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И СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У бЕОГРАДУ

Рад је резултат спроведеног испитивања студентске популације Универзитета у Приштини 
са привременим седиштем у Косовској Митровици и Универзитета у Београду, у размаку од го-
дину дана, на репрезентативном узорку, применом технике теренске анкете и истог инструмента. 
Истраживан је однос студената према проблему Косова и Метохије и могућим решењима, те 
њихово оцењивање приоритетних друштвених циљева Србије.

Апсолутно већинско је противљење студената оба универзитета признавању тзв. независ-
ног Косова од стране Србије, чак и у ситуацији када би тиме било условљено наше чланство у 
ЕУ. У погледу опција решавања проблема Косова и Метохије ни студенти немају јасан одговор 
на то питање: релативна већина подржава идеју „суштинске аутономије“, а апсолутна већина се 
противи „подели Косова“.

У погледу оцењивања приоритетних циљева Србије, студенти Универзитета у Приштини 
очување Косова и Метохије у саставу Србије оцењују као најприоритетнији циљ, следе из-
градња државе на начелима владавине права, борба против корупције и криминала коју по 
значају изједначавају са бржим порастом и вишим животним стандардом становништва. Код 
студената Београдског универзитета приоритетни циљеви су борба против корупције и кри-
минала, бржи пораст стандарда грађана и пораст наталитета. Евроинтеграције су ниско ран-
гиран циљ: код студената Универзитета у Приштини он је на шестом, а код њихових колега са 
Универзитета у Београду на претпоследњем, осмом месту.

кључне речи: Косово и Метохија, студенти, теренска анкета, Универзитет у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, Универзитет у Београду, могућности решења 
„косовског проблема“, друштвени приоритети
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Уводне напомене

У размаку од годину дана спроведена су два емпиријска испитивања (С. 
Милосављевић, И. Радосављевић, 2000), применом технике теренске анкете (В. 
Милић, 1996; У. Шуваковић, 2000) којима је покушано да се испитају студентски ста-
вови у вези са питањем Косова и Метохије (КиМ). Прво испитивање�, маја 2009. годи-
не, спроведено је међу студентима Универзитета у Приштини са привременим седи-
штем у Косовској Митровици (ПУ), што се наметало као природан избор: настојало 
се утврдити какви су ставови самих студената који студирају на КиМ. Друго� истра-
живање је спроведено маја 2010. године међу студентима Универзитета у Београду 
(БУ), као нашег највећег и најстаријег универзитета. Оба истраживања су спроведена 
коришћењем истог инструмента – анкетног упитника (Џ. Термиз, С. Милосављевић, 
2000:161-192; У. Шуваковић, 2000: 113-120), на репрезентативном квотном узорку (Р. 
Супек, 1968: 210-212) од 450, односно 500 студената, при чему је узорак примењен на 
Универзитету у Београду био и двостепен�. Постављена питања су била идентична. 
Као мерни инструменти су коришћене Ликертова (Likert) скала (Р. Супек, 1968: 288–
294) могућих одговора (уопште се не слажем, углавном се не слажем, неодлучан сам, 
делимично се слажем и потпуно се слажем), петостепена нумеричка скала (Р. Супек, 
1968: 294–296), при чему је од студената тражено да сваки од понуђених глобалних 
друштвених циљева вреднује оценама од 1(најприоритетнији) до 5 (најмање при-
оритетан), према томе како они оцењују њихову важност за Србију, док приликом 
одговарања на нека питања мерење није вршено, већ су тражени само прости одго-
вори: да, не, не знам. 

Важно је уочити да испитивање ставова студената у вези са КиМ нема само општи 
смисао у томе да се види шта у вези са овим горућим питањем за државу Србију мисли 
један, и то релативно мали, део укупне њене популације, већ постоји и посебан смисао, 
када се има у виду да је реч о најшколованијим припадницима друштва из којих се, по 

�	Коруководиоци испитивања били су др Урош Шуваковић и др Јасмина Петровић, доценти 
на Катедри за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици..

�	Руководилац овог исптивања у Србији је био проф. др Данило Ж. Марковић, редовни члан 
Српске академије образовања, а оно је спроведено у оквиру међународног истраживачког про-
јекта „Вредносне оријентације студената главних градова“, у коме учествују представници Кине 
(china Youth & children research center), Русије (Российский Университет Дружбы Народов 
– Факультет гуманитарньх и социальих наук, кафедра социологии) Чешке и Србије (Српска 
академија образовања). Аутори овог рада били су чланови српског истраживачког тима.

�	 С обзиром на чињеницу да Универзитет у Приштини са привременим седиштем у 
Косовској Митровици има 10 факултета у свом саставу, то није представљало проблем да сваки 
буде појединачно обухваћен пројектованим узорком. Међутим, како Универзитет у Београду има 
у свом саставу 31 факултет, то је узорак рађен двостепено: у првом степену утврђено је колико 
јединица узорка отпада на сваку од 4 групације факултета у оквиру Универзитета у Београду 
(друштвено-хуманистичке, природно-математичкје, медицинске и техничко-технолошке науке), 
пропорционално броју студената који похађају факултете у оквиру сваке од групација, да би се 
у другом степену методом случајног избора бирали факултети са којих су студенти улазили у 
узорак. 
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правилу, регрутује и друштвена и политичка елита једног народа (З. Аврамовић, 2009; 
М. Узелац, 2009: 253; У. Шуваковић, 2009а). 

С обзиром на то да је питање КиМ суштинско питање српске националне и 
државне политике, потребно је указати и на то да је национална структура студената 
оба универзитета прилично хомогена: у случају ПУ 95% студената су Срби, а у случају 
БУ тако се изјашњава 93,9 % студената.

Резултати истраживања

Истраживачки тим је у анкетном упитнику студентима оба универзитета поставио 
више питања која су се односила на њихово виђење ситуације на КиМ, интересујући се 
за њихове погледе на различите опције за њено превладавање. 

На питање какав је њихов однос према ставу да „Србија не треба да призна неза-
висност Косова“, студенти су одговорили на следећи начин:

Графикон 1: Однос студената Приштевског и Београдског универзитета према  
ставу да Србија не треба да призна независност косова (у %)
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Одлучно противљење независности КиМ показало је, дакле, 84,5% студената ПУ 
и 71,1% студената БУ, што су све веома високи постотци. Међу београдским студенти-
ма је више оних који су неодлучни (11,2%) у односу на приштевске код којих је неод-
лучност присутна у свега 4,7%. С друге стране, занимљиво је да је у проценат студе-
ната који се уопште не слажу са оваквим ставом – дакле, који се залажу за признање 
тзв. Косова – скоро изједначен, али ипак нешто виши код студената са Приштевског 
универзитета (8,6%) него са Београдског универзитета (7,9%). 

Међутим, у погледу могућег решења за статус КиМ унутар Србије, не постоји 
ни приближна унисоност, каква је показана на претходном питању. Када је студентима 
постављено питање у погледу давања КиМ статуса „суштинске аутономије“, што је 
иначе и важеће уставно решење и једина званична понуда Владе Србије у процесу до-
садашњег преговарања, студентски одговори су изгледали овако:

Графикон 2: Однос студената Приштевског и Беградског универзитета према идеји  
о давању статуса тзв. суштинске аутономије космету унутар Србије (у %) 

Како се из графикона може видети, са овом идејом је сагласно потпуно (26,1%) 
или делимично (18,1%), мање од половине студената ПУ (44,2%), док је у случају сту-
дената БУ та подршка нешто виша, али и даље исподполовинска (49%, при чему је 
35% оних који се потпуно и 14% оних који се делимично слажу). Насупрот томе, са 
оваквим решењем се не слаже 29,1% студената ПУ (потпуно неслагање изражава 
18,8%, а делимично 10,3%) и 24,9% студената БУ (16,5% уопште се не слаже, 8,4% уг-
лавном се не слаже). Број неодлучних студената је, међутим, скоро изједначен: 26,6% 
студената ПУ и 26,1% студената БУ.

Трећи став у односу на који је мерен, помоћу Ликертове скале, однос студената 
оба универзитета тицао се опције територијалне поделе Косова и Метохије, у којој би 
Србији припао онај део КиМ у коме већину чини српско становништво, док био оста-
так припао тзв. независном Косову. Уочљива је готово идентичност става студената 
оба универзитета: они већински овакву идеју одбацују.
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Графикон 3: Однос студената приштевског и беградског универзитета према  
идеји о територијалној подели киМ (у %) 

У погледу одбацивања ове опције изјаснила се апсолутна већина студната 
оба универзитета: 51,4% студената ПУ и 51,2% студената БУ се са њом уопште не 
слаже, док се 10,0% студената ПУ и 9,0% студената БУ са њом „углавном не слаже“. 
Посматрано кумулативно, код студената ПУ неслагање је 61,3%, а код студената БУ 
60,2%. Неодлучност у погледу опције „поделе Косова“ је исказало 16,7% студената 
ПУ и 15,4% студената БУ, док је слагање са овом идејом исказало 22% студената ПУ 
(потпуно слагање 12,5%, делимично слагање 9,5%) и 24,4% студената БУ (потпуно 
слагање 11,7%, делимично слагање 12,7%).

У јавности, али и у политичким круговима, све чешће се помиње могућност да 
услов наставка европских интеграција Србије буде њено признавање тзв. независ-
ности Косова. Ово се намеће као логичан исход, ако се има у виду да је до сада чак 22 
од укупно 27 држава-чланица ЕУ признало ту тзв. независност�, те да се у свим раз-
говорима наших званичника са представницима ЕУ инсистира на „добросуседским 
односима са земљама у региону“ као услову наше интеграције. Коначно, природно 
је и разумети став ЕУ да она мора знати, и после евентуалног пријема Србије у своје 
чланство, докле се протежу границе Европске уније. Имајући све ово у виду, питали 
смо студенте оба универзитета како би Србија требало да поступи у ситуацији када 
би јој се поставио званичан захтев да призна тзв. независност Косова као услов за 
њен пријем у ЕУ.

�	 Тзв. независност Косова од државачланица ЕУ нису, до сада, признале Шпанија, 
Словачка, Румунија, Грчка и Кипар.
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Графикон 4: Однос студената Приштевског и Беградског универзитета у односу на 
евентуални захтев да Србија призна тзв. независност косова као услов  

за чланство у европској унији (у %) 

Из графикона је могуће запазити да студенти оба универзитета апсолутно 
натполовински сматрају да Србија такав захтев треба да одбије и да изјави да неће 
признати независност Косова ни по цену неуласка у ЕУ. То мисли 53,9% студената 
БУ и чак више од ¾ (78,6%) студената ПУ, док се у прилог прихватању таквог захте-
ва изјашњава минималних 2,4% студената ПУ, али чак 14,9% студената БУ. Оних који 
изјављују да не знају шта чинити у таквој ситуацији, међу студентима ПУ је 19%, а 
међу студентима БУ чак 30,0%.

Последњих година у јавном животу Републике Србије изнето је много програм-
ских циљева не само приликом представљања програма политичких странака, при 
сучељавању њихових представника у предизборним кампањама, већ и кроз изве-
штаје о текућем раду појединих ресорних органа државе Србије. Иако је из читаве 
палете јавно промовисаних глобалних циљева у развоју земље тешко било издвоји-
ти доминантне с обзиром на број изречених, истраживачи су одлучили да провере 
став испитиване популације према девет суштинских области, не занемарујући мо-
гућност да респоденти укључе и неке друге, које сматрају важним. Неки од тих циље-
ва спадају у домен политичких одлука, док се други односе на усмереност државе ка 
решавању нараслих проблема у различитим областима друштвеног живота. 

Важност тумачења приоритетних државних циљева у испитиваној популацији 
није потребно посебно наглашавати, нарочито ако се има у виду да ће данашња гене-
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рација студената бити у прилици да за неколико година сумира резултате остварене 
на релевантним пољима друштвеног живота који директно утичу и на могућности 
да реализују властите професионалне и друге потенцијале у оквиру државе у којој 
живе. Истовремено, имала се у виду и чињеница да социјални контекст у коме ста-
савају младе генерације нипошто није подстицајан у правцу развијања проактивних 
капацитета младих који би подразумевао и социјалну укљученост, суштинску заинте-
ресованост за важне друштвене циљеве и, коначно, допринос њиховој реализацији. 
Пажња истраживача је била усмерена на сагледавање листе приоритета понуђених 
глобалних циљева и на утврђивање евентуалне разлике међу тим листама у попула-
цији студената ПУ и БУ. Истраживањем су установљени следећи резултати:

Листа приоритета друштвених циље-
ва

Студенти ПУ Студенти БУ

Сред. вр.
скора

Ранг Сред. вр.
скора

Ранг

Задржавање КиМ као интегралног и 
сувереног дела РС

2.70 � 1.88 7

Укључење Србије у Европску унију 2.93 � 1.95 �

Даља изградњу државе на начелима 
права

2.78 � 1.55 5

Бржи раст и постизање вишег живот-
ног стандарда грађана

2.87 � 1.31 �

Борба против корупције и криминала 2.87 � 1.24 �

Пораст наталитета 3.00 � 1.50 �

Приватизација 3.04 9 2.63 9

Реализација социјалних програма 2.89 5 1.66 �

Обнова српске културе и традиције 2.98 7 1.52 �

Табела 1. Средње вредности и ранг приоритета друштвених циљева у популацији  
студената Универзитета у Приштини и Универзитета у Београду



�9�	 Зборник радова Филозофског факултета XL / 2010

Графикон 5 компаративни приказ средњих вредности у оцени приоритета  
друштвених циљева студената ПУ и БУ

Студенти су за очување територијалног интегритета 	
и суверенитета Србије

На основу спроведеног испитивања студената оба универзитета, став из под-
наслова се намеће као веома јасан закључак. Нешто већа неодлучност присутна код 
београдских студената може се објаснити тиме да они ипак не живе на КиМ, да не-
мају директан увид у „стање на терену“, те да можда неки нису никада тамо ни били. 
Логично је да се неодлучност смањује с растом директне, егзистенцијалне заинте-
ресованости за решење неког проблема, што јесте случај код студента ПУ. С друге 
стране, проблем КиМ је дуго времена у жижи интересовања, што код неких вероват-
но ствара и отпор у смислу – „нека се већ једном то заврши, ма како се завршило“. 
Коначно, не треба изгубити из вида ни фактор страначког утицаја појединих партија 
у Србији који се, под наводним образложењем „прихватања реалности“, у последњих 
неколико година залажу за признавање тзв. незавности Косова (У. Шуваковић, 2009б), 
чиме додатно уносе конфузију код становништва, па свакако и дела студената, и то у 
питању за које је у једном дужем периоду изгледало да постоји страначки консензус 
релевантних парламентарних партија који чак нису доводиле у питање „ни албанс-
ке партије с југа централне Србије“ (У. Шуваковић, 2009в: 93–94). Ипак, овај фактор 
партијског утицаја првенствено би могао бити коришћен у сврху разумевања става 
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оног малог броја студената који се „уопште не слажу“ са ставом да Србија не треба да 
призна „независност Косова“, тј. који се опредељују за признавање те независности. 

Као што ни политичка елита у Србији нема ефикасно и одрживо решење за про-
блем КиМ, немају га ни студенти. Отуда је и велика „расутост одговора“ студената оба 
универзитета када је у питању давање Космету статуса „суштинске аутономије“: потпу-
на и делимична подршка таквој идеји је у оба случаја исподполовинска. Такав однос 
не треба да чуди. Сам појам „суштинске аутономије“ ни у научној и стручној јавности 
Србије није у довољној мери објашњен (Р. Марковић, 2007: 28–29), о широј јавности 
да и не говоримо, иако је и поред тога чак унет у текст новог Устава Републике Србије 
из 2006. године, тако да није мали број оних који сумњају да је и такво решење за 
Србију веома неповољно. Разумљиво је, онда, што је међу студентском популацијом 
оба универзитета мало више од ¼ неодлучних у вези са оваквим решењем. Значајан 
број противника тог решења може се тумачити страхом да се иза те флоскуле крије 
de facto стварање „државе у држави“. Такво је стање владало на Косову и Метохији од 
усвајања Устава из 1974. године до доношења Устава Републике Србије 1990. године, 
и оно је по Србе и Црногорце било погубно. Студенти, свакако, мало или нимало пам-
те стање на Космету под Уставом из 1974. године, али су сећања њихових родитеља 
на тај период веома свежа. Ни у овом случају не треба да се губи из вида утицај по-
литичких партија: најодлучнији заступник идеје о „суштинској аутономији“ био је ДСС 
и Влада којој је Коштуница био на челу, док се после промене власти, успостављања 
нове владе предвођене ДС-ом, али и признавања тзв. независности Косова од стране 
више од 60 држава света, тај концепт све мање промовише, иако се од њега није до 
сада званично одустало, што и не би било одвећ лако5. С времена на време, као једна 
од опција за решавање проблема КиМ, обнавља се теза како од појединаца у земљи 
тако и из иностранства, о тзв. подели Косова. Према истраживању С. Антонића (1999), с 
позивом на Б. Јовића, ту идеју је прво лансирао Д. Ћосић 11. септембра 1990. године „у 
двочасовном програмском разговору о начинима решавања српског националног пи-
тања“, с тим да се радило о могућем решењу „у склопу шире промене граница бивших 
југословенских република и покрајина“, да би је обновио тадашњи председник САНУ 
А. Деспић 1996. године, сада, међутим, као „ампутацију“ дела наше територије, што су 
тада подржали Д. Тошић и С. Самарџић, док су ту идеју осудили велики број јавних лич-
ности и све релевантне политиче странке. Идеју, која је била на трагу Ћосићеве, о пре-
компоновању граница у региону до које би морало да дође на некој „новој ’Дејтонској 
конференцији’“ уколико се КиМ не организује по моделу „који би личио на муслиман-
ско-хрватску федерацију у Босни“, реактуелизовао је у новогодишњем броју „Шпигла“ 
премијер Србије Зоран Ђинђић 2003. године, два и по месеца пре атентата у коме ће 

5	 Ово је прворазредно политичко, али и уставно-правно питање. Наиме, да би се са-
општио одустанак од концепта „суштинске аутономије“, било би неопходно променити пос-
тојећи Устав Републике Србије донет 2006. године који, већ у преамбули, полази од тога „да 
је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, да има положај суштинске 
аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја следе уставне обавезе 
свих државних органа да заступају и штете државне интересе Србије на Косову и Метохији у 
свим унутрашњим и спољним политичким односима, док се у члану 182. став 2 предвиђа да ће 
се суштинска аутономија КиМ уредити „посебним законом предвиђеним за промену Устава“.
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бити убијен (З. Ђинђић, 2004: 427–429). Током 2009. године, одвојено један од другог, 
ову су идеју обновили бивши руски премијер Ј. Примаков и бивши амерички амбаса-
дор у Југославији В. Монтгомери. Треба имати у виду и да припадници албанске на-
ционалне мањине који живе на југу централне Србије (општине Бујановац, Прешево, 
Медвеђа), још од разбијања СФРЈ и одржавања свог илегалног референдума 1992. го-
дине захтевају за тзв. Прешевску долину� „аутономију с правом прикључења Косову“. 
У Политичкој платформи коју су усвојили 2006. године они траже „специјални статус“, 
као и да би тзв. „Прешевска долина требало да има специјалне везе с Косовом, чија ће 
политичка субјективност бити дефинисана у наредним разговорима и која ће утица-
ти на реализацију права Албанаца у свим сегментима живота“ (Политичка платформа 
Албанаца тзв. „Прешевске долине“, 2006), док се у својој Политичкој декларацији зала-
жу за подршку плану М. Ахтисарија и примену „принципа реципроцитета“ (Политичка 
декларација, 2007), а председник Скупштине тзв. независног Косова Јакуп Краснићи 
изјављује да „уколико један део Срба није спреман да живи у северном делу и мисле 
да могу да се одвоје од Косова, онда су и Албанци из ’Прешевске долине’ спремни да 
се припоје Косову“ (Ј. Краснићи, 2010). Како се види, ова је идеја имала, првенствено 
међу неким од најугледнијих српских интелектуалцa, озбиљних поборника, али и за-
говорнике међу домаћим и иностраним државницима, и неким албанским, косовским 
сепаратистичким политичарима који су у њој видели шансу за припајање Прешева, 
Бујановца и Медвеђе тзв. независном Косову, што би представљало употпуњење тзв. 
„албанског етничког простора“. Стога је било природно питати студенте ПУ и БУ шта 
мисле о идеји поделе КиМ. Неслагање је и данас доминантно (у оба случаја прелази 
60%), али треба уочити да постоји нешто више од 1/5 студената ПУ и близу ¼ студената 
БУ који су са том идејом потпуно или делимично сагласни, уз неодлучност која се свега 
за нешто више од једног процента разликује међу студентском популацијом ова два 
универзитета. Овакво опредељење се може тумачити уз помоћ више аргумената: оно 
представља радикално напуштање „једноиповековне традиције српске интелектуалне 
и политичке елите о ’неприкосновености историјског права’ на Косову“ (М. Шутовић, 
2007: 84); ниједна политичка партија на власти нити политички лидер у Србији никада 
се није отворено и јасно приклонила овој идеји, иако им је она свакако била на паме-
ти, о чему је, како смо већ указали, у последњим данима свог живота натукницу дао и 
З. Ђинђић; јавно мњење у Србији никада није припремано у правцу ампутације дела 
КиМ на коме већину становништва чине Албанци нити у правцу размене територија, 
већ увек у правцу очувања целине КиМ у саставу Србије, уз прилично логичну аргу-
ментацију „зашто мењати наше за наше?“; када се ради првенствено о студентима ПУ, 
јасно је да бар за онај део њих који живе јужно од Ибра, то значи да би потпали под 
власт самопроглашене косовске „државе“, са свим последицама које из тога произлазе; 
коначно, и поред анонимности с којим су наша испитивања спроведена, немали број 
неопредељених се не може тумачити само простим немањем става, већ и делимично 
страхом од исказивања социјално непожељног става.

�	Ово је термин који користе албанске партије с овог подручја, како би потенцирале ње-
гову посебност у односу на Пчињски и Јабланички округ којима ове три општине данас адми-
нистративно припадају.
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Интересантан је „утицај шаргарепе“ на студентску популацију. Он се доста јасно 
показује када је реч о условљавању даљих евроинтеграција Србије признавањем тзв. 
независности Косова, и то код студената БУ које такав чин не би погодио тако дирек-
тно као оне који студирају у Косвској Митровици и који на „шаргарепу“ готово да не 
реагују. Иако код студената оба универзитета постоји апсолутна већина у прилог од-
бацивања таквог услова и по цену неуласка у ЕУ, та се већина значајно разликује: чак 
за ¼ је мања када су у питању студенти БУ, него студенти ПУ. С друге стране, непуних 
15% студената БУ сматра да би такав услов требало беспоговорно прихватити, док 
број оних који не знају шта би чинили у тој ситуацији код њих скоро да достиже 1/3. 
Све ово, прилично јасно, индикује да би код студента БУ, и поред њиховог садашњег 
јасно апсолутно већинског става који се противи тзв. независности Косова, у ситуа-
цији када би били суочени са опцијом „или-или“, уз одговарајући пропаганду, могло 
да дође до измене става по овом питању, у смислу опадања броја оних који сматрају 
да такав услов треба одбити и по цену неуласка у ЕУ на ниво релативне већине, а не 
као у садашњем тернутку апсолутне већине, те раста броја оних који би прихватили 
одрицање Србије од Косова уколико би то значило добијање чланства у Европској 
унији, и то првенствено из скоро трећинске масе београдских студената која сада 
већ декларише како „не зна“ шта би учинила у таквој ситуацији. Дакле, могло би се 
очекивати располућивање става студената БУ у таквој ситуацији, уз ипак извесну ре-
лативну већину противника таквог решења. 

Приоритетни друштвени циљеви

Када се сумирају резултати добијени у оцени приоритета друштвених циљева 
у наредним годинама стиче се утисак да студенти оба универзитета приближно исту 
тежину придају побројаним друштвеним циљевима. Наиме, иако просечна вредност 
добијена на сваком од понуђених друштвених циљева има могућност варијације од 
1.00 до 5.00 у оба узорка је концентрисана у уском распону. Код студената ПУ он је 
мањи и креће се од 2.70 до 3.04, док код студената Универзитета у Београду тај рас-
пон између 1.24 и 2.63. Дакле, студенти Универзитета у Приштини чешће су понуђе-
ним друштвеним циљевима дали приближно исту тежину, но што су то чиниле њихо-
ве колеге са Београдског универзитета. 

Што се листе приоритета тиче, студентима Универзитета у Приштини на првом 
месту је „задржавање КиМ као интегралног и сувереног дела РС“, што је и очекивани 
податак с обзиром на суштинску, егзистенцијалну заинтересованост за његову реа-
лизацију. Даља изградња државе на начелима права је други по важности циљ, док је 
једнак приоритет дат бржем порасту и вишем животном стандарду грађана и борби 
против корупције и криминала. (Табела 1). Пораст наталитета и приватизација су сту-
дентима Универзитета у Приштини најмање ургентни циљеви којима Србија треба да 
тежи у блиској будућности. 

За разлику од својих колега који студирају у Косовској Митровици, студенти који 
уче у главном граду оцењују борбу против корупције и криминала као најприоритет-
нији циљ, следе бржи пораст стандарда грађана и пораст наталитета. Изненађујући је 
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податак да најмање важности они придају укључивању Србије у Европску Унију (овај 
им је циљ рангиран као осми од могућих девет понуђених, док је код студената ПУ 
рангиран као шести по приоритету) и приватизацији. Интересантно је да сагласност у 
оба узорка постоји око оцене приватизације као друштвенога циља коме треба тежи-
ти – који је на последњем месту по приоритету. Овај податак донекле кореспондира 
са подацима добијеним у истраживању од пре неколико година где је у омладинској 
популацији, независно од њеног радног статуса, био забележен веома висок удео ис-
питаника који нису довољно упознати са током процеса приватизације и исказују за-
брињавајућу незаитересованост за ово веома важно питање (Мојић, 2004:218).

Сагласност је испољена и око бржег пораста стандарда становништва – који за-
узима други (ПУ), односно трећи ранг у популацији студената (БУ), што је резултат 
који не изненађује ако се има у виду да је млада генерација равноправно са одрасли-
ма делила терет континуираног материјалног сиромаштва током последњих деценија. 
Највећа разлика је забележена према циљу који је дефинисан као „задржавање КиМ 
као интегралног и сувереног дела РС“ – први (студенти ПУ) и седми ранг (студенти 
БУ). Она би се могла разумети, нарочито када се имају у виду одговори везани за статус 
КиМ (графикон 1), као прихватање „реал-политике“ од стране студената БУ: ми смо 
против, али има и важнијих ствари за нас. Значајна разлика је и у оцени приоритета 
„пораст наталитета“ и „обнова српске културе и традиције“. (Графикон 5)

Уочена чињеница да млади приближно једнаку специфичну тежину придају 
поменутим друштвеним циљевима може бити тумачена двоструко. С једне стране, 
нагомиланим проблемима без чијег решавања нема изгледа да се у Србији начини 
скок из друштва у кризи у стабилно друштво са јасном перспективом, те да је ова ре-
алност препозната од испитаника који су свесни да је мноштво поља на којима треба 
истовремено радити. С друге стране, имајући у виду и резултате других истраживања 
која се баве омладином, овакву уједначеност одговора у навођењу приоритета мо-
гуће је посматрати и као директну последицу „младима одузете младости“. Наиме, у 
ситуацији када сиромаштво социјалне и културне средине оставља младима мало 
простора за испољавање, каткад и за препознавање сопствених потреба, афините-
та, снага и слабости (Марковић, Кијевчанин, 2004: 119), тешко је очекивати не само 
да они имају формирану слику о друштвеним приоритетима, већ и да испољавају 
здраво интересовање за друштвену реалност у којој живе. Могуће је да управо мања 
изнијансираност ставова студената који студирају у Косовској Митровици, и ниже 
средње вредности у оцени приоритета добијене за све наведене друштвене циље-
ве за разлику од њихових колега са БУ, указују на слабије интересовање и већу дис-
танцираност у односу на ширу заједницу. Трауматизирајући социјални контекст не 
може бити подстицајан за преузимање улоге носиоца социјалних промена, што је 
најчешћи „природни епитет“ који се декларативно приписујуе младој генерацији. 
Тиме је делом могуће објаснити и резервисаност младих према свакој врсти поли-
тичког и јавног ангажмана – „већинско друштвено ’самоискључење’, политичка рав-
нодушност и/или цинизам (гадљивост према политици и друштвеном ангажману)...“ 
(Гредељ, 2004:135). 
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Закључна разматрања

Сагледавајући одговоре које су дали студенти оба универзитета у спроведеним 
истраживањима, може се закључити како су они готово једнодушни у томе да Србија 
не треба да призна независност Косова, и прилично сагласни да то не би требало 
учинити чак ни уколико би тиме било условљено прикључење Србије Европској 
унији. Овакав став студената у пуној је корелацији са декларисаним ставом власти 
у Србији у вези са овим питањем. Међутим, када је реч о томе како решити проблем 
статуса Косова и Метохије, студенти немају већински одговор: решење са давањем 
тзв. суштинске аутономије подржава, потпуно или делимично, релативна већина сту-
дената оба универзитета, док је у вези с тим по ¼ неодлучних и оних који исказују 
противљење. Ако се има у виду да је ова опција била у једном тренутку главна понуда 
власти Србије, која је са променом странака на власти све мање помињана али никад 
одбачена, онда се опет може уочити правилност да мишљење и о овом питању ко-
респондира са званичним ставом власти Србије. Слична се ситуација понавља и када 
је реч о идеји о тзв. подели Косова: „танка“, али ипак апсолутна већина студената оба 
универзитета одбацује ту идеју насупрот око 1/5 студената ПУ и ¼ студената БУ која 
су показали слагање са овом идејом. Све ово прилично јасно индикује закључак да 
студенти оба универзитета мање-више прихватају ставове званичне политике Србије 
када је реч о питању Косова и Метохије.

Када је реч о оцени приоритетних друштвених циљева Србије, уочене су неке 
разлике али и сличности у ставовима студената ПУ и БУ. Док први очекивано и при-
родно сматрају да је главни приоритет очување КиМ у саставу и под суверенитетом 
Србије, студенти БУ тај приоритет рангирају тек као седми. Студенти ПУ, осим очу-
вања КиМ као најприоритетније циљеве виде даљу изградњу државе на начелима 
права и бржи раст материјалног стандарда грађана, док су студенти БУ као најхит-
није циљеве Србије оценили борбу против корупције, бржи раст животног стандар-
да грађана и пораст наталитета. 

Осим сагласности по питању раста животног стандарда студенти оба универзи-
тета сложили су се и око приватизације која је рангирана као последња на лествици 
приоритета. Разлог томе може бити неувиђање значаја који овај процес може имати за 
укупни развој земље у којој живе, али и вредновање досадашњих ефеката приватиза-
ције у Србији. 

Иако је средња вредност скора показала да укључивање Србије у Европску 
унију студенти сматрају важним задатком Србије у периоду који следи, они су ипак, 
упркос инсистирању власти у Србији да је реч о стратешком циљу, закључили да пос-
тоје важнији циљеви. Према средњој вредности добијених скорова овај циљ је код 
студената БУ рангиран као осми, а код студента ПУ као шести по приоритету, што не 
треба тумачити као противљење евроинтеграцијама, већ пре као резултат критичког 
промишљања социјалне реалности. 
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Summary

The analysis has shown that both the students from the University in Pristine with temporary 
head office in Kosovska Mitrovica and the University in Belgrade are almost unanimous regarding that 
Serbia should not recognize independence of Kosovo. They are also rather unanimous regarding that 
it should not be done even if this would condition inclusion of Serbia to the European Union, which 
correlates with the attitude of the authorities of the Republic of Serbia. However, regarding the solving 
of problem of Kosovo and Metohija status, the students have no unanimous answer: the solution with 
giving so-called “substantial autonomy” supports the relative majority of students, completely or partly, 
while in this regard the ¼ are irresolute and also ¼ are against this. Considering this option was at one 
moment the main offer of the Serbian authorities, which was not so much mentioned after the change 
of the ruling parties but was never rejected, then the similarity with the official attitude of the Serbian 
authorities can be noticed regarding this question. The similar situation is repeated again regarding 
the so-called „division of Kosovo“: a „thin“ but still absolute majority of students of both Universities 
rejects this idea in comparison of 1/5 of PU students and ¼ of BU students who has showed agreement 
with this idea. All this rather clearly indicates the conclusion that the students of both Universities 
more or less accept the attitudes of the official politics of Serbia regarding the question of Kosovo and 
Metohija.

Regarding the evaluation of the preferred social goals of Serbia, some differences have been 
noticed, but also some similarities in attitudes of the students in the University in Pristine and the 
University in Belgrade. While the former expectedly and naturally consider that the main priority is 
preservation of K&M within the composition and sovereignty of Serbia, the students of the University 
in Belgrade rank this priority only at the seventh place. The students of the University in Pristine, in 
addition to the preservation of K&M, consider as the most preferred goals further construction of the 
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state on the principles of rights and faster growth of material standard of citizens, with which the same 
importance has the struggle against corruption and criminal, while the students of the University in 
Belgrade evaluated as the most preferred goals struggle against corruption, faster growth of standard of 
citizens and growth of natality.

Although the average value of the results showed that the students consider the inclusion of 
Serbia to the European Union as an important task of Serbia in the future period, nevertheless they have 
concluded that there are priorities that are more important regardless the insisting of the authorities in 
Serbia on this strategic goal. According to the average value of obtained results, this goal was ranked as 
the eight by the students of BU, while the students of the PU have ranked it as the sixth, which should 
not be interpreted as resistance to Euro integrations, but more as the result of critical cogitation of social 
reality.

Key words: Kosovo and Metohija, students, survey, University in Pristine with temporary Head 
Office in Kosovska Mitrovica, University in Belgrade, possible solutions of the „Kosovo problem“.


