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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Бе о град
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СО ЦИ ЈАЛ НЕ МРЕ ЖЕ –  
МРЕ ЖА ШКОЛ СКИХ ДРУ ГА РА

Иза њих њи хо ви, иза на ших на ши,

То у истом ча су ра ду је и пла ши,

Др же се ја ра ни, др же се зе мља ци,

Опет су у игри осо бе ни зна ци.

АрсенДедић,рефренпесме„Ткостојиизамене?”

Сажетак: У тек сту се ис пи ту је при мен љи вост пој ма мре жа 
школ ских дру га ра у ана ли зи умре же но сти по слов не ели те у Ср
би ји. На по да ци ма ем пи риј ског ис тра жи ва ња спро ве де ног 2012. 
го ди не на узор ку еко ном ске ели те по ка зу је се да има осно ва за 
при хва та ње хи по те зе пре ма ко јој лич ни успех за ви си од хо мо ге
но сти гру па ци је ко јој успе шни по је дин ци при па да ју, али да та хо
мо ге ност мо же про ис ти ца ти из ви ше из во ра, а мре жа школ ских 
дру га ра пред ста вља са мо је дан од тих из во ра.

Кључне речи: „мре жа школ ских дру га ра”, „со ци о кул тур на 
хомоге ност”, „по слов на ели та”, Ср би ја

Реткоседешаваданекисоциолошкирадпривучетакове
ликупажњујавности1каоштојетосвојевременобиослучај
сатекстомСлободанаАнтонића„Мрежашколскихдругара
уполитичкојелитиСрбије”.2Чланаксу,преманаводимаса
могаутора,уинтегралнојформипренеладваинформативно

1 Овајчланакједеопројекта„ИзазовиноведруштвенеинтеграцијеуСр
бији:концептииактери”,бр.179035(Институтазасоциолошкаистра
живањаФилозофскогфакултета уБеограду) чију реализацијуфинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.

2 Антонић,С.(2011)МрежашколскихдругарауполитичкојелитиСрби
је,На ци о нал ни ин те рес,Год.6,Вол.9,бр.3,стр.329350.
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политичка сајта;нањега су се затимпозивалибројнино
винариикоментатори,алииСаветзаборбупротивкоруп
ције.На текст суреаговалиинекиактерикоји сууњему
поменути,анакрајујеаутор,годинуданакасније,написао
наставак.3

Несвакидашњеинтересовањејавностизасоциолошкичла
накнесумњивоимавезесачињеницомдасепоменутасту
дијаслучајаодносинамрежушколскихдругаратадаакту
елногпредседникадржаве.Но, ако је тачињеницаможда
претежноутицаланаповишенупозорностмедијскизависне
јавности,пажњустручнихкруговамогупресвегапривући
њенитеоријскииметодолошкиаспекти4.

Теоријскизначајтекстаогледасеуотварањупитањаоиз
воримасоцијалногкапиталауСрбији.Уметодолошкомпо
гледутекстјеинтересантанјерсебазиранарелативноретко
коришћеномметодустудијеслучаја.

Циљовогтекстаједасеиспитаукојојмеримрежашкол
скихдругараделујекаоизворсоцијалногкапиталауСрби
ји.Односно,далијеонадоминантничинилацкохерентно
стиелите.Пренегоштосепрезентујуподацинаосновуко
јихбисемоглозакључитинештооовомпитању,потребно
једатинеколикопретходнихнапомена.

Не ко ли ко прет ход них на по ме на

У појмовном погледу Антонићева иновација огледа се у
томешто је један стари британскиидиом– the old school
tie5  прилагодио локалним приликама. Тај идиом извор
но означава начин на којиљуди који су похађали елитне,
углавномприватне, колеџепомажу једнидругимаданађу
добарпосао,уздодатакдатаквагрупаимаогромнумоћу

3 Антонић,С.(2012)Ђаво,историјаифеминизам:социолошкепустоло
вине,Крагујевац,ЦСД

4 Овденемапросторазаотварањепитањазбогчегаова,судећипореакци
јијавности,друштвеновеомарелевантнатеманијепровоциралашири
интерес социолога.Можемо да претпоставимо да је одговор везан за
разлогекојеАнтонићнаводи,одговарајућинапитањезбогчегасоцио
лозиуСрбјибежеодтешкихтема(Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и 
фе ми ни зам: со ци о ло шке пу сто ло ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.6468),или
зачињеницудајеистраживањесоцијалнихмрежајошувекнедовољно
јасноконцептуализованоподручје(Бабовић,М.(2005)Социјалнемре
же–повезивањедруштвенихактерау сфериекономскихактивности,
Со ци о ло ги ја,Вол.XLVII,бр.4).

5 Заправоовајидиомимаистозначењекаоизрази„theoldschoolnetwork”
или „old school boys”, али је чешће у употребио одњих.Поред тога,
његовоидиоматскозначењејејасније,јерсеповезујесаспецифичним
школскимкраватамакојесусеразликовалеузависностиодшколекоју
суучениципохађали.
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предузећима(CambridgeDictionaryOnline).Тајтермин,да
кле,упућујенаверовањедаљудикојисупохађаличувене
британскеприватнешколекористесвојепозицијеиутицај
дапомогнудругимљудимакојисузавршилиистушколу.6
Унештоопштијемзначењутајпојамсе,дакле,односина
групнулојалностприпадникапрвенственогорњекласеис
тимповезанумеђусобнуподршку,пресвега,приименова
њунаважнедруштвенеположаје.

УАнтонићевојинтерпретацији,односнокакоонкажеуши
ремсоциолошкомсмислу,појам„мрежешколскихдругара”
упућујена„успостављањемрежељудикојисупотеклииз
истогсоцијалногикултурногмиљеаикојисууспешнопри
вилеговаливажнесоцијалнеилиекономскетрансакције.”7

Чини се, међутим, да ова дефиниција проширује садржај
појмананачиндаонобухватачакионемрежечијиприпад
ницинисунужнопохађалишколу.Тако,например,припад
ницинекогкриминалногкланаобичнопотичуизистогсо
цијалногикултурногмиљеаипривилегујуважнесоцијалне
иекономскетрансакције.Уфилму„БилоједномуАмери
ци”(On ce Upon a Ti me in Ame ri ca)СерђаЛеонеа(SergioLe
one)описанјенастанакједногуспешногкриминалногкла
начијисуприпаднициформираниуистомсоциокултурном
миљеу.Четворицатинејџеракојисуранонапустилишколу,
успелисудапривилегујуважнесоцијалне,анакрајуипо
литичкетрансакције(једанодњихдоспеодопозицијесе
натора)бавећисеискључивокриминалнимактивностима8.

Такође,терминисо ци јал ни и кул тур ни ми љенемајуупред
ложеној дефиницији довољно одређено значење. Наиме,
со ци јал ни и кул тур ни ми љемогусеодноситинаразличите
ствари.Обичносеподмиљеомподразумеваокружењеуко
месуприпадницигрупесоцијализованиупериодудетињ
стваишколовања,јерсепретпостављадасеуследстицања
заједничких искустава формирају слични погледи на свет
и успостављају снажне емотивне везе. Овај социокултур
нимиљемогаобисеозначитикаопримарни.Међутим,со
циокултурнимиљесеможеодноситиинаокружењеина

6 Dictionary of Idioms (2001)University ofBirmingham&HarperCollins
Publishers

7 Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и фе ми ни зам: со ци о ло шке пу сто ло
ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.117.

8 Овомпримерусеможеприговоритидајеплодфикције.Међутим,при
мерСурчинског,апотомиЗемунскогклананијемногоразличит.Одра
стањеуистомкрају,привилеговањеекономскихтрансакцијаузоницр
не,акаснијеилегалнеекономије;успостављањезначајнихполитичких
веза;аједанодзначајнихчланова–МилорадУлемекбиоизвесновреме
високидржавнислужбеник.
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околности у којима се стичу доминантна, али нетипична
искуствакојаредефинишупогледнасветистварајунове,
подједнако снажне, друштвене везе. У том смислу, неза
висно од примарних младалачких искустава, специфичне
околностикаоштосу,например,учешћеурату,припадност
некомантирежимскомпокретуитд,можевишеодговарати
замисли социокултурногмиљеаиз коганастајумрежеко
јекаснијепривилегујуекономскеисоцијалнетрансакције9.
Такавсоциокултурнимиљеможесеозначитикаосекундар
ни.Тако,например,тринаестинтелектуалацакојису1989.
године формирали Демократску странку потичу из веома
различитихпримарнихсоциокултурнихмиљеа,алињихов
секундарни социокултурни миље односи се на чињеницу
дасусвибилибеоградскиинтелектуалцикојисусе јавно
супротстављали тадашњем режиму. Из таквог миљеа на
сталајеполитичкастранкакоја,подефиницији,настојида
привилегујесоцијалне,политичкеиекономскетрансакције.
Јошупечатљивијипримерутомсмислупредстављапред
ратнаКПЈчијисуприпаднициодрасталиувеомаразличи
тимпримарниммиљеима,алиихјезаједничкисекундарни
миље,односноискуствоилегалнограда,азатимиучешће
уНОБпрофилисалонаначиндасумоглиуспешнодапри
вилегијукоманднеположајеуцелокупномдржавномипри
вредномапарату.

Због свега наведеног чини се да појам „мрежа школских
другара”требазадржатиикориститиузначењукојејебли
же његовом уобичајеном значењу. Другим речима, он би
требало да означава мрежу засновану на похађању исте
елитнешколе.Уосталом,уконкретнојанализислучајаАн
тонићиуказујеначињеницуда супредседникиљудииз
његовогблискогокружењапохађалиисту–Првубеоград
скугимназију.10

Наравно,заразликуодбританскихшкола,елитнинивопо
јединихшкола у социјалистичкојСрбији није проистицао
изкарактеристикаобразовногсистема,већпрвенственоиз
разлогапросторнесегрегацијекоја јеподразумеваладасу
уцентралнимделовимаградовауглавномживелиприпад

9 Уколикобисмосезадржалинапримеримаизсветаседмеуметностимо
глибисмопоменутирускусерију„Сашинаекипа”(Бригада)укојојне
коликодруговакојисуодрасликаообичнимладићиизрускенижесред
њекласе,наконратногискуствауАвганистануиновихприликакојесу
затеклипоповратку,мењајусвојдотадашњиначинживота,идосежудо
врхаекономскогиполитичкогживотакористећиизмеђуосталогимре
жустворенутокомборавкауАвганистану.

10Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и фе ми ни зам: со ци о ло шке пу сто ло
ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.101.



41

ВЛАДИМИР ВУЛЕТИЋ и ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ

ници колективновласничке класе, а у рубним деловима
припадницирадничкекласе11.

Основнисмисаоовихнапоменабиоједасеукажедајехеу
ристичкаплодностикорисностпојмамрежашколскихдру
гаравећаакосењеговобимограничинамрежунасталуу
школскоммиљеу.Уширемзначењу,овајпојамупућујена
садржајзакојивећконкуришудвапојма–„социјалнемре
же”12 и „социјални капитал”.13 Сасвим је довољношто та
дватерминакоји,свакизасебе,имајуразличитатумачења
стварапојмовнузбрку,пабиувођењеновогпојмасличног
обимамоглосамодаунеседодатнузабуну.

Акосесхватиусвомизворномсмислу,појаммрежашкол
ских другара добија све већи значај, јер промењене дру
штвенеоколностиуСрбијиибившимсоцијалистичкимзе
мљамастварајупотребузањим.

Наиме,појавасвевећегброја,посебноелитних,приватних
школаифакултетаподразумеваијачањеконкуренцијеутој
области. Једна од важних конкурентских предности којом
се неки факултет може подичити јесу изгледи да његови
студентипозавршеткушколовањабрзонађудобарпосао.

11На индикативан начин о просторној сегрегацији сведочи дистрибу
цијаштампе.Докјеједанодауотракаостуденттокомлетњихмесеци
развозионовинеприметиоједакиосцикојисусеналазилиуцентрал
нимделовимаградадобијајудневнелистовеПо ли ти ка, Ве чер ње но во
стииПоли ти ка екс пресусразмери40:40:20.Какоселокацијакиоска
удаљавала од центра тако се и сразмера мењала у корист Но во сти и 
Екс пре са,односнонаштетуПо ли ти ке.Упросечномкиоскукојисена
лазиоујужнојиндустријскојзонибројиспорученихпримеракаПолити
кекојусучиталиуглавномприпадницивишихслојевабиоје5,аброј
примеракаНо во стикојесучиталиуглавномсредњислојевибиоје30,а
радничкогЕкс пре са65.

12Бабовић,М.(2005)Социјалнемреже–повезивањедруштвенихактерау
сфериекономскихактивности,Со ци о ло ги ја,Вол.XLVII,бр.4

13Голубовић,Н.иГолубовић,С.(2007)Алтернативниприступиуконцеп
туализацији друштвеног капитала,Еко ном ски ана ли, вол. 52, бр. 174
175,стр.152167;Стоиљковић,З.(2010)Прилогистраживањусоцијал
ногкапитала,у:По ли тич ка те о ри ја, по ли тич ка со ци о ло ги ја и по ли тич
ки си стем, Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.7795;Миладино
вић,С.Проблемтумачењарезултатаистраживањадруштвене(структу
реи)покретљивости:идејасоцијалногикултурногкапитала,у:На сле ђе 
Пје ра Бур ди јеа,приредилиНемањић,М.иСпасић,И.(2006)Београд: 
Институт зафилозофију и друштвену теорију и Завод за проучавање
културногразвитка,стр.123134;Томановић,С.(2006)Применљивост
Бурдијеовогконцептасоцијалногкапиталанапроучавањепородицау
Србији,у:На сле ђе Пје ра Бур ди јеа,приредилиНемањић,М.иСпасић,
И.(2006)Београд: ИнститутзафилозофијуидруштвенутеоријуиЗавод
запроучавањекултурногразвитка,стр.111122;Штулхофер,А.(2003)
Друштвеникапиталињеговаважност,у:Со ци јал на ре кон струк ци ја за
јед ни це,приредиоАјдуковић,Д. Загреб:Друштвозапсихолошкупомоћ,
стр.7998.
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Утомсмислу,мрежаалумнистаможеодигратииигравео
маважнуулогу,ањиховамеђусобнаподршкакористикако
њималичнотакоишколи14.Отуда,можесерећидаовајпо
јамвећнедостајеуконтекступотребедасеразвијекласифи
кацијаразличитихизворасоцијалногкапитала15.Збогтога
појаммрежашколских другара представља само једну од
могућихмрежа,односноједанодизворасоцијалногкапита
лачијизначајпопретпоставцирасте.

Сасвимједругопитањедалијетапретпоставкаисправна,
односнодалијеиколикопорастаозначајмрежешколских
другара.Отомејошувекнемапоузданихподатака.Наиме,
наосновупојединихстудијаслучајанемогусевршитиге
нерализацијенитипроценеораширеностинекепојаве.Сту
дијаслучајаслужизадетаљанописианализуједногслуча
јакојинеморабитирепрезентативанзасвеслучајевекоји
сеодносенаиступојаву.Фокус је,дакле,напроучаваном
случајубезобзирадалијеречопојединцу,групиилиин
ституцији.Основнисмисаостудијаслучајаједапомогнуу
осмишљавањуширихтеоријскихзамисли,илиштоје,тако
ђе,веомаважнодаоповргнупостојећегенерализације.Тај
метод,дакле,помажедасеформулишуновехипотезе,али
наосновуњегасенеможеутврдитидалисутехипотезе
истините,нитиколикојепојавараширена.

УправоунаведеномсмислуАнтонићјеразвиохипотезуда:
„Пословниуспехиличнобогатствоједнегрупацијеусрп
скојелитинеможесераздвојитиодполитике,алииодсоци
јалнопсихолошкекохерентностисамегрупације”.16

14Управошколекрозразвијањеалумнимрежеподстичузближавањебив
шихученика.Штојевећибројугледнихиуспешнихалумнистатојеи
угледшколе,атимеињенаконкурентскапозицијабоља.

15Јошкрајем90ихгодинаимаосамприликудаупознамиповременода
сарађујемсаједномгрупоммладихљудикојисузавршилиБКУнивер
зитет.Јоштадамијебилоинтересантнокакосуони,мададолазеизтри
различитарегиона,међусобносеподржавајућиикористећисвераспо
ложивересурсеуспелидаразвијусвојеприватнепослове.Посебноми
јебилоинтересантноњиховосталноистицањечињеницедасупохађа
липоменутиуниверзитет,штојеменикаонекомкојебиозапосленна
државномфакултетутадабиловеомачудно.

16Собзиромнаконтекстукомејетекстписан,подразумевадакохерент
ностпроизилазиизшколскогокружења.Такође,собзиромнаконтекст
уместосоциопсихолошкачиниседабиадекватнијиизразбиосоцио
културнакохерентност.Наиме,нијепотпунојасноштазначиикакоје
могућеоперационализоватипојампсихолошкакохерентност.Збогтога
ћесеуовомтекстунадаљекориститипојамсоциокултурнакохерент
ност.Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и фе ми ни зам: со ци о ло шке пу
сто ло ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.118.
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Ис тра жи вач ки план

Унаставку текстa, користећи расположиве податке, поку
шаћемодапроверимонаведенухипотезу,односно,пресве
га,онајњенсегменткојисеодносинавезуизмеђуличног
постигнућа и социјално психолошке кохерентности групе
којојпојединацприпада17.

С обзиром да је реч о пословном успеху и личном богат
ству хипотезу ћемо тестирати на узорку пословне елите.
Природно је, међутим, да већ сама припадност пословној
елитипредстављапословниуспех.Збогтогасе,акојехи
потеза тачна, може очекивати да ће пословна елита бити
хомогенија и кохерентнија група у односу на остале дру
штвене слојеве.Проблем,међутим, представља чињеница
даудосадашњимистраживањимапословнихелитапојмови
социокултурнакохерентностимрежашколскихдругарани
суоперационализовани такода ће се анализа базиратина
секундарнимизворима,односноподацимакојинисуприку
пљанизаовусврху.Упркостоме,верујемодаћенаоснову
постојећихподатакабитимогућедаседајубарнекеиндика
цијеисмерукомеваљадаљеразвијатипроверуовехипоте
зе.Упостојећимистраживањимаприкупљанису,пресвега,
различити социодемографски подаци на основу којих се
донеклеможеустановитисоцијална,апосредноикултур
накохерентностпословнеелите.Ту,пресвега,мислимона:
старост,школскуспрему,занимањеишколскуспремуоца,
теверскуинационалнуприпадност.

Другипроблемсеогледаутомештосехипотезаодносина
појединегрупацијеуоквируелите.То,другимречима,зна
чидабијединицапосматрањаморалабитигрупација,ане
елитауцелини.Такавзахтевподразумевадасе,пресвега,
у оквиру елите идентификују посебне групације, а затим
дасеусвакојодњихиспитастепениизворкохерентности.
Овајпроблемјетежинегоштоизгледајерјеобичноречо
неформалним групацијама. Међутим, постоји тенденција
пословнихгрупацијадасеорганизујуупословнеклубове
штодонеклеможеумањитиовајпроблем.Свакизначајнији
пословниклубтребалобидаимасвојуИнтернетпрезента
цијунаосновукојејемогућедобитиосновнеинформације
очлановима,односноњиховеелементарнебиографскепо
даткекојибаруизвеснојмеридајутраженуслику.Сдруге
стране,одређенизакључцикојисеодносенаелитууцелини
моралибидасеодносеинањенепосебнеделове.

17Овезисаполитиком,односноповезаностиприпадникабизнисиполи
тичкеелитевидетинапримеру:Вулетић,В.(2013)По ли тич ка ели та 
Ср би је,Београд.Клет,стр.167185.
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Најзад,остајемождаинајважнијепитање–начемусепре
васходнозаснивапретпостављенасоциокултурнакохерент
ностгрупација?Односноштајеоноштосамиприпадници
пословнеелитесматрајудаихнајвишеповезујесадругим
људима.Нажалост,непостојеподацикојибидалидирек
танодговорнатопитање.Међутим,доодговорајемогуће
доћипосреднопрекоподатакакојисеодносенапитање:С
припадницимакојегрупевасвеженајвишезаједничкихин
тереса?Мадајеовдеречоинтересима,анеосоциокултур
нимкарактеристикамауправоовиподацимогудаосветле
значај мрежешколских другара у односу на друге изворе
социјалнеумрежености.

Несумњиводаискуствозаједничкогодрастањаишколова
њаигравеомазначајнуулогу.Оноје,међутим,сатканоод
неколиконезависнихфакторакаоштосугенерацијскаслич
ност,одрастањеуистомлокаломокружењу,похађањеисте
школе.

Показалосе,међутим,даоваврстасоциокултурнекохерент
ностиуспецифичнимдруштвеноисторијскимоколностима
имаслабијувезивнуснагууодносунарасну,националну
илирелигијскуидентификацију.Трагичноискуствопослед
њихбалканскихратова,показалоједанационалнаилире
лигијскасолидарностслакоћомразарајувезестицанетоком
заједничкогодрастањаишколовања.

Занимањеикласнаприпадностмогусетакођепосматрати
каозасебаноквиридентификације,јерупућујунаактуелни
социокултурнимиље,теихјемогућенезависнопосматра
ти.Означајуовогмиљеаговоричињеницадаодређениброј
људи у условима нагле социјалне покретљивости навише
мењасвојсоциопсихолошкипрофил,односностилживо
та,погледнасвет,кругпријатељаитд.

Најзад,осимвертикалне,ихоризонталнапокретљивостмо
жебитноодредититипумрежености.Тосепосебноодноси
намиграцијеизселаилимањихместаувеликеградовеко
јеподразумевајусвојеврснокултурноискорењивање.Значај
повезивањасаљудимаиззавичајапредстављалојеупери
оду интензивних миграција један од најважнијих извора
умрежавањаиподршкеупењањунасоцијалнојлествици18.

18Треба,међутим,рећидазначајовихмрежаувеликојмеризависиодсте
пенаотвореностидруштва.Уколикосуинституционалниканалиинди
видуалнесоцијалнепокретљивостиуновојсрединиотворенијизначај
завичајнихсоцијалнихмрежајемањииобрнуто.
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Свенаведеносведочидасеосновнакомепочиваумрежава
њенеможепостулирати,већсемораувекизноваемпириј
скиутврђивати.

Овдејебиломогућестатистичкианализиратисамоподат
кеопословној елитиуцелини.Међутим, тирезултати су
довољни да се установи релативни значај наведених чи
нилацабилодасепосматрајуиндивидуалноилиусклопу
наведених социокултурних целина. Примарни миље који
се односи на одрастање ишколовање посматран је преко
чиниоца каошто су генерација, суседствоиобразовање19.
Шири социјалнимиље је посматран преко вероисповести
и националне идентификације20. Секундарни миље је по
сматран преко два индикатора – занимања и класне при
падности.Најзад, завичајна повезаност посматрана је као
засебнацелина.

Ре зул та ти и рас пра ва

Степенхомогеностиекономскеелитепремаранијенаведе
ниминдикаторимамеренјенаосновуподатакаприкупље
них2012.године21наузоркуекономскеелитеСрбије.Према
тимподацимапословнаелитауСрбији јеиуапсолутном
иурелативномсмислунајхомогенија,собзиромнаполну
структуру,јеросамоддесет(81.6%)предузетникаидирек
торачинемушкарци(Табела1).Високстепенхомогености
присутанјеиупогледустарости.Подациостарости,међу
тим,неговоремногобезпоређењасадругимгрупама.Из
табеле1видисе,такође,дасуприпаднициекономскеелите
упросекунајстарија (45,3 године) алии релативнонајхо
могенијагрупасобзиромдајеодступањеодпросекауњој
најмањејеризноси9.2година.

19Јасноје,наиме,данаведенииндикаторинисуупотпуностиодговарају
ћизаоноштобитребалодамере.Ипак,извеснауопштавањасемогу
извући. Тако, на пример, ако испитаник не види заједничке интересе
саљудимасличногобразовањавеомајевероватноданепридајезначај
људимаскојимасешколовао.Такође,врлојевероватнодајеиспитаник
временомпроменионасељеукомејеодрастао,алитимјевероватније
дајеизгубиоивезусљудимаскојимајеодрастаотакоданиодговори
наовопитањенисубеззначаја.

20Вероватноједауусловимарелативненационалнеиверскехомогености
овифакторинеиграјувеликизначај,ализбогњиховедоминацијетоком
протеклихнеколикодецененијатребаинањихобратитипажњу.

21ПодацисуприкупљениуоквирупројектаИзазовиноведруштвенеин
теграцијеуСрбији–концептииактери,којијереализоваоИнститутза
социолошка истраживањаФилозофскогфакултета у Београду.Истра
живањејереализованонапригодномузоркуод163директораизаме
никадиректоравеликих јавнихпредузећакаоивласникаидиректора
великихприватнихпредузећауСрбији.
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Акосеовојгенерацијскојхомогеностидодаивисокстепен
хомогености у погледу стручне спреме, а према подаци
мабезмалосви(94.5%)припадниципословнеелитеимају
завршеннајмањефакултет, ондавидимодапостојиоснов
за изградњу блискости на основу социодемографских
сличности(Табела2).

Културна блискост произилази из високог степена нацио
налне (90.3%Срба) инештомањег степена конфесионал
не хомогености (82.7% православаца). Тој сличности, у
значајнојмери, доприноси и социјално порекло, које вре
меном постаје све хомогеније. Истина, у погледу класно
слојне самообновљивостихомогенији сунижидруштвени
слојевипопутземљорадникакојиу71.4%случајевапоти
чуизземљорадничкихпородица,НКиПКрадницикојиу
51.4%случајевапотичуизпородицагдејеотацтакођебио
НКилиПКрадник,иливисококвалификованихрадникаод
којих је, такође, безмало сваки други „наследио” социјал
ниположајсвогаоца(46.2%).22Међутим,свакаконијебез
значајауказатидасуданашњиприпадниципословнеели
теупогледусоцијалногпореклахомогенијиодстручњака,
службеникаиситнихпредузетника.Тајтрендсамозатвара
ња, односно класне саморепродукције буржоазије једна је
однајвидљивијихдруштвенихпроменакојесуседесилеод
почеткатранзиције.Наиме,премаистраживањуиз1989.го
динесамо је3.9%припадниканајвишегдруштвеногслоја

22Цвејић, С.Нови трендови у класнослојној покретљивости уСрбији,
у:Про ме не у дру штве ној струк ту ри и по кре тљи во сти,приредилиМа
ринковић,Д.иШљукић,С.(2012)НовиСад:ЗборникФилозофскогфа
култета

Табела2Стручнаспремаприпадникаразличитих
друштвенихслојева

Табела1Структурапословнеелитеидругихгрупа
становништвапремастаростииполу
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(директоривеликихпредузећаивисокорангираниполити
чари)потицаоизтаквогмиљеа;2003.годинетајпроценатје
порастаона29.6,аданасонизноси39.3.Додалисетомеда
још27%припадникапословнеелитепотичеизстручњач
ких породица може се закључити да две трећине (66.3%)
припадникаелитепотичеизсоциокултурногмиљеаукоме
сумоглидастекнусличненавике,животнистилида,стим
у вези, остваре блискост уприличноширокомкругу себи
сличнихљуди23.

Накрајутосезаистаипоказалокаотачно.Кадасепосма
трају подаци о занимању најбољег пријатеља видимо да
припадниципословнеелитедругујупретежносасебислич
нима,односносаприпадницимапословне(25.1%)иполи
тичке(3.7%)елитеилисастручњацима(40.5%)иприпадни
цимаслободнихпрофесија(1.2%)

Сви наведени подаци сведоче да је пословна елита у со
циокултурном погледу веома хомогена група, а уочени
трендови упућују на закључак да временом постаје и све
кохерентнијагрупа.Отомесведочивисокстепенсагласно
стиуставовимапреманекимодкључнихпитањавезаних

23Изтабеле3видиседајеситуацијасличнаиакосепосматраобразовни
нивооца.Наиме,60.7%припадникаданашњеелитепотичеизпородица
укојимасуочевиималивисокообразовање.

Табела3Образовањеоцаприпадникаекономскеелите

Табела4Одступањаодпросечниходговоранапитањао
економијииприватизацији
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за, на пример, пожељну визију економског развоја земље
(Табела4)24.

Унаведеномпогледуизгледадаподацинепротивречепо
четној хипотези према којој је пословни успех у вези са
кохерентношћугрупе.

Уколикосезапословнуелитукаоцелинуможерећида је
релативно хомогена и кохерентна група, то се несумњиво
можерећиизапојединегрупацијекојесемогупрепознатиу
оквируње.Утомсмислу,основниподацикојисеодносена
44члановабизнисклубаПривредник,потврђујуоваквооче
кивање.Наиме,овагрупакојучине,усвакомпогледу,нај
моћнијидомаћипривредницијошјехомогенијаодосновног
скупа.Тоје,слободносеможерећи,потпуномушкиклуб,
јермеђуукупно50редовнихипочаснихчлановасамосу3
жене.Просечнастаростчлановаклубајевишауодносуна
пословнуелитууцелинииизноси57.6година,алије,према
очекивању,одступањеодпросекамањеиизноси8.5година.

Чакинаосновуприличноштурихподатакаонапредовањуу
каријеримогућејеустановитидасеовагрупација,уодносу
напословнуелитууцелини,издвајапомногимобележјима.
Тако,например,готовосвакитрећи(31.8%)припадниково
гаклуба јетокомсвојекаријеребиовисокопозициониран
уизвршнимили законодавнимдржавниморганима; сваки
трећи(34%)јесвојиницијалникапиталстекаорадећиван
земље;тачнополовинајесвојпрвиелитниположајоствари
лаудржавнимпредузећима;свакитрећи(31.8%)јеактиван
ууправнимодборимаспортскихклубоваиудружења;апсо
лутнавећина (52.3%) јесвојелитниположајстеклатоком
90ихгодинапрошлогвека,адодалисетомејошчетвртина
(25%)онихкојисубилиелитаипре90ихалисусеутом
периодуодржалииојачали,видимодајеречовеомакохе
рентнојгрупацијикојабисемогланазвати„пионирисрпске
транзиције”.

Дакле,тезаоповезаностиуспехаикохерентностигрупаци
јеиздржалајеиовај„тест”.Треба,међутим,истаћидако
херентностовегрупацијенепроистичеизсоциокултурног
миљеаукомесусењеничлановиформирали.Наиме,чак
и летимичан поглед на њихове биографије указује на вр
лоразличитеживотнеоколностипренегоштосупостали

24Тако,например,независноодкарактераодговораможесеуочитидаје
одступањеодпросечногодговоранасвапитањакојасетичуекономије
иприватизацијерелативнонајнижемеђуприпадницимапословнеели
те.Интересантноје,истина,вишезанекедругеанализекаоштоје,на
пример,акционипотенцијалгрупа,дајеунутаргрупенесагласностпо
тимпитањимавећаакојегрупанижерангирананасоцијалнојлествици.
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деоелите.Међутим,већини језаједничкисекундарними
ље, односно заједничко искуство пословања у веома спе
цифичнимоколностима које су обележилераспаддржаве,
санкције,ратуокружењуисвеоноштосеуопштеноназива
„дивљикапитализам”.

Управоовајслучајсведочидакохерентностнекегрупације
непроистиченужноизсличностипримарногсоциокултур
ногмиљеањенихчланова.Стимувези,одговорнапитање
штајеизворкохерентностиразличитихпословнихгрупаци
јаможесенаћисамоанализомслучајасвакеконкретнегру
пе.Међутим,насовдезанимапитањеколикајевероватноћа
дајепословниуспехпоследицаумрежавањакојејезаснова
нонасличностимапроизашлимизпримарногсоциокултур
ногмиљеа,аколикосузастварањетихмрежабитнидруги
извори.

Рекли смо да подаци којима располажемо нису потпуно
адекватнизаодговорнаовопитање,алисвакакомогудати
одређенуиндикацију.

Оноштосеможевидетиизтабеле5једаприпаднициели
те,чешћенегочлановидругихгрупа,заједничкеинтересе
препознајусаљудимасличногзанимања,образовањаикла
снеприпадности.Узизвеснурезерву,можесестогазакљу
читидасеонинајчешћеповезујусаљудимаскојимаделе
највишеинтереса,односнодамреженастајууправоутим
односима.

Ако прихватимо овај закључак онда је могуће, на основу
раније предложеног образложења, посматрати и поредити
значајпримарногсоциокултурногмиљеазауспостављање
мрежасазначајемширегкултурногконтекста,секундарног

Табела5Значајинтереснеповезаностисаразличитим
идентитетскимгрупамауочимаприпадникаразличитих

друштвенихслојева
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миљеа(занимањеикласнихабитус)изавичајнихкорена.У
томсмислу,пажњутребаусмеритинатабелу6.Онапоказу
једајезаекономскуелитузначајпримарногсоциокултур
ногмиљеакаоосновумрежавањанајвећи,адаодмахзатим
следизначајсекундарногмиљеа.Ширикултурниконтекст
изавичајнакомпонентасудалекоиза25.Међутим,акосепо
сматрауодносунадругегрупесликаседонеклемења.Наи
ме,урелативномсмислусекундарнимиљекаоосновумре
жавањајенајважнијизаприпадникеекономскеелите.При
марнимиљејеподједнаковажан,азаправоинештоважнији
заприпадникеосталихслојева.Утомсмислујеинтересант
нозапазитида,например,значајсекундарногмиљеаопада
упоредосаопадањемсоцијалногположаја.Насупроттоме,
значајзавичајногпореклакаоосновеумрежавањарастека
копогледспуштамонизлествицудруштвенихположаја.

За кљу чак

Претходнеанализепоказалесудаимаосновазаприхвата
ње претпоставке да се пословни успех и лично богатство
не могу раздвојити од социокултурне кохерентности гру
пекојојпоседнициовихвредностиприпадају.Другимре
чима, тешко је очекивати постизање, градњу и очување
успеха и богатства без подршке мреже.Међутим, сасвим
једругопитањекојемрежесукључнезапостизањеуспе
ха и како се уњих доспева.Нажалост, нисмо поседовали
мерне инструменте да директно установимо колико су у
томпогледуважнемрежешколскихдругара.Чињеницада
јеприпадницимапословнеелитеприуспостављањумрежа
важанобразовнинивоуказујенапотенцијалновеликизна
чај овемреже.Ипак, на основу предложене анализе чини
седасуфакторивезанизапримарнисоциокултурнимиље
другоразредниуодносунавезеуспостављенетокомпосло
вања,односноусекундарноммиљеу.Отудаследидамрежа

25Штонезначидасузаприпадникеелитенационаланаприпадност,кон
фесионалноодређењеизавичајнопореклопосебиневажни.

Табела6Значајсоциокултурногмиљеазаприпаднике
различитихдруштвенихслојева
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школскихдругаранијебилапримарнимеханизамуизград
њипостојећепословнеелите.Тојенаизвестанначинразу
мљивособзиромнатурбулентнеприликеукојимајесрпско
друштво реструктурирано током последњих четврт века.
Значајшколскихдругаратокомтогпериоданапростоније
могаобитивелики,јерјесоцијалнипросторувишенаврата
протресенразличитимсиламарушећинекеодуспоставље
ниххијерархија.Поредтога,великибројонихкојибизахва
љујућимрежишколскихдругаранесумњивоуспелида се
попнувисоконасоцијалнојлествицитокомтогпериодасу
отишлиизземље26.Но,упркостоме,можесеочекиватида
ћезначајовогаизворарастиунаредномпериоду,сразмерно
учвршћивањукласнеструктуре.
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Abstract

In this articleweexamine if the term“old school ties” is applicable
in analyzing of Serbian business elite networking. The starting
assumption is that business success depends on the level of socio
culturalhomogeneityofagroupofsuccessfulindividuals.Datafrom
an empirical research conducted in 2012 on a sample of economic
elite, showed thatsuchassumptionwasgrounded,but that thegroup
homogeneitycouldoriginatefromdifferentsources.Thefirstsourceis
primarysocioculturalmilieuwhichincludespeersimilarities,growing
upinsimilarfamilyenvironmentsandattendingthesameschools.This
milieuistheclosesttotheterm“oldschoolties”initsusualmeaning.
Besidethese,therearevariouskindsofsecondarymilieus,someofthe
mostimportantonesbeingtheclasshabitat.Thisresearchshowsthat
classaffiliationandprofession, inparticular,have thebiggest impact
onformingofnetworksthatcontributetobusinesssuccess.Theresults
also show that there are significant differences betweenmembers of
business elite and lower social layers in relation to this issue. The
lowerasociallayerisonthesocialladder,themoreimportanthome
originbecomes.Today,nationalityandreligiousaffiliationarenotthat

importantforcreationofbusinessnetworks.

Keywords: old school ties, sociocultural homogeneity, business elite, 
Serbia


