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Сажетак: Тра ди ци о нал на по ро ди ца је то ком прет ход ног ве ка пре
жи ве ла круп не про ме не. Све ви ше је ро ди те ља са ма ца ко ји, услед 
раз ли чи тих раз ло га, без по мо ћи дру гог ро ди те ља од га ја ју сво ју де
цу. У ра ду се пред ста вља ју ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња 
ко је је ура ђе но на под руч ју АП Вој во ди не на укуп ном узор ку од 200 
са мо хра них ро ди те ља. При том, па жња је усме ре на на ана ли зу 
дру штве ног жи во та и со ци јал не мре же јед но ро ди тељ ских по ро
ди ца. За кљу чу је се о усме ре но сти са мо хра них ро ди те ља на срод
нич ке и при ја тељ ске мре же по др шке у сва ко днев ном жи во ту.

Кључнеречи: са мо хра ни ро ди те љи, со ци јал не мре же, кул тур ни 
ка пи тал, дру штве ни жи вот.

Увод не на по ме не1

У са вре ме ним усло ви ма жи во та је дан од све уче ста ли јих мо
да ли те та по ро ди це је су јед но ро ди тељ ске по ро ди це. Њи хо ви 
про бле ми и по тре бе су по ста ли ве о ма ак ту е лан пред мет со
ци о ло шког ин те ре со ва ња у све ту по след њих не ко ли ко де це
ни ја, ка да је ну кле ар на по ро ди ца пре жи ве ла круп не про ме
не. Јед но ро ди тељ ска по ро ди ца се ви ше не мо же по сма тра ти 

1 Средства за реализацију истраживања обезбеђена од стране 
Министарства за просвету, науку и технoлошки развој Републике Србије 
(уговор 4510368/202014/ 200117).

М.НОВАКОВ,Е.НИКОЛИЋЂОРИЋиД.ЈАНКОВИЋ
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као рет кост бу ду ћи да са мо на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
при бли жно сва ко пе то де те од ра сте у по ро дици са јед ним 
ро ди те љем.

Глав на те о риј ска схва та ња о под руч ју ис тра жи ва ња ко ја 
су чи ни ла те о риј ску осно ву за ана ли зу јед но ро ди тељ ских 
поро ди ца у срп ском дру штву, мо гу се по де ли ти у две гру пе: 

Пр ву гру пу чи не ста во ви и схва та ња ау то ра сту ди ја ра ђе них 
у Ср би ји, а то су: ста во ви о кон ти ну и те ту у кон цеп ци ји па
три јар хал ног ма те рин ства и кул тур ном обра сцу ма те рин ства 
код Ср ба2; схва та ња о ре тра ди ци о на ли за ци ји по ро дич них 
од но са и тран сфор ма ци ји по ро ди це и до ма ћин ста ва услед 
дру штве не кри зе3; ста во ви о тран зи ци ји бра ка у парт нер
ство4; ста во ви о по ро ди ца ма са јед ним ро ди те љем на осно ву 
ис тра жи ва ња С. То ма но вић са са рад ни ци ма5; схва та ња Ве
сне Ми ле тићСте па но вић6 о вер ти кал но про ши ре ним по ро
ди ца ма у са вре ме ном срп ском дру штву и друге сту ди је ко је 
је ра дио пре све га Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Дру гу гру пу чи не те о ри
је де мо граф ске тран зи ци је, мо дер ни за ци је и гло ба ли за ци је 
а по себ но ста но ви шта Ен то ни Ги ден са (Ant hony Gid dens)7, 
Ул ри ха Бе ка (Ul rich Beck)8 о ри зич ном дру штву и Пје ра Бур
ди јеа (Pi er re Bo ur di eu)9 о дру штве ној ре про дук ци ји, бра ку, и 

2 Трип ко вић, Г. (1997) Ма те рин ствокул тур ни обра зац Ср ба, Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска.

3 Mi lić, A. Tran sfor ma ci ja po ro di ce i do ma ćin stva – za stoj i stra te gi ja pre ži
vlja va nja, u: Druš tve na tran sfor ma ci ja i stra te gi je druš tve nih gru pa: sva ko
dne vi ca Sr bi je na po čet ku tre ćeg mi le ni ju ma, (pri re di la) Mi lić, A. (2004), 
Be o grad: ISI FF; Mi lić, A. (2010a) Po ro di ca i iza zo vi glo bal ne tran for ma ci je, 
У: Mi lić, A. (prir.) Vre me po ro di ca, Be o grad: Či go ja; Mi lić, A. Po ro di ce u 
kla snosloj nom klju ču, u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A. , Be o grad: Či go
ja; Mi lić, A. (2010v) Po ro dič ne vred no sne ori jen ta ci je – vred no sni ras kol, u: 
Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A. (2010b), Be o grad: Či go ja; To ma no vić, S. 
(prir.) (2004) So ci o lo gi ja de tinj stva, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i na stav na 
sred stva; To ma no vić, S. i sar. (prir.) (2006) Druš tvo u pre vi ra nju – So ci o loš
ke stu di je ne kih aspe ka ta druš tve ne tran sfor ma ci je u Sr bi ji, Be o grad: ISI FF; 
To ma no vić, S. So ci jal ni ka pi tal po ro di ca, u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A.  
(2010), Be o grad: Či go ja.

4 Bo bić, M. (2003) Brak ili/i part ner stvo, Be o grad: ISI FF.
5 To ma no vić, S., Lju bi čić, М. i Sta no je vić, D. (2014) Jed no ro di telj ske  

po ro di ce u Sr bi ji, Be o grad: ISI FF.
6 Mi le tićSte pa no vić, V. (2011) Pro ši re na po ro di ca u Sr bi ji, Be o grad: Či go ja.
7 Gid dens, A. (1998) Po sle di ce mo der no sti, Be o grad: Fi lip Viš njić; Gid dens, 

A. (2005) Od be gli svet: ka ko glo ba li za ci ja pre o bli ku je na še ži vo te, Be o grad: 
Stu bo vi kul tu re.

8 Beck, U. (2001) Ri zič no druš tvo: u su sret no voj mo der ni, Be o grad: Fi lip  
Viš njić.

9 Bur di je, P. (1999) Na crt za jed nu te o ri ju prak se, Be o grad: Za vod za udž be ni
ke i na stav na sred stva; Bo ur di eu, P. (2001) Vla da vi na muš ka ra ca, Pod go ri ca: 
CID / Uni ver zi tet Cr ne Go re.
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уло зи по ро ди це у фор ми ра њу си сте ма сте че них, али трај но 
угра ђе них дис по зи ци ја (ха би ту са) ко је на ме ће дру штве но 
окру же ње. 

Јед но ро ди тељ ске по ро ди це мо гу на ста ти услед раз во да 
бра ка, ра ста ве, ван брач ног ра ђа ња или смр ти су пру жни ка. 
Упра во ова че ти ри мо де ла јед но ро ди тељ ских по ро ди ца су 
об у хва ће на ем пи риј ским ис тра жи ва њем чи ји део ре зул та та 
се ана ли зи ра у ра ду. При том, из дво јен је онај сег мент ис
тра жи ва ња ко ји се од но си на дру штве ни жи вот и со ци јал
не мре же ро ди те ља – но си о ца јед но ро ди тељ ске по ро ди це. 
Та ко ђе, па жња је усме ре на на ре ла ци ју се лоград бу ду ћи 
да су ин тер вјуи ура ђе ни са са мо хра ним ро ди те љи ма ка ко у 
градским, та ко и у се о ским на се љи ма.

Ме то до ло ги ја ра да

Осно ву ана ли зе у ра ду пред ста вља ју, као што је на по ме ну то, 
ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња ау то ра о јед но ро ди тељ
ским по ро ди ца ма у 18 на се ље них ме ста на под руч ју АП Вој
во ди не. Ис тра жи ва ње је спро ве де но то ком 2012. го ди не на 
при год ном узор ку и пред ста вља јед но од „пи о нир ских’’ на
сто ја ња да се овај тип по ро ди ца у на шој зе мљи ква ли та тив но 
ис тра жи. Ин тер вјуи су из ве де ни са укуп но 200 са мо хра них 
ро ди те ља – но си о ца јед но ро ди тељ ске по ро ди це: 158 мај ки и 
42 оца. При том, узо рак је об у хва тио по 100 ис пи та ни ка ко ји 
жи ве у се лу, и 100 ис пи та ни ка чи је ме сто пребивалиш тa је 
град. Осно ва раз го во ра је са др жа ла пи та ња опе ра ци о на ли
зо ва на у пет бло ко ва, од ко јих се је дан од но сио упра во на 
дру штве ни жи вот и со ци јал не мре же са мо хра них ро ди те ља. 
По чет на прет по став ка је би ла да при ја тељ ске и род бин ске 
мре же пред ста вља ју ва жан осло нац са мо хра ним ро ди те љи
ма, не за ви сно од ти па на се ља у ко ме жи ве. Сем то га, тип на
се ља се сма тра ва жном од ред ни цом ка да је реч о кул тур ном 
жи во ту и ко ри шће њу но вих тех но ло ги ја.

По да ци су об ра ђе ни у про гра му SPSS (Sta ti sti cal Pac ka ge for 
the So cial Sci en ces) и Mic ro soft Of  ce Ex cel. Ме тод ра да је 
под ра зу ме вао при ме ну χ2 те ста, ко е фи ци јен та кон ти ген ци је 
(C), мул ти но ми јал ног мо де ла, Кру скал – Ва ли со вог и Ман
Вит ни је вог U те ста и ко ре спо дент не ана ли зе10.

10 Pal lant, J. (2017) SPSS Pri ruč nik za pre ži vlja va nje, Be o grad: Mi kro knji
ga, str. 211, 225229, 219223; Ba gu ley, T. (2012) Se ri o us Stats, A gu i de to 
advan ced sta ti stics for the be ha vi o ral sci en ces, UK: Pal gra ve Mac mil lan, 
р. 687; Gre e nac re, M. (2007) Cor re spon dan ce Analysis in Prac ti ce, USA:  
Se cond Edi tion, Chap man and Hall/CRC.
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Со ци јал не мре же и дру штве ни жи вот:  
ре зул та ти ис тра жи ва ња

Дру штве ни жи вот у на шем на ро ду је од у век имао епи тет по
ро дич ног дру штве ног жи во та11. Дру штве ност уоп ште, је сте 
зна ча јан аспект сва ко днев ног жи во та љу ди и она се од ви
ја „пре вас ход но кроз об ли ке дру же ња, али и кроз раз ме ну 
услу га и по др шке. Дру штве ност има уло гу екс пре сив ног со
ци јал ног ка пи та ла, на тај на чин што олак ша ва функ ци о ни
са ње по је ди на ца и гру па у сва ко днев ном жи во ту, као и што 
им пру жа осе ћај при па да ња’’12. 

По сма тра но из со ци о ло шке пер спек ти ве, мо же се ре ћи да 
смо „бар де ли мич но од ре ђе ни љу ди ма ко је по зна је мо, од
но сно ве за ма ко је ус по ста вља мо са дру ги ма. Ства ра њем ме
ђу соб них ве за љу ди су у мо гућ но сти да ра де удру же но на 
оства ре њу ци ље ва ко је не би мо гли по сти ћи са ми, од но сно 
ко је би мо гли оства ри ти уз из у зе тан на пор. Љу ди се по ве зу ју 
пу тем се ри ја мре жа и те же да де ле за јед нич ке вред но сти са 
оста лим чла но ви ма мре жа. Уко ли ко се узме да мре же кон
сти ту и шу ре сурс, мо гу се по сма тра ти као оне ко је фор ми ра
ју спе ци фи чан об лик ка пи та ла’’13. Осо бе ко је су на из ве стан 
на чин „не по ве за не” или со ци јал но ис кљу че не мо же мо сма
тра ти де лом и мар ги на ли зо ва ним. Љу ди су не ка да при па
да ли за јед ни ца ма ко је су би ле у об ли ку ма лих хо мо ге них 
хи је рар хиј ски уре ђе них гру па, та ко зва них „ма лих ку ти ја”, у 
ко ји ма су ве зе из ме ђу чла но ва гу сто ис пре пле те не и за сно
ва не у ве ли кој ме ри на про стор ној бли ско сти, по ро дич ним, 
ко ле ги јал ним и ком шиј ским ве за ма14. Да нас се људ ске за јед
ни це са сто је од дру штве них мре жа, ко је су, пре ма Вел ма ну 
(Wel lman) и Хемп то ну (Hamp ton), ка ко „ло кал ног та ко и гло
бал ног ка рак те ра, у ко ји ма су ве зе ди фу зне, а гра ни це из ме
ђу мре жа про пу стљи ви је са ма ње из ра же ним хи је ра хиј ским 
струк ту ра ма не го код гру па. Иа ко је по ме ра ње од дру штве
них гру па ка дру штве ним мре жа ма по че ло још у вре ме ну 
пре ин тер не та (ше зде се тих го ди на про шлог ве ка), ин тер нет 

11 Li va da, S. (1966) Eko nom ski i druš tve ni po lo žaj že ne u po ljo pri vre di, So ci
jal na po li ti ka me seč nik za so ci jal noeko nom ska pi ta nja, br. 9, go di na XXI, 
Be o grad: Rad, str. 926.

12 To ma no vić, S. So ci jal ni ka pi tal po ro di ca, u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A.  
(2010), Be o grad: Či go ja, str.91.

13 Bi li no vić, A. i Trip ko vić, G. Te o rij ske osno ve so ci jal nog ka pi ta la, u: Ana li za 
so ci jal nih mre ža, (ured ni ci) So ko lov ska, V. i Ško rić, M. (2011), No vi Sad: 
Fi lo zof ski fa kul tet, str. 86.

14 Ko ma ro mi, B. (2015) Mar gi na li za ci ja, druš tve ne mre že i elek tron ska ko
mu ni ka ci ja: zna čaj, pred no sti i ogra ni če nja elek tron skih gru pa za po drš ku, 
Agro e ko no mi ka, Vol. 44. br. 68, No vi Sad: De part man za eko no mi ku po ljo
pri vre de i so ci o lo gi ju se la, Po ljo pri vred ni fa kul tet, str. 158.
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је у ве ли кој ме ри по др жао и убр зао ову про ме ну. За хва љу ју
ћи пре све га мо дер ним ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма ко је 
омо гу ћу је лак шу и бр жу ко му ни ка ци ју по је ди нац да нас нај
че шће при па да ве ћем бро ју раз ли чи тих мре жа’’15. 

Ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла А. Ми лић по чет ком овог ми
ле ни ју ма по ка за ло је да су по ро ди це у на шем дру штву у сва
ко днев ном жи во ту из ра зи то окре ну те ка ко ри шће њу со ци
јал ног ка пи та ла у ли ку срод ни ка, ку мо ва, при ја те ља, ко ле га 
са по сла или су се да. Сва ис тра жи ва ња су по ка за ла да се за 
по др шку по је дин ци обра ћа ју при ват ном кру гу, а не јав ном, 
ин сти ту ци о нал ном сек то ру16.

Пре ма ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, нај ве ћу по др шку 
са мо хра ни ро ди те љи17 до би ја ју од сво јих ро ди те ља (54%). 
На дру гом ме сту су ро ђа ци ти ко ји обез бе ђу ју по др шку 
(15%), a на тре ћем ме сту при ја те љи (12,5%) (гра фи кон 1). 
Из ме ђу ва ри ја бли ко да је нај ве ћу по др шку по ро ди ци и по ла 
ис пи та ни ка (χ2 = 8,398;  p = 0,817) као и ти па на се ља (χ2 = 
18,464;  p = 0,141) не ма ста ти стич ки зна чај не ве зе, али је та 
ве за ви со ко ста ти сти чки зна чај на и ја ка ако се узме у об зир 
мо дел јед но ро ди тељ ске по ро ди це (χ2 = 69,016;  p = 0,002; 
С=0,507). По др шку сво јих ро ди те ља као нај ве ћу, нај че шће 
на во де ро ди те љи ко ји ни ка да ни су би ли у бра ку (71,4%), а 
нај ре ђе об у до ве ли (27,3%).

Гра фи кон 1. Осо ба ко ја по ро ди ци да је нај ве ћу по др шку (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

15 Исто, стр. 158, 159.
16 Mi lić, A. (2009) Osvrt na re zul ta te an ket nih is tra ži va nja po ro di ca i do ma ćin

sta va u In sti tu tu za so ci o loš ka is tra ži va nja u po sled njih dva de set go di na, u:  
Po ro di ce u Sr bi ji da nas u kom pa ra tiv noj per spek ti vi, (prir.) Mi lić, A. i To ma
no vić, S. (2009) , Be o grad: ISI FF, str. 17.

17 Ис пи та ни ци су би ли сле де ћег брач ног ста ту са:  раз ве де ни (55,5%),  
об у до ве ли (27,5%), ра ста вље ни (6,5%), не вен ча ни (10,5%).
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При ја тељ ске мре же пред ста вља ју ва жан аспект сва ко днев
ног жи во та, и је дан од ва жних осло на ца у жи во ту сва ког чо
ве ка је су при ја те љи. Ове мре же су мул ти пли ко ва но зна чај не 
код ро ди те ља ко ји са ми по ди жу сво ју де цу. Пре ма ре зул та
ти ма на шег ис тра жи ва ња, ка да има ју не ки про блем, го то во 
сва ки дру ги ис пи та ник че сто или увек до би ја по др шку од 
при ја те ља (гра фи кон 2). При том, из ме ђу до би ја ња при ја
тељ ске по др шке и ре ла ци је се лоград не ма ста ти стич ки 
значај не ве зе (χ2 = 1,675; p = 0,795).

Гра фи кон 2. По др шка при ја те ља (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра 

Ин тер вју и са ни ро ди те љи се нај че шће дру же са при ја те љи
ма и  ком ши ја ма (та бе ла 1). Кру скалВа лис тест (КW=7,440; 
p=0,059) ука зу је да не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли
ка у уче ста ло сти дру же ња са при ја те љи ма ка да се по ре де 
ис пи та ни ци у раз ли чи тим мо де ли ма јед но ро ди тељ ских 
породи ца.

Та бе ла 1. Уче ста лост дру же ња ис пи та ни ка
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Дру штве ним жи во том сво је по ро ди це је, у раз ли чи том ин
тен зи те ту, за до вољ на ве ћи на ис пи та ни ка (гра фи кон 3). При
бли жно сва ки пе ти ис пи та ник је из ја вио да је пот пу но за до
во љан (19%).  Кру скалВа ли сов тест (КW=2,039; p=0,564) 
ука зу је да не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у сте пе
ну за до вољ ства дру штве ним жи во том по ро ди це пре ма мо
де лу јед но ро ди тељ ске по ро ди це. Сем то га, МанВит ни јев U 
тест је по ка зао да та ко ђе не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли
ке у сте пе ну из ра же ног за до вољ ства/не за до вољ ства пре ма 
по лу ис пи та ни ка (U=3235; z=0,257; p=0,797) као ни ти пу  
на се ља у ко ме жи ве (U=4939,5; z=0,102; p=0,919).
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Гра фи кон 3. Сте пен за до вољ ства дру штве ним  
жи во том по ро ди це (%); Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Ве ли ка ве ћи на ис пи та ни ка (93%) ни је члан нијед ног удру
же ња. Од укуп ног узор ка, све га 14 ис пи та ни ка су чла но ви 
не ког удру же ња или ор га ни за ци је. Нај ви ше их је са члан
ством у ху ма ни тар ном удру же њу (1,5%) и по ли тич кој пар
ти ји (1,5%). При том, све га 3 ис пи та ни ка (1,5%) до би ја 
помоћ од удру же ња чи ји су члан.

По моћ од ин сти ту ци ја, уста но ва и/или удру же ња са мо хра
них ро ди те ља је тра жио сва ки тре ћи ис пи та ник. Ипак, ве
ћи на (67,5%) ис пи та ни ка ни ка да ни је тра жи ла по моћ од 
са ве то ва ли шта, цен тра за со ци јал ни рад или удру же ња са
мо хра них ро ди те ља. Уз то, по ка за ло се да не ма ста ти стич
ки зна чај не ве зе из ме ђу ове ва ри ја бле и ти па на се ља у ко ме 
ис пи та ни ци жи ве (χ2 = 1,304;  p = 0,521). Ме ђу ис пи та ни
ци ма ко ји су тра жи ли по моћ од ком пе тент них ин сти ту ци ја 
или удру же ња (32,5%), нај ви ше је оних ко ји пру же ном по
мо ћи ни су би ли за до вољ ни (52,3%). Са мо 10,8% ис пи та ни ка 
је са до би је ном по мо ћи за до вољ но у ве ћој ме ри (гра фи кон 
4). Они ис пи та ни ци ко ји су не за до вољ ни ис ку ством ко је су 
има ли са са ве то ва ли шти ма, удру же њи ма или цен тром за со
ци јал ни рад, сво је не за до вољ ство су об ја сни ли ти ме што 
им ни је одо бре на по моћ (61,9%). Сва ки пе ти ро ди тељ је 
ре као да ове уста но ве ни су по ка за ле раз у ме ва ње за њи хо ве 
пробле ме (20,6%).

Гра фи кон 4. За до вољ ство до би је ном по мо ћи од са ве то ва ли шта, 
цен тра за со ци јал ни рад, и др. (%)

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
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Кул тур ни ка пи тал

Ка ко на во ди Д. Ко ко вић, за јед но са еко ном ским и сим бо
лич ким ка пи та лом „кул тур ни ка пи тал спа да у оне ре сур се 
ко је чла но ви дру штва ко ри сте за одр жа ва ње свог це ло куп
ног ха би ту са. Кул тур ни ка пи тал зна чи укуп ност пред ста ва 
и зна ња по мо ћу ко јих љу ди мо гу лак ше да уче ству ју у дру
штве ном, кул тур ном и обра зов ном жи во ту’’18. По се ћи ва
ње јав них кул тур них до га ђа ја, ма ни фе ста ци ја, ко ри шће ни 
су  као по ка за тељ од но са кул тур не по тро шње и по ро дич не 
дру штве но сти. У ис тра жи ва њу ко је је ра дио ИСИ ФФ 2010. 
го ди не, 77,6% ис пи та ни ка је од го во ри ло да ни ко у њи хо вој 
по ро ди ци не од ла зи у по зо ри ште. По ро ди це та ко ђе не од
ла зе ни у би о скоп (78,4%). По да ци Еу ро ба ро ме тра за 2007. 
го ди ну го во ре о то ме да је у по след њих 12 ме се ци 32% ис
пи та ни ка из ЕУ по се ти ло по зо ри ште19. Пре ма из ве шта ју 
Еу ро ба ро ме тра за 2013. го ди ну, нај че шћи об лик уче шћа у 
кул тур ним ак тив но сти ма је гле да ње или слу ша ње кул тур
ног про гра ма на те ле ви зи ји или ра ди ју: 72% Евро пља на је 
то учи ни ло нај ма ње јед ном у по след њих два на ест ме се ци. 
Сле де ћа нај че шћа ак тив ност је чи та ње књи га (68%). Нај
ма ње по пу лар на ак тив ност је би ла ба лет, плес, пер фор манс 
или опе ра, са са мо 18% уче шћа. 

Ис пи та ни ци у се вер ним европ ским зе мља ма су нај ви ше ан
га жо ва ни у ни зу кул тур них ак тив но сти нпр. 90% ис пи та ни
ка у Швед ској, 86% у Хо лан ди ји и 82% у Дан ској про чи та ли 
су нај ма ње јед ну књи гу у про шлој го ди ни. На су прот то ме, 
ју жне и ис точ не зе мље су че сто нај ма ње ан га жо ва не у кул
ту рим ак тив но сти ма: са мо 51% ис пи та ни ка у Ру му ни ји и 
50% у Грч кој је про чи та ло нај ма ње јед ну књи гу у про шлој 
го ди ни (у по ре ђе њу са 68% у ЕУ као це ли ни).

Ин декс кул тур не прак се ко ји од ра жа ва уче шће у ни зу кул
тур них ак тив но сти по ка зу је да зе мље се вер не Евро пе има ју 
нај ве ћи про це нат „ве о ма ви со ки и ви со ки ин дек си уче шћа, 
пред во ђе ни Швед ском (43%), Дан ском (36%) и Хо лан ди
јом (34%). По ре ђе ња ра ди, нај ни жи ни вои кул тур ног ин
дек са су у Грч кој (5%), Пор ту га лу, Ки пру (6%), Ру му ни ји и 
Мађарској (обе зе мље 7%)’’20. 

18 Ko ko vić, D. (2009) Druš tvo i obra zov ni ka pi tal, No vi Sad: Me di ter ran  
Pu blis hing, str. 156.

19 Se ku lić, N. Po ro dič ni kul tur ni ka pi talkul tur na po troš nja i ula ga nje u kul tu ru, 
u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A. (2010), Be o grad: Či go ja, str. 105.

20 Cul tu ral ac cess and par ti ci pa tion re port. Spe cial Eu ro ba ro me ter 399. EU 
Com mi sion, 2013, стр. 5. при сту пље но: 02. јул 2019. Http://ec.eu ro pa.eu /
pu blic_opi nion/in dex_en .ht m
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Пре ма ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, са мо 14% ис пи
та ни ка је из ја ви ло да по се ћу је би о скоп, по зо ри ште или 
кул тур не ма ни фе ста ци је, док је ви ше од по ло ви не (52,5%) 
одгово ри ло да исте не по се ћу је (та бе ла 2). 

Та бе ла 2. Ме сто ста но ва ња и по се те би о ско па, по зо ри шта,  
кул тур них ма ни фе ста ци ја (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

На овом ме сту се при ме ном мо де ла мул ти но ми јал не ре
гре си је хте ло ви де ти да ли по сто ји раз ли ка у по се ћи ва њу 
по зо ри шта, би о ско па и кул тур них ма ни фе ста ци ја пре ма 
ти пу на се ља у ко ме ис пи та ни ци жи ве, мо де лу јед но ро ди
тељ ске по ро ди це, ти пу до ма ћин ства, да ли има ју парт не ра, 
образова њу, ста ро сти и бро ју де це. 

Та бе ла 3.1. Ин фор ма ци ја о при ла го ђе но сти мо де ла
На осно ву ре зул та та у Та бе ли 3.1, мо же да се за кљу чи да 
је вред ност 2LL кри те ри ју ма мо де ла ко ји са др жи све ода
бра не не за ви сно про мен љи ве ма ња у по ре ђе њу са нул тим 
мо де лом. Ка ко је χ2= 120,164 (p<0,01)  пред ви ђа ње је   ви со
ко ста ти стич ки зна чај но  по у зда ни је у по ре ђе њу са нул тим 
мо де лом.

Ка ко Пир со но ва ста ти сти ка ко ја ме ри при ла го ђе ност мо де
ла по да ци ма (χ2=302,970, p= 0,506) и ста ти сти ка од сту па ња 
(χ2=252,391, p= 0,986) ни су ста ти стич ки зна чај не мо же да 
се за кљу чи да је мо дел до бро при ла го ђен ори ги нал ним по
да ци ма, што по твр ђу ју Na gel ker ke и McFad denв псе у до R2 

вред но сти ( 526,0R 2
N =  и 307,0R 2

McF = ). 

Да ли посећује Место становања Укупно  Село Град 
да 9,0 19,0 14,0 
не 72,0 33,0 52,5 
понекад 19,0 48,0 33,5 
Укупно 100,0 100,0 100,0 

 

Модел 

Критеријум Тест количника веродостојности 

-2LL 2   Степен слободе p 

Слободан члан 381,448    

Коначан модел 261,284 120,164 52 ,000 

                                     *-2LL=-2 log L 
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Табела 3.2. Тест количника веродостојности
На осно ву ре зул та та ко лич ни ка ве ро до стој но сти (Та бе ла 
3.2) мо же да се за кљу чи да је ви со ко ста ти стич ки зна ча јан 
ко е фи ци је нат про мен љи ве тип на се ља и обра зо ва ње, док ко
е фи ци јен ти оста лих про мен љи вих у мо де лу мул ти но ми јал
не ре гре си је ни су ста ти стич ки зна чај ни.

На осно ву вред но сти χ2 те ста (χ2 =30,609; p=0,000) и из ра
чу на те вред но сти ко е фи ци јен та кон ти ген ци је (C=0,364) мо
же да се за кљу чи да по сто ји ста ти стич ки ви со ко зна чај на и 
сред ње ја ка за ви сност по се ћи ва ња по зо ри шта, би о ско па и 
кул тур них ма ни фе ста ци ја с јед не, и ти па на се ља са дру ге 
стра не. Та ко ђе, ста ти стич ки ви со ко зна чај на и сред ње ја ка 
за ви сност (p=0,000; С=0,464) по сто ји и из ме ђу по се ћи ва ња 
по зо ри шта и обра зо ва ња ис пи та ни ка.

Гра фи кон 5. Од ла сци у по зо ри ште и друго пре ма обра зо ва њу
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Гра фич ким пред ста вља њем по ве за но сти по се ћи ва ња по зо
ри шта, би о ско па и сл. и сте пе на обра зо ва ња при ме ном ко
ре спо дент не ана ли зе (гра фи кон 5), мо же да се уо чи тен ден
ци ја од ла за ка у по зо ри ште и на кул тур не ма ни фе ста ци је код  
ис пи та ни ка са фа кул тет ским обра зо ва њем, и у ма њој ме ри, 
од но сно по не кад код оних са ви шом шко лом и сред њом че
тво ро го ди шњом. Ка ко опа да ни во обра зо ва ња та ко ра сте 
удео оних ко ји не по се ћу ју oве уста но ве кул ту ре.

Ефекат 

Критеријум прилагођености 
модела Тест количника веродостојности 
G=-2LL редукованог модела 2 Степен слободе p 

Слободан члан 2,613E2 ,000 0 . 
Тип насеља 288,414 27,130 2 ,000 
Тип ЈРП 268,586 7,302 6 ,294 
Тип домаћинства 267,732 6.448 4 ,168 
Да ли имају 
партнера 

261,843 ,559 2 ,756 

образовање 307,453 46,169 12 ,000 
старост 272,751 11,467 18 ,874 
Број деце 267,007 5,723 8 ,678 
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Гра фи кон 6. Да ли сма тра те да Вам Ваш по ро дич ни ста тус пред
ста вља про блем у про на ла же њу по сла или на пре до ва њу  

у ка ри је ри (%); Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
Ве ћи на ис пи та ни ка (63,5%) не сма тра да им ста тус са мо хра
ног ро ди те ља пред ста вља про блем у про на ла же њу по сла 
или на пре до ва њу у ка ри је ри. Ипак, 36% ро ди те ља је од го
во ри ло да им то пред ста вља про блем у ве ћој ме ри или де ли
мич но (гра фи кон 6). Укр шта њем ове ва ри ја бле са мо де лом 
јед но ро ди тељ ске по ро ди це по ка зу је се да не ма ста ти сти чки 
зна чај не ве зе из ме ђу њих (χ2 = 15,658; p = 0,074), као ни са 
по лом ис пи та ни ка (χ2 = 7,320;  p = 0,062).

Обра зо ва ње је нај бит ни ји еле ме нат кул тур ног ка пи та ла, ни
во ква ли фи ка ци ја пред ста вља нај зна чај ни ји ре сурс на тр жи
шту ра да, а са со бом но си и од ре ђе ну ко ли чи ну дру штве ног 
пре сти жа21. Са вре ме но дру штво „обе ле жа ва ју ве о ма ин
тен зив не дру штве не про ме не ко је сна жно ути чу на уло гу, 
сми сао и ци ље ве обра зо ва ња’’22. Обра зо ва ње је јед на од тра
ди ци о нал них функ ци ја по ро ди це ко ја је ве ћин ски пре шла 
на уста но ве и ин сти ту ци је, а оно је и чи ни лац про ме ње ног 
по ло жа ја же на у дру штву, и јед на од дру штве нокул тур них 
де тер ми нан ти фер ти ли те та. На и ме, у де мо гра фи ји је по твр
ђе на пра вил ност да са ра стом обра зо ва ња же на и њи хо ве 
еко ном ске ак тив но сти опа да ра ђа ње, и да је, у прин ци пу, 
ре про дук ци ја ве ћа код же на са ма њим ступ њем обра зо ва
ња, код же на на се лу, из др жа ва них же на и уоп ште до ма ћи ца. 
Ши ре ње обра зо ва ња же на, а по себ но ви со ког обра зо ва ња, 
под ра зу ме ва ма сов но од ла га ње бра ка23 и има зна чај ног ути
ца ја на про ме не у по ро ди ци. Обра зо ва ње се сма тра глав ним 
чи ни о цем мо дер ног дру штве ног раз во ја и „одав но је при
ме ће но да на шу кул ту ру ка рак те ри ше пре ко мер но ве ро ва ње 

21 To ma no vić, S., Lju bi čić, М. i Sta no je vić, D. (2014) Jed no ro di telj ske po ro di
ce u Sr bi ji, Be o grad: ISI FF, str. 71.

22 Ко ко вић, Д. (1994) Со ци о ло ги ја обра зо ва ња, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 
стр. 163.

23 Bo bić, M. (2007) De mo gra fi ja i so ci o lo gi ja – ve za ili sin te za, Be o grad:  
Slu žbe ni gla snik, str. 7577.
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у оно што се на зи ва обра зо ва њем и вас пи та њем’’24. Обра
зо ва ње је ва жно струк ту рал но свој ство ко је но си са со бом 
ка ко не ма те ри ја лан пре стиж, та ко и ма те ри јал не пред но сти 
те нас је сто га за ни ма ло ко ли ко, и да ли ро ди те љи по ред 
фор мал них ква ли фи кац ци ја ко је су оства ри ли, ула жу у сво је 
обра зо ва ње.

Та бе ла 4. Пол ис пи та ни ка и за до вољ ство  
оства ре ним обра зо ва њем (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Сво јим обра зо ва њем је за до вољ но 51,5% ис пи та ни ка, док 
48,5% ни је (та бе ла 4.). Не што че шће су не за до вољ ство из ра
зи ли оче ви (57,1%) не го мај ке (46,2%), али по ка за ло се и да 
из ме ђу ва ри ја бле за до вољ ства обра зо ва њем и по ла ис пи та
ни ка не ма ста ти стич ки зна чај не ве зе (χ2 = 1,590;  p = 0,207), 
као ни из ме ђу за до вољ ства оства ре ним обра зо ва њем и ти па  
на се ља у ком жи ве (χ2 = 0,020; p = 0,887).

Нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка у то ку про те клих го ди ну да
на ни је по ха ђао ни ка кав курс, те чај или сту ди је (83%). Не
што ви ше мај ки (19%) не го оче ва (9,5%) је из ја ви ло да су се 
на не ки на чин уса вр ша ва ли у то ку про те клих го ди ну да на. 
Из ме ђу ва ри ја бли уса вр ша ва ња и за по сле но сти ис пи та ни ка 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на ве за (χ2 = 7,630;  p = 0,006), 
док ко е фи ци јент кон ти ген ци је по ка зу је да је та ве за сла ба 
(С=0,192).  Да кле, три пу та че шће су за по сле ни ис пи та ни ци 
(23,6%) по ха ђа ли не ки курс или сту ди је у про те клих го ди ну 
да на, не го не за по сле ни (8,9%) (та бе ла 5). Ова ква си ту а ци ја 
је при сут на сто га што за по сле ни че сто у окви ру свог рад ног 
ме ста мо ра ју до дат но да се уса вр ша ва ју, те упра во ин сти ту
ци је у ко ји ма су за по сле ни ша љу запосленe на те ча је ве и сл. 
што по твр ђу ју и од го во ри ис пи та ни ка. На и ме, ме ђу ис пи
та ни ци ма ко ји су у то ку прет ход них го ди ну да на по ха ђа ли 
не ки курс или сту ди је нај ви ше је оних ко ји су има ли обу ку 
на по слу (26,5%). Сле ди за тим шко ла стра них је зи ка (26,4%) 
те курс за ра чу на ре (17,6%).

24 Ко ко вић, Д. нав. де ло, стр. 108109.

 

Пол 
Да ли сте задовољни својим образовањем 

укупно 
да не 

мушки 42,9 57,1 100,0 

женски 53,8 46,2 100,0 

укупно 51,5 48,5 100,0 
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Да ли сте запослени Да ли сте похађали курс, течај или студије у 
протеклих годину дана Укупно 

запослен 23,6% 76,4% 100,0% 

незапослен 8,9% 91,1% 100,0% 

укупно 17,0% 83,0% 100,0% 

 
Та бе ла 5. За по сле ност ис пи та ни ка и по ха ђа ње кур се ва, те ча је ва 

или сту ди ја у то ку про те клих го ди ну да на (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Јед на од но вих тех но ло ги ја ко ја, из ме ђу оста лог, омо гу ћа
ва љу ди ма да до ђу до мно гих ин фор ма ци ја је сва ка ко ин
тер нет. По се до ва ње ра чу на ра у до ма ћин ству и ко ри шће ње 
ин тер не та се мо гу по сма тра ти и као кул тур ни ре сурс по ро
ди це. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ве ћи на ис пи та ни ка (63%) 
ко ри сти интер нет. Ме ђу тим, ни је за не мар љив ни број оних 
ко ји ин тер нет уоп ште не ко ри сте (37%). Укр шта њем ва ри
ја бли ко ри шће ње ин тер не та и по ла ис пи та ни ка по ка за ло се 
да из ме ђу њих не ма ста ти стич ки зна чај не ве зе (χ2 = 2,572;  
p = 0,109). Ме ђу тим, та ве за је зна чај на ако се узме у об
зир обра зо ва ње ис пи та ни ка (χ2 = 27,738; p=0,000) при че му 
ко е фи ци јент кон ти ген ци је по ка зу је да је она сред ње ја чи не 
(С=0,349). Што је, да кле, ви ши ни во обра зо ва ња, то је ве ће 
уче шће оних ис пи та ни ка ко ји ко ри сте ин тер нет. Ста ти стич
ки зна чај ном се по ка за ла и ве за са ти пом на се ља (χ2 = 6,950; 
p=0,008) при че му ко е фи ци јент кон ти ген ци је по ка зу је да 
је она сла бе ја чи не (С=0,183). Та ко ин тер нет ко ри сти 72% 
град ских ис пи та ни ка и 54% са мо хра них ро ди те ља ко ји за 
ме сто бо рав ка има ју се о ско на се ље. Упра во пу тем ин тер не
та и ме ди ја нај ве ћи број ис пи та ни ка се ин фор ми ше о ра ду 
удру же ња са мо хра них ро ди те ља. Али, тре ба има ти у ви ду 
чи ње ни цу да чак 88% ро ди те ља ни је ин фор ми са но о ра ду 
ових удру же ња ни на ко ји на чин. 

За кљу чак

На по чет ку но вог ми ле ни ју ма про цес ин ди ви ду а ли за ци је 
је по себ но узео ма ха и ста вио по тре бе по је дин ца у цен тар 
про ме на у сфе ри ин тим них од но са. У по след њем тро де це
ниј ском пе ри о ду Ср би ја је про шла кроз ве о ма бур не про
це се про ме на, али и до жи ве ла ду бин ске по ре ме ћа је чи је ће 
по сле ди це би ти још ду го при сут не у жи во ту ста нов ни ка и 
њи хо вих по ро ди ца. У овим тран зи ци о ним кре та њи ма ка да 
је број „тзв. гу бит ни ка тран зи ци је пре ма шио да ле ко број 
до бит ни ка, љу ди су зби ја ли ре до ве у пoродици, те је она 
при сил но оја ча на, не би ли ње ни чла но ви лак ше из не ли те
ре те ко ји су до ла зи ли спо ља (оси ро ма ше ње, гу би так при хо
да и по сла, мо би ли за ци је, ег зи стен ци јал ни стра хо ви то ком 
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бомбар до ва ња и сл.) па све до да нас тј. до пе ри о да де бло ки
ра не тран сфор ма ци је по сле 2000’’25. 

На ше ис тра жи ва ње је по ка за ло да су јед но ро ди тељ ске по
ро ди це у срп ском дру штву окре ну те у сва ко днев ном жи
во ту ка ко ри шће њу со ци јал ног ка пи та ла у ли ку ро ди те ља, 
срод ни ка, при ја те ља. Ова окре ну тост ка при ват ној сфе ри 
не ма разлика из ме ђу се ла и гра да. За по др шку се са мо хра ни 
ро ди те љи обра ћа ју при ват ном кру гу, а не јав ном, ин сти ту
ци о нал ном сек то ру. При ја тељ ске и срод нич ке мре же та ко 
пред ста вља ју ва жан аспект сва ко днев ног жи во та и је дан од 
ва жних осло на ца ро ди те љи ма. Та ко ђе, дру штве ним жи во
том сво је по ро ди це је, у раз ли чи том ин тен зи те ту, за до вољ на 
ве ћи на са мо хра них ро ди те ља не за ви сно од то га да ли жи
ве у се лу или гра ду. Ипак, тип на се ља, као и обра зо ва ње, 
оче ки ва но су се по ка за ли као бит не од ред ни це ка да је реч о 
по се ћи ва њу ку л тур них ма ни фе ста ци ја и уста но ва, као и ко
ри шће њу но вих тех но ло ги ја. У том по гле ду, пред ност је (и 
да ље) на стра ни град ског ста нов ни штва.
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Abstract

Traditional family has undergone major changes over the past century. 
More and more parents are single parents who, for various reasons, 
raise their children without help of a coparent. This paper presents 
results of an empirical research carried out in the region of Vojvodina 
on a total sample of 200 single parents. In addition, attention is focused 
on analysing their social life and the social networks of singleparent 
families. It concludes with the reliance of single parents on relatives 

and friendly networks for support in everyday life.
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