ћи ла ње го во оства ре ње. 

Ва жност ци ље ва (18 лич них + 18 дру штве них) и оче ки ва ња 
њи хо вог ис пу ње ња (18+18 пу та две стран ке) би ле су не за ви сне ва-
ри ја бле. За ви сне ва ри ја бле су би ле а) став ис пи та ни ка пре ма сва кој 
од стра на ка; б) спрем ност да се гла са за јед ну или дру гу пар ти ју, 
као и ц) при нуд ни из бор из ме ђу ове две стран ке.

Узо рак је чи нио  481 сту дент, од то га 60% жен ког по ла, са 
шест фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду: Прав ни (75), Фа кул тет 
ор га ни за ци о них на у ка (51), Фа кул тет за за спе ци јал ну еду ка ци ју 
и ре ха би ли та ци ју (46), Ру дар ско-ге о ло шки (58), Елек тро тех нич ки 
(51), Фи ло зоф ски. Са Фи ло зоф ског фа кул те та су ис пи та ни сту ден-
ти пси хо ло ги је (41), ет но ло ги је (23), ан дра го ги је (50), со ци о ло ги је 
(36) и исто ри је (50).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Дру штве ни ци ље ви  

као пре дик то ри ста ва и на ме ре
Нај пре ће мо се по за ба ви ти пи та њем по ве за но сти сте пе на 

при хва та ња дру штве них ци ље ва и гло бал не ева лу а ци је (ста ва) јед-
не и дру ге стран ке.

Табела 1.  
Повезаност друштвених циљева и ставова према странкама

Циљеви: ДС СНС
Добри међунационални односи .106* -.239**

Јачање одбрамбене снаге земље -.175** .163**

Запосленост -.129** .011
Социјална једнакост у друштву -.217** -.083
Традиција и обичаји -.263** .140**

улазак у Европску унију .373** -.158**

Приватизација државне својине .223** -.035
Територијални и 
државни интегритет -.179** .164**

Развој науке и образовања -.111* -.190**

Социјална права -.189** .001
* статистичка значајност на нивоу 0.05 
** ста ти стич ка зна чај ност на ни воу 0.01
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У та бе ли 1 при ка зу је мо са мо зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу по-
ве за но сти ва жно сти дру штве них ци ље ва за ис пи та ни ке и њи хо вих 
ста во ва пре ма ДС и СНС. Код на ших ис пи та ни ка је још при мет на 
по де ла ко ја је би ла по себ но ис так ну та у прет ход ном пе ри о ду, те 
се уз ДС ве зу ју бо љи ме ђу на ци о нал ни од но си и ула зак у ЕУ, а за 
СНС (као ра ни је за СРС) ја ча ње од брам бе них сна га, очу ва ње те ри-
то ри јал ног иден ти те та и тра ди ци је. Дру га гру па ко ре ла ци ја ти че 
се со ци јал них пи та ња по пут за по сле но сти, со ци јал не јед на ко сти 
и со ци јал них пра ва, ко ји су не га тив но по ве за ни са ста вом са ДС. 
За ни мљи во је да што је ис пи та ни ци ма ва жни ји ра вој на у ке и обра-
зо ва ња, има ју не га тив ни ји став пре ма обе стран ке. 

У ре гре си о ној ана ли зи (та бе ла 2) ви ди мо пре ци зни је ко ји 
ци ље ви нај бо ље пред ви ђа ју став пре ма ДС.

Та бе ла 2.  
Ре гре си о на ана ли за (ко рак по ко рак): дру штве-

ни ци ље ви као пре дик то ри ста ва пре ма ДС
Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1 Улазак у ЕУ 0,361 0,130 0,128

2 
Улазак у ЕУ 

0,412 0,170 0,166Социјална јед-
на кост (-) 

3 

Улазак у ЕУ 

0,427 0,182 0,176Социјална јед-
на кост  (-)
Социјална права  (-)

4 

Улазак у ЕУ 

0,436 0,190 0,183

Социјална јед-
на кост  (-)
Социјална права  (-)
Чување 
традиције  (-)

Из та бе ле се ви ди да са мо ва жност ула ска у ЕУ об ка шња ва 
13% ва ри јан се тог ста ва. Про це нат ва ри јан се се по ве ћа ва ка ко уба-
цу је мо сле де ће ци ље ве, с тим што су на ред на три ци ља не га тив но 
по ве за на (-) са ста вом пре ма ДС. По себ но је за ни мљи во да је став 
пре ма ДС, чла ни ци Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, не га тив но 
по ве зан са при да ва њем зна ча ја со ци јал ној јед на ко сти у дру штву и 
пра ви ма на бес плат но шко ло ва ње, ле че ње и слич но. Из гле да да ту 
ве зу мно го ви ше од ре ђу је да ли је не ко тран зи ци о ни “до бит ник” 
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или “гу бит ник” те сво је ста ње атри бу и ра стран ци на вла сти, не го 
што то чи ни про кла мо ва на иде о ло ги ја.  Ина че, сви дру штве ни ци-
ље ви об ја шња ва ју 21% ва ри јан се ста ва пре ма ДС. 

Та бе ла 3. Ре гре си о на ана ли за (ко рак по ко рак): дру штве-
ни ци ље ви као пре дик то ри ста ва пре ма СНС

Модел Циљеви: R R² кори го-
ва ни R²

1 Добри међунационални односи (-) 0,236 0,056 0,054

2 
Добри међунационални односи (-)

0,298 0,089 0,085
Јачање одбрамбених снага 

3 

Добри међунационални односи (-)

0,338 0,114 0,108Јачање одбрамбених снага 

Развој науке и културе (-)

4 

Добри међунационални односи (-)

0,352 0,124 0,116
Јачање одбрамбених снага 

Развој науке и културе (-)

Државни и територијални интегритет

Че ти ри глав на пре дик то ра об ја шња ва ју око 12% ва ри јан се 
ста ва пре ма СНС, а сви дру штве ни ци ље ви 16%. Тре ба при ме ти ти 
да су два од че ти ри пре дик то ра не га тив но по ве за на са ста вом. То 
зна чи да осо бе ко је при да ју ве ћи зна чај до брим ме ђу на ци о нал ним 
од но си ма, као и раз во ју на у ке и кул ту ре че шће не га тив но ева лу и-
ра ју СНС.  

Ме ђу тим, ка да се по гле да ка ко ови исти ци ље ви об ја шња ва ју 
на ме ру за гла са ње за ове стран ке, ре зул та ти би ва ју до не кле раз ли-
чи ти. У це ли ни, пре дик тив на вред ност ци ље ва је ни жа, а уме сто 
по је ди них ци ље ва ва жних за пре дик ци ју ста ва по ја вљу ју се са да 
не ки дру ги. Овај ре зул тат мо же би ти и прак тич но зна ча јан за пар-
ти је, ко је тре ба да има ју у ви ду да ци ље ви ко ји нај ви ше ути чу на 
то шта љу ди ми сле о јед ној пар ти ји (став), не мо ра ју ну жно да бу ду 
исти као ци ље ви ко ји нај ви ше ути чу на то да ли ће не ко има ти на-
ме ру да гла са за ту стран ку или не.
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Та бе ла 4. Ре гре си о на ана ли за: дру штве ни ци ље-
ви као пре дик то ри на ме ре да се гла са за ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1 Улазак у ЕУ 0,242 0,059 0,057

2 
Улазак у ЕУ 

0,285 0,081 0,077
Хуманији односи 

3 

Улазак у ЕУ 

0,299 0,090 0,083Хуманији односи

Борба против криминала 
и корупције

На гла са ње, па и на на ме ру да се гла са, сва ка ко ути че мно го 
ви ше фак то ра не го на ста во ве. Мо же мо, на при мер, пре ма ви ше 
стра на ка има ти по зи ти ван став али не мо же мо гла са ти за све њих 
(осим ако ни су у ко а ли ци ји), мо же мо за не ку стран ку гла са ти и ако 
пре ма њој има мо и бла го не га тив ни став, са мо да не би по бе ди ла 
не ка дру га пре ма ко јој нам је став из ра зи то не га ти ван, итд. Сто га 
смо, ка ко је и оче ки ва но до би ли мно го ма њи про це нат об ја шње-
не ва ри јан се на ме ре за гла са ње, у слу ча ју ДС све га 11%. Нај бо љи 
пре дик тор гла са ња за ДС је по но во ва жност ко ју при да је мо ула ску 
у ЕУ, а по том по зи тив ни ци ље ви: ху ма ни ји од но си и бор ба про тив 
кри ми на ла и ко руп ци је. 

Исти ци ље ви об ја шња ва ју све га 9% на ме ре да се гла са за 
СНС и то пре све га ва жност ја ча ња од брам бе них сна га, а по том 
и не га ти ван од нос пре ма ула ску у ЕУ. Ов де тре ба би ти опре зан у 
за кључ ци ма и има ти на уму две ства ри. Пр во да је узо рак био спе-
ци фи чан - чи ни ли су га сту ден ти, исти на са раз ли чи тих фа кул те та, 
али ипак са мо они. Пи та ње је да ли би смо исте ре зул та те до би ли 
на не ком ре пре зен та тив ни јем узор ку гра ђа на Ср би је. Дру га ствар 
је сте да је ис тра жи ва ње оба вље но 2010. го ди не, а да је од та да СНС 
као стран ка мно го про мо ви са ла свој но ви про е вроп ски при ступ, па 
се и ту мо гу оче ки ва ти про ме не. 

Ко нач но, од ис пи та ни ка смо тра жи ли и да по ку ша ју да се 
опре де ле из ме ђу ове две пар ти је (ко ју ви ше во ле, или бар ма ње 
мр зе). Ка да се ти од го во ри узму као кри те ри јум, дру штве не вред-
но сти об ја шња ва ју 27% ва ри јан се тог ода би ра. 
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Та бе ла 5. Ре гре си о на ана ли за: дру штве ни ци ље ви као пре-
дик то ри пре фе рен ци је ДС у од но су на СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Улазак у ЕУ 0,376 0,141 0,139

2 
Улазак у ЕУ 

0,463 0,214 0,210Јачање одбрамбених 
снага (-)

3 

Улазак у ЕУ 

0,484 0,234 0,229Јачање одбрамбених 
снага  (-)
Чување традиције  (-)

4 

Улазак у ЕУ 

0,493 0,243 0,236
Јачање одбрамбених 
снага  (-)
Чување традиције  (-)

Развој науке и културе 

5 

Улазак у ЕУ 

0,503 0,253 0,244

Јачање одбрамбених 
снага  (-)
Чување традиције  (-)

Развој науке и културе 

Социјална права  (-)

Не ки од ових ци ље ва вр ше пре дик ци ју пре фе рен ци је ДС: 
ула зак у ЕУ и Раз вој на у ке и кул ту ре, док оста ла три ци ља вр ше 
пре дик ци ју пре фе ре ци је СНС. Очи глед но је, да је у тре нут ку ис-
пи ти ва ња, ме ђу на шим ис пи та ни ци ма, сте пен зна ча ја ко ји при да ју 
ула ску у ЕУ био нај бо љи пре дик тор из бо ра у ди ле ми из ме ђу ове 
две стран ке. Ва жност са мо овог ци ља об ја шња ва зна чај них 14% 
ва ри јан се из бо ра у овој ди ле ми. Уко ли ко се у раз ма тра ње узме и 
ва жност ко ја се при да је раз во ју ору жа них сна га, та ва ри јан са се 
пе ње на 21%. 

ОСТВАРИВОСТ ДРУШТВЕНИХ ЦИЉЕВА КАО 
ПРЕДИКТОРИ СТАВА И НАМЕРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Ка да се по сма тра узо рак у це ли ни, мо же се кон ста то ва ти да 
ис пи та ни ци  про сеч но у ве ћој ме ри оче ку ју да СНС пре не го ДС 
мо же да оства ри на ци о нал не: те ри то ри јал ни ин те гри тет (про сеч на 
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оче ки ва ња 3.48 пре ма 3.03), очу ва ње тра ди ци је (3.78 : 2.99), али и 
со ци јал не ци ље ве: со ци јал на пра ва (3.21 : 2.56), за по сле ност (3.14 
:2.66) и со ци јал ну јед на кост (3.01 : 2.62). Са дру ге стра не, ви ше се 
ве ру је да ДС мо же оства ри ти: ула зак у ЕУ (3.96 : 2.62), до вр ше-
так при ва ти за ци је (3.77 : 2.74), де мо кра ти ју ми шље ња (3.18 : 2.78), 
ја ку при вре ду (3.30 : 3.07), ме ђу на ци о нал не (3.84 :2.93) и ху ма не 
од но се (3.23 : 2.94). И ов де се по ка зу је да се ДС, чла ни ца Со ци-
ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, сла би је ко ти ра на ци ље ви ма ко ји би 
тре ба ло да бу ду срж те ор га ни за ци је.

Табела 6. Регресиона анализа: очекивање остварења 
друштвених циљева као предиктори става према ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Јака привреда 0,537 0,288 0,286

2 
Јака привреда 

0,588 0,346 0,343Борба против криминала 
и корупције 

3 

Јака привреда 

0,610 0,372 0,368Борба против криминала 
и корупције 
Животни стандард 

4 

Јака привреда 

0,619 0,384 0,378
Борба против криминала 
и корупције 
Животни стандард 
Добри међунационални односи 

5 

Јака привреда 

0,627 0,393 0,386

Борба против криминала 
и корупције 
Животни стандард 
Добри међунационални односи 
Чување традиције 

Ка да се и ов де при ме ни ре гре си о на ана ли за, мо же се ви де ти 
да оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва очи глед но вр ше бо-
љу пре дик ци ју ста во ва пре ма стран ка ма, не го са ми ци ље ви. Та ко 
је об ја шњен 41%  ва ри јан се ста ва пре ма ДС. Овај став нај бо ље об-
ја шња ва оче ки ва ње да ДС мо же ути ца ти на раз вој ја ке при вре де, 
чак 29%, а по том и да мо же ути ца ти на бор бу про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је, жи вот ни стан дард и до бре ме ђу на ци о нал не од но се, па 
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чак и чу ва ње тра ди ци је.  Сте пен об ја шње не ва ри јан се се по ве ћа ва 
са до да ва њем но вих ци ље ва као пре дик то ра ста ва. 

Табела 7. Регресиона анализа: очекивање остварења 
друштвених циљева као предиктори става према СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Јака привреда 0,576 0,332 0,331

2 
Јака привреда 

0,626 0,392 0,389
Добри међунационални односи 

3 
Јака привреда 

0,643 0,414 0,410Добри међунационални односи 
Правна држава 

4 

Јака привреда 

0,649 0,422 0,417
Добри међунационални односи 
Правна држава 
Демократија 

Оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва об ја шња ва ју 43% 
ва ри јан се ста ва пре ма СНС. Па жњу при вла чи чи ње ни ца да је на 
пр вом ме сту по но во “ја ка при вре да”. То зна чи да они ко ји ве ру ју 
да СНС мо же до при не ти раз во ју ја ке при вре де, баш као што је то 
слу чај и код ДС, ујед но има ју и по зи ти ван став пре ма тој стран ци, 
од но сно, да они ко ји ми сле да стран ка за то ни је спо соб на има ју 
не га тив ни ји став пре ма њој. На дру гом ме сту су до бри ме ђу на ци о-
нал ни од но си, што не зна чи да је тај циљ нај ва жни ји за сим па ти зе-
ре СНС, већ по зи тив на ве за под ра зу ме ва и да има до ста оних ко ји 
оце њу ју да ова стран ка не мо же (или не мо же до вољ но) до при не ти 
оства ре њу овог ци ља, и ујед но има ју не га ти ван став пре ма СНС. 
Тре ба на по ме ну ти да ако оче ки ва ња од оства ре ња ова два ци ља об-
ја шња ва ју 39% ва ри јан се, то не зна чи да оста лих 16 ци ље ва без ова 
два об ја шња ва ју са мо 4% пре о ста ле ва ри јан се, не го да до дат но мо-
гу об ја сни ти са мо 4% ва ри јан се. По што су оче ки ва ња да ће од ре ђе-
на стран ка оства ри ти или не ће оства ри ти низ ци ље ва у ре ла тив но 
ви со кој ко ре ла ци ји (око 0.50), то зна чи да и дру ги ци ље ви (уко ли ко 
би ови би ли из о ста вље ни) об ја шња ва ју сли чан, тек не што ма њи 
про це нат ва ри јан се.

И оче ки ва ња као пре дик то ри сла би је об ја шња ва ју на ме ру за 
гла са ње не го ста во ве, те та ко об ја шња ва ју  16% ва ри јан се на ме ре 
да се гла са за ДС. Ме ђу тим, ва жност ја ке при вре де по но во нај-
бо ље од по је ди нач них ци ље ва об ја шња ва и овај кри те ри јум, ма да 
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све га 7% те ва ри јан се. У на ред ним ко ра ци ма мул ту пле ре гре си је, 
нај ве жи до при нос по ве ћа њу ва ри јан се да ју ци ље ви ве за ни за де-
мо кра ти ју ми шље ња, ула зак у ЕУ и пра ва на бес плат но здрав ство 
и обра зо ва ње.

Та бе ла 8. Ре гре си о на ана ли за: оче ки ва ња оства ре ња дру штве-
них ци ље ва као пре дик то ри на ме ре да се гла са за ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1 Јака привреда 0,269 0,072 0,070

2 
Јака привреда 

0,317 0,100 0,096
Демократија 

3 
Јака привреда 

0,345 0,119 0,113Демократија 
Улазак у ЕУ 

4 

Јака привреда 

0,370 0,137 0,130
Демократија 
Улазак у ЕУ 
Социјална права 

Сва оче ки ва ња об ја шња ва ју 24% на ме ре да се гла са за СНС. 
И ов де је нај ва жни ји пре дик тор ја ка при вре да, а по том раз вој на у ке 
и кул ту ре, до бри ме ђу на ци о нал ни од но си и при ва ти за ци ја. Сва че-
ти ри ци ља пре све га од ре ђу ју “не гла са ње”, од но сно нај ва жни је су 
пре пре ке гла са њу за ову стран ку на на шем узор ку.

Та бе ла 9. Ре гре си о на ана ли за: оче ки ва ња оства ре ња дру штве-
них ци ље ва као пре дик то ри на ме ре да се гла са за СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани 
R²

1 Јака привреда 0,411 0,169 0,167

2 
Јака привреда 

0,451 0,204 0,200
Развој науке и културе 

3 
Јака привреда 

0,468 0,219 0,214Развој науке и културе 
Добри међунационални односи 

4 

Јака привреда 

0,476 0,226 0,219
Развој науке и културе 
Добри међунационални односи
Приватизација 
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ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ КАО ПРЕДИКТОРИ СТАВА 

И НАМЕРЕ ДА СЕ ГЛАСА ЗА ДС И СНС
Лич ни ци ље ви су сва ка ко ин тим ни је ка те го ри је и ма ње за ла-

зе у под руч је дру штве ног и по ли тич ког, те је нор мал но оче ки ва ти 
ни же ко е фи ци јен те ве за не го у прет ход ном де лу. Ме ђу тим, они ни-
су пот пу но раз дво је ни, те ипак по сто ји из ве сна ве за код по је ди-
на ца из ме ђу лич них ци ље ва и по ли тич ких ста во ва и на ме ра. На 
фор ми ра ње основ них усло ва у ко ји ма се на ши лич ни ци ље ви мо гу 
лак ше оства ри ти, ба рем де ли мич но ути че оп шта дру штве на кли ма 
и окол но сти на ко је до ми нан тан ути цај има ју вла да ју ће по ли тич ке 
оп ци је.

Табела 10. Повезаност личних циљева и ставова према странкама
ДС СНС

Поштовање од других .123** .084
Пријатељи .139** .004
исказивање способности .035 -.105*

истицање пред другима .004 .108*

извршавање тудјих одлука -.022 .188**

материјална добра -.053 .134**

стицање различитих знања -.029 -.156**

хедонизам .071 -.113*

Мул ту пла ко ре ла ци ја свих лич них ци ље ва и ста ва пре ма ДС 
је 0.15, а нај бо љи пре дик тор ма ле ва ри јан се ко ју лич ни ци ље ви об-
ја шња ва ју је сте циљ ве зан за сти ца ње при ја те ља.

У слу ча ју СНС мул ти пла ко ре ла ци ја се пе ње и пре ко 0.30 
што об ја шња ва 10% ва ри јан се ста ва пре ма овој стран ки. До би ја-
ју се че ти ри зна чај на пре дик то ра, и то: из вр ша ва ње ту ђих од лу ка, 
сти ца ње ра зних зна ња, ма те ри јал на до бра и хе до ни зам. Да кле раз-
ли ка у ва жно сти ових ци ље ва нај ви ше ути че на раз ли ке у ста во ви-
ма пре ма СНС.

Ка да је реч о ди ле ми ко ју од ове две стран ке ода бра ти, лич ни 
ци ље ви као пре дик то ри гла са ња за ове пар ти је об ја шња ва ју ве о ма 
ма ли про це нат ва ри јан се, ко ји прак тич но ни је зна ча јан.

Ства ри се зна чај но ме ња ју ка да уме сто ва жно сти ци ље ва 
узме мо оче ки ва ња да по ли тич ке стран ке мо гу до при не ти њи хо вом 
оства ре њу. Иако су у пи та њу лич ни ци ље ви, ва ри јан са оба ја шње-
ња ста во ва и на ме ре за гла са ње се пе ње чак до ни воа друп штве них 
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ци ље ва. Та ко оче ки ва ња оства ре ња лич них ци ље ва об ја шња ва ју 
чак 43% ва ри јан се ста ва пре ма ДС. Нај бо љи пре дик тор је оче ки-
ва ње оства ре ња ци ља “ма те ри јал на до бра” ко је сâмо мо же да об ја-
сни 29% ва ри јан се (та бе ла 12). У оста лим “ко ра ци ма” ре гре си о не 
ана ли зе про це нат ва ри јан се по ве ћа ва ју: по што ва ње од дру гих, дру-
штве ни ак ти ви зам, ис ка зи ва ње спо соб но сти и по пу лар ност. Иста 
оче ки ва ња об ја шња ва ју и 19% ва ри јан се на ме ре да се гла са за ову 
пар ти ју. Нај бо љи пре дик тор је по но во оче ки ва ње сти ца ња ма те ри-
јал них до ба ра, по том ис ка зи ва ње спо соб но сти, сти ца ње раз ли чи-
тих зна ња и по пу лар ност.

Табела 11. Повезаност очекивања остварења 
личних циљева и ставова према ДС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²

1  материјална добра .538 .289 .287

2 
 материјална добра

.598 .357 .354
поштовање од других

3 
материјална добра

.619 .384 .380поштовање од других
друштвени активизам

4 

материјална добра

.630 .396 .391
поштовање од других
друштвени активизам
исказивање способности

5 

материјална добра

.640 .410 .404
поштовање од других
друштвени активизам
исказивање способности
популарност

Оче ки ва ња оства ре ња лич них ци ље ва об ја шња ва ју 42% ва-
ри јан се ста ва пре ма СНС. Нај бо љи по је ди нач ни пре дик тор ов де је 
ис ка зи ва ње спо соб но сти ко је об ја шња ва 31% ва ри јан се. То зна чи 
да раз ли ке у про це ни ва жно сти да тог ци ља нај ви ше ко ре спон ди-
ра ју са раз ли ка ма у ста ву пре ма СНС. Сле де оче ки ва ња оства ре-
ња ци ље ва: дру штве ни ак ти ви зам, сти ца ње раз ли чи тих зна ња, по-
што ва ње, по пу лар ност и ма те ри јал на до бра. Оче ки ва ња оства ре ња 
лич них ци ље ва об ја шња ва ју и 21% ва ри јан се на ме ре да се гла са 
за СНС, а зна чај ни пре дик то ри су ма те ри јал на до бра и дру штве ни 
ак ти ви зам.
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Табела 12. Повезаност очекивања остварења 
личних циљева и ставова према СНС

Модел Циљеви: R R² кориговани R²
1 исказивање способности .559 .313 .311

2 
исказивање способности 

.597 .356 .353
друштвени активизам

3 
исказивање способности 

.614 .377 .373друштвени активизам
стицање различитих знања

4 

исказивање способности 

.625 .391 .385
друштвени активизам
стицање различитих знања
поштовање

5 

исказивање способности 

.631 .399 .392
друштвени активизам
стицање различитих знања
поштовање
популарност

Ко нач но, оче ки ва ња оства ри ва ња лич них ци ље ва мо гу об-
ја сни ти и 20% ди ле ме ва ри јан се опре де ље ња за јед ну од ове две 
стран ке, а нај бо љи пре дик то ри су ци ље ви: ма те ри јал на до бит и ис-
ка зи ва ње спо соб но сти. Обе су по зи тив но ве за не за ДС, а не га тив но 
за СНС. 

* 
*  *

Ово ис тра жи ва ње, из ве де но на узор ку од 481 сту ден та са 
шест фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, има ло је за циљ да ис-
пи та ко ли ко при хва та ње (тач ни је сте пен при хва ће но сти) ра зних 
дру штве них и лич них ци ље ва (18 јед них и 18 дру гих),  мо же би ти 
пре дик тор ста ва и на ме ре да се гла са за јед ну или дру гу во де ћу 
и исто вре ме но су пар нич ку стран ку: Де мо крат ску стран ку и Срп-
ску на пред ну стран ку. Ис пи та но је и ко ли ко су до бри пре дик то ри 
истих ис хо да (тзв. кри те ру јум ских ва ри ја бли) оче ки ва ња да ће  јед-
на или дру га стран ка омо гу ци ти (или пак оте жа ти) оства ре ње сва-
ког од тих ци ље ва уко ли ко бу ду у бу дућ но сти на вла сти. Ис пи та-
ни ци су ста вља ни и у си ту а ци ју при сил ног из бо ра (да од ре де ко ја 
им је од те две стран ке бли жа или бар ма ње мр ска) и ис пи ти ва на је 
мо гућ ност пре дик ци је тог из бо ра пре ко истих еле ме на та (ци ље ва 
и оче ки ва ња).
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да  из ве стан број (10 од 
18) дру штве них ци ље ва ко ре ли ра са ста вом (ис ка за ним пре ко гло-
бал не ева лу а ци је) пре ма јед ној или дру гој стран ци. За став пре ма 
ДС нај бо љи пре дик тор је при хва ће ност ци ља ула ска у Европ ску 
уни ју јер су те две ва ри ја бле у ре спек та бил ној по зи тив ној ко ре-
ла ци ји (р=0,37). Овај циљ је, са дру ге стра не, у не га тив ној ве зи, 
до ду ше не баш ви со кој (-0,16), са ста вом пре ма СНС. Да кле, без 
об зи ра што ру ко вод ство СНС на гла ша ва сво ју при вр же ност пу ту 
у ЕУ, по зи тив ни ји став пре ма тој стран ци има ју они ко ји ма је овај 
циљ ма ње ва жан (као што је ра ни је био слу чај са сим па ти зе ри-
ма ра ди ка ла). Циљ „до бри ме ђу на ци о нал ни од но си“ је у још ве ћој 
не га тив ној ко ре ла ци ји са ста вом пре ма СНС (-0,24), а на гла ша ва-
ње зна ча ја тра ди ци је и оби ча ја у не га тив ној ве зи са ста вом пре ма 
ДС (-0,26) и по зи тив ној, ма да ни ској са ста вом пре ма СНС (0,14). 
Ако се на осно ву ко ре ла ци је мо же услов но го во ри ти о про фи ли ма 
сим па ти зе ра јед не и дру ге стран ке, мо же се на осно ву ра ни јих ис-
тра жи ва ња за кљу чи ти да су при ста ли це ДС оста ле слич не, а да су 
сим па ти зе ри СНС ма ло „раз вод ње не“ (ма ње ја сно про фи ли са не) 
не ка да шње при ста ли це СРС (Пе тро вић и Ку зма но вић, 2010).

Ка да се при ме ни ре гре си о на ана ли за по мо де лу „ко рак по 
ко рак“, ко ја тра га за нај бо љом ком би на ци јом пре дик то ра (по ла зе-
ћи од нај бо љег), по ка зу је се да став пре ма ДС нај бо ље пред ви ђа ју 
ци ље ви: ула зак у ЕУ, со ци јал на јед на кост, со ци јал на пра ва (нпр. 
бес плат но обра зо ва ње ) и чу ва ње тра ди ци је. Са мо за ла га ње за ула-
зак у ЕУ об ја шња ва 13% тзв. за јед нич ке ва ри јан се ре зул та та. Али, 
вр ло је ва зно да су оста ла три пре дик то ра у не га тив ној ко ре ла ци ји 
са ста вом. Ако се то мо гло оче ки ва ти за очу ва ње тра ди ци је, сва ка-
ко се ни је оче ки ва ло за со ци јал ну јед на кост и со ци јал на пра ва јер 
ру ко вод ство ДС по вре ме но на гла ша ва сво ју со ци јал де мо крат ску 
ори јен та ци ју (ДС је и чла ни ца Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле) у 
ко јој би ови ци ље ви мо ра ли да бу ду део иден ти те та стран ке. Или 
и ов де по сто ји не ка кав не спо ра зум из ме ђу стран ке и сим па ти зе ра, 
или су они ко ји ма су ја ко ва зни ови ци ље ви „ди гли ру ке од ДС“ и 
по тра жи ли ре ше ње у ве зи ва њу за не ке дру ге стран ке (бар ка да су у 
пи та њу на ши ис пи та ни ци – сту ден ти БУ).

На осно ву ре гре си о не ана ли зе је уста но вље но да се нај бо ља 
пре дик ци ја ста ва пре ма СНС  до би ја ка да се узму об зир сле де ћи 
дру штве ни ци ље ви ис пи та ни ка: до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, ја-
ча ње од брам бе них сна га др жа ве, раз вој на у ке и кул ту ре и др жав ни 
и те ри то ри јал ни ин те гри тет. Пр ви и тре ћи циљ су у не га тив ној, 
а дру ги и ће твр ти у по зи тив ној ко ре ла ци ји са ста вом пре ма овој 
стран ци. Ме ђу тим, мул ти пла ко ре ла ци ја ни је на ро чи то ви со ка (Р= 



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35 стр. 65-87.

82

0,35), па је про це нат об ја шње не ва ри јан се ста ва 12%  (а сви дру-
штве ни ци ље ви об ја шња ва ју 16%). 

Ка да је реч о по тен ци јал ном из бор ном по на ша њу, нај бо љу 
пре дик ци ју спрем но сти за гла са ње за ДС да је (опет) при хва та ње 
ула ска у  ЕУ као зна чај ног дру штве ног ци ља, а он да и ху ма ни ји 
дру штве ни од но си и бор ба про тив ко руп ци је, али је мул ти пла ко-
ре ла ци ја  ре ла тив но ни ска (0.30), ма да ста ти стич ки зна чај на. У још 
ма њој ме ри дру штве ни ци ље ви за ко је се опре де љу ју ис пи та ни ци 
пред ви ђа ју од лу ку о гла са њу за СНС – нај ви ше ула зак у Европ-
ску уни ју (не га тив на ко ре ла ци ја) и ја ча ње од брам бе них сна га (по-
зи тив на). Као што смо већ на по ме ну ли, од лу ка о гла са њу за не ку 
стран ку је при лич но сло же на и на њу ути че ви ше фак то ра а не 
са мо став или сим па ти је за ту стран ку.

Нај зад, при хва ће ност не ких дру штве них ци ље ва је у ве зи 
са пре фе рен ци јом ДС од но сно СНС у си ту а ци ји при сил ног из бо-
ра. Опет се по ка зу је да две гру пе нај бо ље раз два ја оце на зна ча ја 
ула ска у ЕУ: услов но на зва ни, сим па ти зе ри ДС се ви ше за ла жу за 
тај циљ не го сим па ти зе ри СНС.По том по зна ча ју до ла зе ци ље ви: 
ја ча ње од брам бе них сна га (у ве ћој ме ри га при хва та ју сим па ти зе-
ри СНС), чу ва ње тра ди ци је (и ње га ви ше при хва та ју сим па ти зе ри 
СНС), раз вој на у ке и кул ту ре (ви ше при хва та ју сим па ти зе ри ДС) 
и со ци јал на пра ва (ви ше се за за то за ла жу сим па ти зе ри СНС!). 
Ових пет ци ље ва да је мул ти плу ко ре ла ци ју од 0,50, тј об ја шња ва 
че твр ти ну ва ри јан се пре фе рен ци је, док сви дру штве ни ци ље ви об-
ја шња ва ју 27%, што и ни је ма ло. 

Ако се има ју у ви ду сви до са да при ка за ни ре зул та ти, мо же 
се кон ста то ва ти да је циљ „ула зак у ЕУ“ нај бо љи пре дик тор – би ло 
да се ра ди о ста во ви ма пре ма јед ној или дру гој стран ци, гла са њу за 
јед ну или дру гу стран ку, или пак да ва њу пред но сти јед ној или дру-
гој стран ци у си ту а ци ји при сил ног из бо ра. Ре дов но се при ста ли це 
ДС у ве ћој ме ри за ње га за ла жу. Са дру ге стра не, ја ча ње од брам-
бе них сна га че шће пре фе ри ра ју при ста ли це и сим па ти зе ри СНС. 
Не ки ци ље ви су, ме ђу тим, зна чај ни пре дик то ри јед не кри те ри јум-
ске ва ри ја бле, а не и дру ге. На при мер, у ре гре си о ној ана ли зи по-
ја вљу ју се ху ма ни осно си и бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је 
као пре дик то ри гла са ња за ДС, али не и ста ва пре ма ДС. Ако би 
увр ђе ни на ла зи ва жи ли и за ши ру по пу ла ци ју, он да и јед на и дру га 
стран ка мо гу има ти од ре ђе них про бле ма са сво јим сим па ти зе ри ма: 
ДС за то сто су њој ма ње на кло ње не осо бе ко је се ви ше за ла жу за 
со ци јал ну јдна кост и со ци јал на пра ва, а СНС за то што ње ни сим-
па ти зе ри и да ље не при хва та ју или се мла ко за ла жи за ула зак у ЕУ, 
иако је ру ко вод ство стран ке про кла мо ва ло и тај циљ.
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Лич ни ци ље ви у ма њој ме ри ко ре ли ра ју са ста во ви ма пре-
ма стран ка ма и сто га су сла би ји пре дик то ри кри те ри јум ских ва-
ри ја бли. Ипак, уста но вље но је да са ста вом пре ма ДС по зи тив но, 
ста ти стич ки зна чај но, ко ре ли ра при да ва ње зна ча ја при ја тељ ства 
(0,14) и по што ва ња од стра не дру гих (0,12), а са ста вом пре ма СНС  
спрем ност на из вр ша ва ње ту ђих од лу ка (0,19), те жња за сти ца њем 
ма те ри јал них до ба ра (0,13) и ис ти ца ње пред дру ги ма (0,11). Но, 
у слу ча ју СНС се по ја вљу ју и не га тив не ве зе из ме ђу ста ва пре-
ма овој стран ци и сте пе на при хва ће но сти не ких лич них ци ље ва: 
сти ца ње зна ња (-0,16), хе до ни зам (-0.11) и ис ка зи ва ње вла сти тих 
спо соб но сти (-0,11). Мул ти пла ко ре ла ци ја  свих лич них ци ље ва са 
ста вом пе ма СНС је ве ћа (0,30) не го са ста вом пре ма ДС (0,15). Ка-
да је реч о гла са њу за јед ну или дру гу стран ку, лич ни ци ље ви ни су 
зна чај ни пре дик то ри.

Нај зна чај ни ји и нај за ни мљи ви ји ре зул та ти су ве за ни за 
оче ки ва ња (про це не) да ће стран ке до ла ском на власт омо гу ћи ти 
оства ре ње дру штве них и лич них ци ље ва ис пи та ни ка. Ге не рал на 
је тен ден ци ја (уз са мо не ко ли ко ма њих из у зе та ка) да по сто ји по-
зи тив на по ве за ност из ме ђу ових оче ки ва ња (ка ко оних ве за них за 
дру штве не ци ље ве та ко и за лич не) и ста во ва пре ма стран ка ма – и 
ДС и СНС. Те су ко ре ла ци је за ову област при лич но ви со ке – кре-
ћу се око 0,4о, али до сти жу и ви си ну пре ко 0.5о. Нај че шће су ве ће 
ка да је реч о ста ву пре ма СНС (на ла зи мо  ви ше оних из над 0,50) 
не го пре ма ДС. Због штед ње про сто ра ни смо при ка зи ва ли и ана ли-
зи ра ли у члан ку  то оби ље по да та ка. Бу ду ћи да по сто ји ве ли ка ме-
ђу соб на по ве за ност оче ки ва ња ве за них за раз не ци ље ве, мо же се 
ре ћи да го то во би ло ко ја ком би на ци ја да је до бру пре дик ци ју ста ва, 
а ре гре си о на ана ли за би ра са мо нај бо љу и нај е ко но мич ни ју.

Ка да је реч о ста ву пре ма ДС и оче ки ва њи ма да та стран ка 
оства ри дру штве не ци ље ве, нај бо љи пре дик то ри ста ва су оче ки-
ва ња да ДС мо же (од но сно, ка да је у пи та њу не га ти ван став, да не 
мо же до вољ но или да не ће уоп ште ) омо гу ћи ти оства ре ње сле де-
ћих ци ље ва: ја ка при вре да (са мо ово оче ки ва ње об ја шња ва 29% 
ва ри јан се ста ва), бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је, жи вот ни 
стан дард гра ђа на, до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, и (чак) чу ва ње 
тра ди ци је. Мул ти пла ко ре ла ци ја је  ви со ка (0.63), чи ме је об ја шње-
но 39%  ва ри јан се ста ва. И став пре ма СНС се нај бо ље мо же пре-
ви де ти пре ко оче ки ва ња да ова стран ка мо же оства ри ти циљ „ја ка 
при вре да“ (са мо ово оче ки ва ње об ја шња ва 33% ва ри јан се ста ва), а 
за тим (опет) оче ки ва ње оства ре ња до бих ме ђу на ци о нал них од но-
са, па и прав не др жа ве и де мо кра ти је. 

У це ли ни, оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва су бо-
љи пре дик то ри ста во ва не го са ми ци ље ви. Уса но вље но је и да су  
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оче ки ва ња ве за на за оства ри ва ње не ких истих ци ље ва до бри пре-
дик то ри ста во ва и пре ма јед ној и пре ма дру гој стран ци. По јед но-
ста вље но ре че но, сим па ти зе ри и јед не и дру ге стран ке мо гу има ти 
слич на оче ки ва ња од „сво јих“ стра на ка, а не сим па ти зе ри слич ну 
уве ре ност да та стран ка не мо зе (или не мо же до вољ но) да учи ни 
да се од ре ђе ни ци ље ви оства ре.

Оче ки ва ња оства ре ња дру штве них ци ље ва у ма њој ме ри 
пред ви ђа ју на ме ру гла са ња за стран ке (због већ по ме ну те сло же-
но сти про це са до но ше ња те од лу ке), али је и ов де еви дент но да је 
нај ва жни је оче ки ва ње да ће ода бра на стран ка омо гу ћи ти раз вој ја-
ке при вре де. Тај пре дик тор је чак и зна чај ни ји за на ме ру да се гла са 
за СНС (сам по ка зу је ко ре ла ци ју од 0,41).

И оче ки ва ња оства ри ва ња лич них ци ље ва су вр ло зна чај ни 
пре дик то ри ста ва пре ма обе ма стран ка ма: ре гре си о не ана ли зе от-
кри ва ју мул ти плу ко ре ла ци ју од 0,64 са ста вом пре ма ДС и 0,63 са 
ста вом пре ма СНС. Ово је уто ли ко нео бич ни је ако се има у ви ду 
да са ми ци ље ви (тј. оце на њи хо вог зна ча ја) ни су мно го до бри пре-
дик то ри ста ва. Нај бо љи пре дик тор ста ва пре ма ДС је оче ки ва ње 
да та стран ка мо же по мо ћи у ре а ли за ци ји ис пи та ни ко ве те жња за 
сти ца њем ма те ри јал них до ба ра за сво ју по ро ди цу (ко е фи ци јент ко-
ре ла ци је је чак 0,56), а нај бо љи пре дик тор ста ва пре ма СНС је сте-
пен уве ре но сти да та стран ка мо же по мо ћи љу ди ма у ис ка зи ва њу 
сво јих спо соб но сти (ко е фи ци јент ко ре ла ци је је та ко ђе 0,56), што 
зву чи ма ло нео бич но. 

Ови ре зул та ти ве за ни за оче ки ва ња од стра на ка да омо гу ће 
ре а ли за ци ју дру штве них и лич них ци ље ва су у ве ли кој са гла сно-
сти са ра ни јим ис тра жи ва њем оба вље ним 2008. на ма њем узор ку 
сту де на та (Пе тро виц и Ку зма но виц, 2010 и Ку зма но вић и Пе тро-
вић 2010). И та да је утвђе на оп шта тен ден ци ја да оче ки ва ња да не-
ка стран ка мо же омо гу ћи ти оства ри ва ње вр ло раз ли чи тих ци ље ва 
(и не ких вр ло лич них и не ких  ко ји ма ис пи та ни ци не при пи су ју 
ве ли ки зна чај) ко ре ли ра ју са ста вом пре ма тој стран ци.Уз де таљ-
ни ју ана ли зу ди стри бу ци је од го во ра и дру гих па ра ме та ра за кљу-
че но је оно што би се и са да мо гло по но ви ти: да ту има при лич но 
еле ме на та ира ци о нал но сти иако се не оспо ра ва зна чај ког ни тив-
них про це са у фор ми ра њу ста во ва пре ма по ли тич ким стран ка ма и 
до но ше њу од лу ке да се гла са за не ку од њих. Мо же се ски ци ра ти 
јед но сло же ни је хи по те тич ко об ја шње ње: да љу ди пре по зна ју (с 
пра вом или не) да не ка стран ка те жи јед ном или не ко ли ким ци-
ље ви ма до ко јих је и њи ма ста ло и про це њу ју да та стран ка мо же 
омо гу ћи ти оства ре ње  тог или тих ци ље ва. На осно ву то га се ус-
по ста вља емо ци о нал на ве за ност (или са мо ве за ност) за стран ку, 
од но сно по зи ти ван став пре ма њој. Јед ном ус по ста вље на ве за ност 
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(став) до во ди до од ре ђе не ге не ра ли за ци је и ира ди ја ци је оче ки ва ња 
и на дру ге ци ље ве  - и зна чај не и ма ње зна чај не и чак не зна чај не. 
Сли чан про цес (са мо са обр ну тим пред зна ци ма) ве ро ват но ва жи и 
за ус по ста вља ње не га тив ног ста ва пре ма по ли тич ким стран ка ма.

На кра ју, осе ћа мо по тре бу да се још јед ном освр не мо на 
на слов. Ре че но је да су у пи та њу су пар нич ке стран ке јер се ру ко-
вод ства стра на ка та ко од ре ђу ју јед ни пре ма дру ги ма. Ме ђу тим, на 
на шем узор ку ми ни смо на шли не га тив ну ни ти би ло ка кву ко ре-
ла ци ју из ме ђу ста во ва пре ма ове две стран ке (ко е фи ци јент ко ре-
ла ци је је 0,04). Да кле са ста но ви шта ис пи та них сту де на та ( а то 
зна чи и сим па ти зе ра јед не и дру ге стран ке у овој по пу ла ци ји) то 
ни су су прот не стран ке (ан ти по ди). Ни су ни слич не већ са мо дру-
га чи је. Нас је то ма ло из не на ди ло, али то је на лаз.Он за слу жу је 
раз ми шља ње и да се про ве ра ва на ши рој по пу ла ци ји. И да се пра те 
евен ту ал не про ме не.

Nebojsa Petrovic, Bora Kuzmanovic

THE GOALS AND EXPECTATIONS AS THE 
PREDICTORS OF PERSONAL ATTITUDE TOWARDS 

THE TWO RIVAL POLITICAL PARTIES

Summary
While political scientists are primarily interested in the outcome, 

psychologists more often put stress on understanding of the process, 
how individuals come to opting for a particular option. Predictors, i.e. 
factors that contribute to the relationship with political parties are im-
portant for both of them. The main objective of this study is to deter-
mine how the goals and expectations may be predictors of attitudes and 
intentions to vote for the two main political parties in Serbia. The main 
task was to determine which of the 18 personal and 18 social goals, or 
combination of them, is the best predictor of attitudes toward the two 
parties, or of intention to vote for one of them. In the second part of the 
analysis, instead of goals, expectations of the parties to achieve each of 
the goals has been predictors of the same elements of political partici-
pation. The sample consisted of 481 students, from six faculties of Bel-
grade University. The results show that the goal “entering the EU” is the 
best predictor – either of the attitudes, voting intentions, or preference 
for the first or the second party in a situation of forced choice. How-
ever, it has also been shown that there are many subtle mechanisms, 
by which certain other goals come to the fore in the evaluation of the 
party, but not necessarily in the decision to vote. Expectations that the 
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parties will successfully accomplish goals, are better predictors than the 
importance of the goals themselves.
Key words: attitudes, expectations, values, goals, Democratic party, Serbian 

progressive party
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Re su me
Our co un try is not uni que with the fact that the re are nu me ro us 

analyzes of pu blic opi nion in the po li ti cal do main, espe ci ally in the pe-
ri ods be fo re elec ti ons. In the two-party system de ve lo ped de moc ra ci es 
the an swer to the qu e sti on abo ut the at ti tu de to wards the ma jor par ti es 
and the plan ned elec tion be ha vi or can be find mostly exa mi ning the ide-
o logy of po ten tial vo ters. For tho se who se ide o logy is clo ser to the con-
ser va ti ve vi ew po int can be pre dict that they will mo re li kely vo te for the 
Re pu bli can Party in the US or Con ser va ti ve Party in UK. On the ot her 
hand tho se who are ide o lo gi cally clo ser to the li be ral vi ews will mo re 
li kely tend to De moc ra tic or La bo ur Party. In our so ci ety the si tu a tion is 
not the sa me from at le ast two re a sons. First, the re is no cle ar ide o lo gi-
cal de fi ni tion of the ends of ide o lo gi cal spec trum. Se cond pro blem li es 
in the fact that even if we can agree on what are the dif fe ren ces bet we en 
two ide o lo gi cal po les it re ma ins un cle ar which po li ti cal par ti es can be 
de ter mi ned as the re pre sen ta ti ves of one of that po les. Fi nally we feel 
the need to on ce again lo ok at the ti tle. It is said that the se we re the op-
po sing par ti es be ca u se the ir le a ders de ter mi ned the irs po si tion on that 
way. Ho we ver in our sam ple we fo und no cor re la tion bet we en at ti tu des 
to ward the se two par ti es. From the stand po int of our exam ple they are 
ne it her op po sing, nor si mi lar par ti es, but they are just dif fe rent. We we-
re sur pri sed with this fin ding and we think that this de ser ves exa mi na ti-
on in the ge ne ral po pu la tion and mo ni to ring of pos si ble chan ges.      

* Овај рад је примљен 4. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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