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БРА НИ СЛА ВА ПО ПО ВИЋ ЋИ ТИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју
Ви со ког Сте ва на 2, Бе о град, Ср би ја

po pov b@e u net.rs 

СА ЖЕ ТАК: Коц ка ње се мо же де фи ни са ти као за јед нич ки на зив за 
скуп раз ли чи тих ига ра, по на ша ња и ак тив но сти, ко је укљу чу ју ула га ње 
нов ца или не ке дру ге вред но сти, уз ри зик и на ду у оче ки ва ње по зи тив ног 
ис хо да. Раз во јем дру штва, коц ка ње је по при ма ло раз ли чи те об ли ке и зна-
че ња у за ви сно сти од дру штве но-кул ту ро ло шких нор ми и уве ре ња да те 
епо хе. Да нас го во ри мо о коц ка њу као оп ште при хва ће ној ак тив но сти, при-
сут ној у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма. Иа ко ве ћи на по је ди на ца 
уче ству је у коц ка њу као за бав ној дру штве ној ак тив но сти, ма ла гру па људи 
по ста је озбиљ но укљу че на у коц кар ске ак тив но сти, што ак ту ел но до во ди до 
пре по зна ва ња коц ка ња као би хе ви о рал не за ви сно сти, по зна те под на зи вом 
по ре ме ћај коц ка ња. Огро ман до при нос у по пу ла ри за ци ји и ли бе ра ли заци-
ји коц ка ња има ју раз ли чи ти фак то ри јав не по ли ти ке, еко ном ски фак то ри, 



624

фак то ри за јед ни це, со ци јал не нор ме, за кон ска ре гу ла ти ва, као и ме диј ски 
при ка зи коц ка ња. Циљ ра да је су ми ра ње на уч них са зна ња о кључ ним соци-
јал но-кул ту ро ло шким аспек ти ма коц ка ња. На осно ву пре гле да ре ле вант не 
и ре цент не ли те ра ту ре, у ра ду je при ка зан раз вој коц ка ња кроз исто ри ју, 
дру штве но-кул ту ро ло шки фак то ри коц ка ња и дру штве не им пли ка ци је 
коц ка ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: игре на сре ћу, дру штве но-кул ту ро ло шки фак то ри, 
исто ри ја коц ка ња, по ре ме ћај коц ка ња

УВОД

Коц ка ње је фе но мен ко ји се у раз ли чи тим об ли ци ма сре ће у свим 
кул ту ра ма и епо ха ма. Де фи ни ше се као за јед нич ки на зив за скуп раз ли-
чи тих ига ра, по на ша ња и ак тив но сти, ко је укљу чу ју ула га ње нов ца, уз 
ри зик и на ду у оче ки ва ње по зи тив ног ис хо да [Koić 2009]. По јам коц ка ња 
од у век је имао од ре ђе ну не га тив ну ко но та ци ју у очи ма дру штва, те је 
при сут но све че шће ко ри шће ње еу фе ми зма „игре на сре ћу”, на ро чи то у 
коц кар ској ин ду стри ји [Ko zjak 2016]. 

Коц кар ско по на ша ње мо же се са гле да ти на кон ти ну у му ко ји на јед-
ном кра ју под ра зу ме ва не у че ство ва ње у коц кар ским ак тив но сти ма, док на 
дру гом, су прот ном кра ју под ра зу ме ва за ви сност од коц ка ња. У скла ду с 
по и ма њем кон ти ну у ма, по је ди ни ау то ри [Bilić i Opić 2013] раз ли ку ју 
дру штве но при хва тљи во – со ци јал но коц ка ње, про бле ма тич но коц ка ње 
и па то ло шко коц ка ње. Со ци јал но коц ка ње је кул тур но при хва тљи ва за ба-
ва и ре кре а ци ја ко ја не ма за о ку пљу ју ћи ка рак тер и ко ја не узро ку је озбиљ-
ни је не га тив не по сле ди це по по је дин ца и ње го во со ци јал но окру же ње 
[Hasanović i Pa je vić 2018]. Про бле ма тич но коц ка ње де фи ни ше се као пре-
ко мер но коц ка ње ко је ре зул ти ра уме ре ним или те шким по сле ди ца ма 
[Blaszczynski & No wer 2010], док па то ло шко коц ка ње пред ста вља си но ним 
за по ре ме ћај коц ка ња, од но сно за ви сност од коц ка ња ко ја је ак ту ел но пре-
по зна та као не хе миј ска, би хе ви о рал на за ви сност. У пе том из да њу Ди јаг-
но стич ко-ста ти стич ког при руч ни ка за мен тал не по ре ме ћа је (Di ag no stic 
and Sta ti sti cal Ma nual of Men tal Di sor ders – DSM-5) по ре ме ћај коц ка ња 
де фи ни ше се као ре пе ти тив но и пер зи стент но про бле ма тич но коц кар ско 
по на ша ње ко је во ди до кли нич ки зна чај них оште ће ња или дис функ ци о-
нал но сти, уз ис по ља ва ње ми ни мал но че ти ри симп то ма са ком плет не ли сте 
симп то ма, у пе ри о ду од 12 ме се ци [Black & Grant 2014]. Та за ви сност је 
че сто ка му фли ра на уста ље ним сте ре о ти пи ма да је коц ка ње ва жно по на-
ша ње у људ ској ево лу ци ји, ко је пред ста вља из вор уз бу ђе ња и сти му ла-
ци је [Bje la jac 2017]. 

По ста вља се пи та ње за што је коц ка ње кроз исто ри ју то ли ко по пу-
лар но, упр кос чи ње ни ци да љу ди има ју ве ћу ве ро ват но ћу да из гу бе но вац 
не го да за ра де. Ети о ло ги ја коц кар ског по на ша ња укљу чу је ин тер ак ци ју 
би о ло шких и пси хо со ци јал них фак то ра, фак то ра јав не по ли ти ке, еко ном-
ских фак то ра, фак то ра за јед ни це, со ци јал них нор ми, за кон ске ре гу ла ти ве, 
као и укљу че но сти ме ди ја у кре и ра њу по зи тив не сли ке о коц ка њу [Do dig 
2013]. Коц ка ње, као и би ло ко је дру штве но по на ша ње, до би ја сми сао у 



625

од но су на кон текст у ко јем се по ја вљу је. Исто ри ја и вред но сти кул ту ре 
ути чу на зна че ња ко ја се при да ју коц кар ском по на ша њу, мо ти ва ци ју за 
коц ка ње, пер цеп ци ју нов ча них ула га ња и до би та ка, пред но сти и не до-
стат ке коц ка ња, као и на по и ма ње кон цеп та за ви сно сти од коц ка ња. Који 
обра зац за ви снич ког по на ша ња ће би ти ус по ста вљен, нај пре, за ви си од 
при хва тљи во сти „суп стан це” у да том дру штву.

Иа ко је коц ка ње у ис тра жи ва њи ма спо ра дич но раз ма тра но у кон-
тек сту кул ту ре, је дин стве на па ра диг ма о од но су кул ту ре и коц ка ња тек 
тре ба да се фор ми ра [Ma ri on ne au 2015]. Од ре ђе ни не до ста ци до са да шњих 
ис тра жи ва ња коц ка ња у све тлу кул ту ре ти чу се за не ма ри ва ња ути ца ја 
ин ди ви ду ал них фак то ра, та ко да се ва ри ја ци је у пре ва лен ци ји коц ка ња 
из ме ђу раз ли чи тих кул ту рал них гру па ту ма че у од но су на фа зе дру штве-
ног раз во ја (сто па коц ка ња по зи тив но ко ре ли ра са сте пе ном раз во ја дру-
штва) и фо ку си ра но сти ис тра жи ва ча на ужи при ступ у са гле да ва њу раз-
ли ка у обра сци ма коц кар ског по на ша ња из ме ђу при пад ни ка ет нич ких 
ма њи на и ве ћин ског ста нов ни шта [Ma ri on ne au 2015]. 

Сто га је циљ ра да су ми ра ње на уч них са зна ња о кључ ним со ци јал-
но-кул ту ро ло шким ути ца ји ма и аспек ти ма коц ка ња. На осно ву уви да у 
ре цент ну и ре ле вант ну на уч ну и струч ну ли те ра ту ру у ра ду су при ка за-
ни раз вој коц ка ња кроз исто ри ју, дру штве но-кул ту ро ло шки фак то ри 
коц ка ња, као и дру штве не им пли ка ци је коц ка ња.

КОЦ КА ЊЕ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

Коц ка ње је ак тив ност ко ја да ти ра још од ан тич ких вре ме на. Раз во јем 
дру штва раз ви ја ле су се и коц кар ске игре. У раз ли чи тим ци ви ли за ци ја-
ма коц ка ње је пред ста вља ло об лик за ба ве, ка ко за си ро ма шне та ко и за 
бо га те чла но ве дру штва [Do dig 2013]. Док Бо жо вић [Božović 2013] на во-
ди да тра го ви коц ке да ти ра ју 4.000 го ди на пре но ве ере, Зо ри чић [Zoričić 
2015] ис ти че да се тра го ви коц ка ња на ла зе 2.300 го ди на пре но ве ере кроз 
ар те фак те коц ка ња с под руч ја Ки не. Ста ри Гр ци и Ри мља ни ба ви ли су 
се ра зним об ли ци ма коц ка ња. Спорт ско кла ђе ње би ло је на ро чи то по пулар-
но и Ри мља ни су има ли ра ни об лик коц кар ни ца, тзв. але а то ри ју ма, ко ји 
су се ко ри сти ли за из у зет но по пу лар не игре с коц ки ца ма [Plan zer 2014]. 
Ис тра жи ва чи су на под руч ју Ин ди је и Егип та про на шли коц ки це и та бле 
за коц ка ње ко је да ти ра ју из 1600. го ди не пре но ве ере [McMil len 1996, 
пре ма: Ric hard et al. 2017]. Иде је о Блек-Џе ку (Black-Jack) и по ке ру с па пир-
на тим нов цем опи са не су у Ки ни 900. го ди не, док је да нас јед на од нај-
ра ши ре ни јих ига ра на сре ћу – ло то – уте ме ље на 1700. го ди не у бри тан ској 
ко ло ни ји Ла тер [Do dig 2013].

Прав на ре гу ла ти ва и си сте ма ти за ци ја ове де лат но сти, и нор ма тив но 
и прак тич но, уве де на је у 16. ве ку у европ ским зе мља ма у ко ји ма је лу-
три ја би ла ор га ни зо ва на као ре дов на де лат ност [Ko zjak 2008]. Исти ау тор 
[Ko zjak 2008] на во ди да је пр ва др жав на лу три ја ор га ни зо ва на у Фи рен ци, 
са уло гом од јед ног ду ка та и срећ ком ко ја се на зи ва ла „po liz za”, чи ји је 
основ ни циљ био по пу ња ва ње др жав ног бу џе та. Та кав тренд про ши рио 
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се и на дру ге зе мље Евро пе. На тај на чин је 1523. го ди не, у Хо лан ди ји, 
орга ни зо ва њем лу три је из гра ђе но си ро ти ште. У Па ри зу је 1539. ор га ни-
зо ва на пр ва фран цу ска др жав на лу три ја под на зи вом „Blan que”, док је на 
те ри то ри ји да на шње Не мач ке пр ва др жав на лу три ја одр жа на 1610. го ди не, 
а у Ен гле ској тек 1769. го ди не [Ko zjak 2008]. У Евро пи спорт ско кла ђе ње 
за че ло је у Ве ли кој Бри та ни ји, ко ја је пр ва ле га ли зо ва ла кла ђе ње на спорт-
ским тр ка ма ко ња до но ше њем за ко на под на зи вом Коц кар ски акт из 1853. 
го ди не [Zuc ker man-Itko vić i Pro stran 2009].

Коц ка ње се као гло бал ни фе но мен ја вља у 19. ве ку, ка да под ути ца-
јем ин сти ту ци о на ли за ци је и ин ду стри ја ли за ци је по при ма ка рак тер ин ду-
стриј ски ор га ни зо ва не ак тив но сти ко ја се раз ви ја ла по узо ру и па ра лел но 
с ин ду стри јом за ба ве [Ko zjak 2008]. Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, ути-
цај коц ка ња пер ци пи ран је као из у зет но не га ти ван за рад ну мо ти ва ци ју 
и рад, под прет по став ком да до но си ира ци о нал на уве ре ња о ла ко сте че-
ном бо гат ству [Ko prek 2013]. Ме ђу тим, ова кви не га тив ни по гле ди по сте-
пе но су усту пи ли ме сто ви ђе њу коц ка ња као при хва тљи ве ак тив но сти за 
про во ђе ње сло бод ног вре ме на. До ле га ли за ци је коц ка ња до шло је због по-
зи тив ног од но са јав но сти пре ма коц ка њу као ви ду за ба ве, ра ди на сто ја ња 
др жа ва да отво ре но ва рад на ме ста и оства ре при хо де, као и из же ље 
гра до ва да под сти чу ту ри зам и еко ном ски раз вој [Bjel de et al. 2008].

По пи та њу ре гу ла ци је ига ра на сре ћу, зе мље Евро пе има ју при лич но 
не ус кла ђе не ме ха ни зме. На при мер, Ау стри ја и Ве ли ка Бри та ни ја су игре 
на сре ћу пре пу сти ле тр жи шној ре гу ла ци ји, док скан ди нав ске зе мље имају 
стрикт ни др жав ни мо но пол у ор га ни зо ва њу ига ра на сре ћу [Tor re et al. 2010]. 
Још 1946. го ди не Ми ни стар ство фи нан си ја ФНРЈ до зво ли ло је, уз из ричи то 
одо бре ње вла сти, игре на сре ћу са мо у ху ма ни тар не и кул тур но-обра зов-
не свр хе, док је пр во за ко но дав ство, усво је но 1962. го ди не, пред ви ђа ло 
игре на сре ћу и спорт ско кла ђе ње у ху ма ни тар не, кул тур но-обра зов не и 
спорт ско-обра зов не свр хе [Makarovič i sar. 2011]. Да нас је до ступ ност 
ига ра на сре ћу у на шој зе мљи ре гу ли са на За ко ном о игра ма на сре ћу [Служ-
бени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 18/2020] и пра вил ни ци ма, уред ба ма и 
од лу ка ма, као под за кон ским ак ти ма. Пре ма За ко ну о игра ма на сре ћу 
[Исто, 18/2020], у игре на сре ћу убра ја ју се: кла сич не игре на сре ћу (лу-
три ја, ин стант-лу три ја и дру ге слич не игре ко је за осно ву има ју лу три ју; 
спорт ска прог но за; ло то, ке но и слич не игре; том бо ла, бин го и дру ге слич-
не ко је за осно ву има ју том бо лу; фон то; СМС лу три ја; дру ге игре на сре ћу), 
по себ не игре на сре ћу (игре на сре ћу у играч ни ца ма; игре на сре ћу на ауто-
ма ти ма; игре на сре ћу – кла ђе ње) и на град не игре у ро би и услу га ма. 

На пре ва лент ност коц ка ња нај ви ше ути чу до ступ ност и при сту пач-
ност коц кар ских ак тив но сти [St-Pi er re et al. 2014]. Ге не рал но, све ве ћа до-
ступ ност ига ра на сре ћу, ши ре ње мо гућ но сти коц ка ња и вр ста ига ра на 
сре ћу, као и оп шта пер цеп ци ја ига ра на сре ћу као дру штве но при хва тљи вих 
ак тив но сти до при не ли су све уче ста ли јем раз во ју про бле ма по ве за них с 
овим ак тив но сти ма [Do dig i sar. 2014]. Ме ђу тим, услед ути ца ја раз ли чи тих 
со ци јал но-кул ту ро ло шких фак то ра, не у јед на че но сти тер ми но ло ги је, раз-
ли чи тих де фи ни ци ја и ди јаг но стич ких при сту па, да нас до ла зи мо до при-
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лич но не кон зи стент них по да та ка о рас про стра ње но сти и обра сци ма коц-
ка ња у раз ли чи тим де ло ви ма све та (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. Упо ред ни пре глед епи де ми о ло шких сту ди ја о пре ва лен ци ји по ре ме-
ћа ја коц ка ња у Евро пи и Оке а ни ји

Држава Преваленцијапоремећајакоцкања
Дан ска 0,8%
Шпа ни ја 0,8%
Швед ска 0,9%
Ау стра ли ја 1–13%
Нор ве шка 1,8–3,2%
Исланд 1,9–3%
Ве ли ка Бри та ни ја 2–5,6%
Фин ска 2,3%
Не мач ка 3%
Есто ни ја 3,4%
Но ви Зе ланд 3,8–13%
Ли тва ни ја 4–5%
Ита ли ја 6%
Ру му ни ја 7%

Из вор: [Hasanović i Pa je vić 2018].

У Ср би ји је про блем не хе миј ских за ви сно сти, укљу чу ју ћи и коц ка ње, 
до шао у жи жу ин те ре со ва ња у по след њој де це ни ји 20. ве ка, што је пред-
ста вља ло ве ли ки иза зов струч ња ци ма ко ји су би ли за те че ни, не са мо ра-
ши ре но шћу, већ и озбиљ но шћу „но вих” об ли ка за ви сно сти [Đukanović i 
Kne že vić-Ta sić 2015]. Рет ка су ис тра жи ва ња у на шој зе мљи ко ја се на об у-
хва тан на чин ба ве ис пи ти ва њем обра за ца и уче ста ло сти коц ка ња ме ђу 
раз ли чи тим ста ро сним гру па ма. Спро ве де не сту ди је, пак, по ка зу ју да ста-
нов ни штво Ср би је има вр ло ви со ке сто пе про бле ма тич ног коц ка ња и поре-
ме ћа ја коц ка ња, а у за ви сно сти од ди зај на и ме то до ло ги је сту ди је ти по даци 
ва ри ра ју на сле де ћи на чин: 6% узор ка ис по ља ва обра зац про бле ма тич ног 
коц ка ња, док се чак 9,2% ис пи та ни ка на ла зи у ка те го ри ји са по ре ме ћа јем 
коц ка ња (узо рак од 2.988 ис пи та ни ка оба по ла, ста ро сти од 13–69 го ди на) 
[Đukanović i Kne že vić-Ta sić 2015], од но сно укуп но 3,7% од ра сле по пу ла-
ци је у Ср би ји ис по ља ва ри зик од про бле ма услед коц ка ња, док 1,1–2% њих 
има про блем са коц ка њем и 0,3–0,7% њих ис по ља ва за ви сност од коц ка-
ња (ре пре зен та тив ни узо рак од 5.120 ис пи та ни ка оба по ла, ста ро сти од 
18–64 го ди не) [Килибарда и сар. 2014]. Ка да се ре зул та ти ис тра жи ва ња на 
ре пре зен та тив ном узор ку ге не ра ли зу ју на оп шту по пу ла ци ју у Ср би ји, 
мо же се ре ћи да је ри зич но коц ка ње при сут но код 51.000–93.000 осо ба, 
од ко јих су 14.000–33.000 осо бе са по ре ме ћа јем коц ка ња [Килибарда и сар. 
2014].
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ДРУ ШТВЕ НО-КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФАК ТО РИ КОЦ КА ЊА

У скла ду са со ци јал но-ког ни тив ном те о ри јом, људ ско по на ша ње је 
ре зул тат сло же них и ре ци проч них ин тер ак ци ја из ме ђу ин ди ви ду ал них 
и сре дин ских фак то ра [Pačić-Turk i Boš ko vić 2008]. Ети о ло ги ја коц ка ња 
укљу чу је раз ли чи те био-пси хо-со ци јал не фак то ре, по пут ге нет ске пре дис-
по зи ци је, стре со ра из окру же ња, по ро дич них и со ци јал них ути ца ја, пси-
хич ких про це са и осо би на лич но сти. На и ме, ди на мич ка ин тер ак ци ја 
из ме ђу ин ди ви ду ал них и сре дин ских фак то ра до при но си раз во ју тзв. 
адик тив не лич но сти ко ја је вул не ра бил на за раз вој раз ли чи тих вр ста 
за ви сно сти.

Ау то ри [Shead et al. 2010] на осно ву оп се жног пре гле да ли те ра ту ре, 
из два ја ју сле де ће фак то ре ко ји по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу раз во ја по ре ме ћа ја 
коц ка ња: би о ло шки фак то ри (му шки пол); фак то ри лич но сти (им пул сив-
ност, тра же ње сен за ци ја, пре у зи ма ње ри зи ка, ни же са мо по што ва ње); ког-
ни тив ни фак то ри (не е фи ка сне стра те ги је су о ча ва ња, по зи тив ни ста во ви 
и уве ре ња пре ма коц ка њу, хи пер ки не тич ки по ре ме ћај); ин тер на ли зо ва ни 
про бле ми (ви ши ни во анк си о зно сти и де пре сив но сти, су и ци дал не ми сли, 
иде је и по на ша ња); екс тер на ли зо ва ни про бле ми (де ви јант но и де лин квент-
но по на ша ње, по пут ван да ли зма, зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци, 
кра ђе, ту че, пре ва ре); по ро дич ни фак то ри (ло ши по ро дич ни од но си, одсу-
ство или сла ба по ро дич на ко хе зи ја, исто ри ја коц кар ског по на ша ња); вр шњач-
ки фак то ри (ло ши од но си с вр шња ци ма, вр шња ци ко ји ис по ља ва ју обра зац 
за ви снич ког по на ша ња); школ ски фак то ри (слаб школ ски успех, школ ски 
про бле ми по пут од ба ци ва ња од вр шња ка и не мо гућ но сти ин те гри са ња у 
школ ску сре ди ну); фак то ри ши рег со цио-кул тур ног окру же ња (до ступ ност 
коц кар ских ак тив но сти, ре кла ме, кул ту ра ко ја до зво ља ва и про мо ви ше 
коц ка ње). У де лу ко ји сле ди би ће раз мо тре ни нај ва жни ји дру штве но-кул-
ту ро ло шки фак то ри коц ка ња.

Уче ста лост коц ка ња по је дин ца и ве ро ват но ћа раз во ја за ви сно сти су 
у по зи тив ној ко ре ла ци ји са сте пе ном лич ног одо бра ва ња коц ка ња и са 
сте пе ном до ко га по је ди нац ве ру је да дру ги коц ка ју и одо бра ва ју коц ка ње 
[Ba sti a ni et al. 2013]. Сход но то ме, ути цај осо ба из уже со ци јал не сре ди не 
сма тра се јед ним од кру ци јал них фак то ра за укљу чи ва ње у ак тив но сти 
коц ка ња. У по ро ди ци, као при мар ној био-пси хо-со ци јал ној за јед ни ци, 
пу тем со ци ја ли за ци је, кул тур не вред но сти и нор ме се пре но се на мла ђе 
ге не ра ци је. Та ко, по зи тив ни ста во ви и по на ша ња ро ди те ља ко ји ма се 
одо бра ва коц ка ње зна чај но до при но се уче ство ва њу мла дих у коц ка њу 
[Hanss et al. 2014]. Ста во ве одо бра ва ња коц ка ња ро ди те љи по ка зу ју кроз 
уче ство ва ње у раз ли чи тим коц кар ским ак тив но сти ма, да ва ње нов ца за 
коц ка ње или ку по ви ну ка ра та за игре у ци љу сти ца ња про фи та [Re ith & 
Dob bie 2011]. По ро дич на дис функ ци о нал ност и сла би ја со ци јал на по др шка 
пред ста вља ју зна чај не фак то ре ри зи ка за раз вој за ви сно сти од коц ка ња 
[Cow lis haw et al. 2016]. Број на ис тра жи ва ња из ве шта ва ју да осо бе са про-
бле ма тич ним коц ка њем или по ре ме ћа јем коц ка ња два до три пу та че шће 
при ја вљу ју исто ри ју коц ка ња у по ро ди ци или у вр шњач кој гру пи, при 
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че му се мла ди коц ка ју ра ди дру же ња, ис по ља ва ња иден ти те та или де-
мон стри ра ња ве шти на [Re ith & Dob bie 2011]. Зна чај вр шња ка за раз вој 
обра сца дру штве но при хва тљи вог коц ка ња, про бле ма тич ног коц ка ња 
или по ре ме ћа ја коц ка ња по твр ђен је и на ла зи ма ис тра жи ва ња ко ји су ге-
ри шу да при су ство вр шња ка ко ји се коц ка ју зна чај но до при но си ве ро ват-
но ћи раз во ја по ре ме ћа ја коц ка ња код адо ле сце на та [Bo tel la-Gu i jar ro et al. 
2020; Lang hin ric hsen-Ro hling et al. 2004; Zhai et al. 2017]. Дру ги ау то ри 
[Platz & Mil lar 2001] про на ла зе да се мо тив дру же ња са при ја те љи ма на-
ла зи у 10 нај ва жни јих мо ти ва за коц ка ње, при че му је зна чај овог мо ти ва 
сиг ни фи кант но ве ћи код осо ба са по ре ме ћа јем коц ка ња у од но су на осо-
бе ко је ис по ља ва ју обра зац дру штве но при хва тљи вог коц ка ња. Ва жну 
уло гу у ис по ља ва њу де ви јант них и не при ла го ђе них обра за ца по на ша ња има 
и не струк ту ри ра но и не кон струк тив но про во ђе ње сло бод ног вре ме на. 
Осо бе са про бле ма тич ним обра сцем коц ка ња се обич но по ред ига ра на 
сре ћу ан га жу ју у са мо не ко ли ко дру гих ак тив но сти, при че му је коц ка ње 
је ди на ак тив ност ко ја им пру жа за до вољ ство, што мо же би ти по сле ди ца 
ина че сла бог ин те ре со ва ња или гу бит ка ин те ре со ва ња за дру ге об ли ке 
за ба ве [Pe try 2005]. Ге не рал но, сту ди је ука зу ју на по зи тив ну ве зу из ме ђу 
не струк ту ри ра ног сло бод ног вре ме на и коц кар ског по на ша ња [Мolinaro 
et al. 2018], при че му се као ме ди ја тор ске ва ри ја бле мо гу ја ви ти ни зак 
со цио-еко ном ски по ро дич ни ста тус [A u hu ber et al. 2019] или сла ба су пер-
ви зи ја ро ди те ља [Chal mers & Wil lo ughby 2006].

Прет ход но при ка за ни на ла зи мо гу се ту ма чи ти у све тлу те о ри је ра-
зум не ак ци је и те о ри је пла ни ра ног по на ша ња. Те о ри ја ра зум не ак ци је 
ис ти че да је по на ша ње де тер ми ни са но на ме ра ма ко је, пак, од ре ђу ју два 
глав на фак то ра: 1) лич ни фак тор (по зи тив на или не га тив на ева лу а ци ја или 
став пре ма по на ша њу), и 2) со ци јал ни или нор ма тив ни фак тор (пер цеп-
ци ја со ци јал ног при ти ска тј. до жи вљај шта ва жне ре фе рент не гру пе или 
по је дин ци ми сле) [Aj zen & Fis hbein 1977, пре ма: Thras her et al. 2007]. Тео-
ри ја је на шла пот по ру у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ји по ка зу ју да ставо ви 
пре ма коц ка њу и су бјек тив не нор ме пред ви ђа ју укљу чи ва ње у коц кар ске 
ак тив но сти, а да на ме ра за коц ка њем пред ви ђа коц кар ско по на ша ње 
[Thra sher et al. 2007]. До дат но, те о ри ја пла ни ра ног по на ша ња го во ри да су 
по на ша ња, по пут игра ња ига ра на сре ћу, по сре до ва на ста во ви ма ин диви-
дуе, су бјек тив ним нор ма ма и пер цеп ци јом кон тро ле по на ша ња [Flack & 
Mor ris 2015, пре ма: Sa lo nen et al. 2017].

Иа ко је коц ка ње при сут но у ве ћи ни дру шта ва, по сто је раз ли чи ти 
кул ту ро ло шки усло вље ни ри зич ни и про тек тив ни фак то ри ко ји по ве ћа-
ва ју или сма њу ју ри зик од раз во ја за ви сно сти од коц ка ња. Ис тра жи ва ња 
до след но из ве шта ва ју о раз ли ка ма из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кул-
ту ра у мо ти ва ци ји за коц ка њем, уве ре њи ма, пре фе рен ци ји коц кар ских 
ак тив но сти, ис по ља ва њу про бле ма и ста во ви ма о тра же њу по мо ћи [O ei 
et al. 2019]. На при мер, екс пе ри мен тал на сту ди ја са за дат ком ба ца ња нов чића 
по ка за ла је да су Ка на ђа ни-Ази ја ти под ло жни ји коц кар ској за блу ди да ће 
по бе да усле ди ти на кон ни за гу би та ка, док су Евро-Ка на ђа ни под ло жнији 
за блу ди да ће се по бед нич ки низ на ста ви ти, што су ге ри ше кул ту ро ло шке 
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раз ли ке у ког ни ци ји и про це су до но ше ња од лу ка [Ji et al. 2015]. Та ко ђе, 
ве ће сто пе по ре ме ћа ја коц ка ња код аме рич ких ста ро се де ла ца при пи су ју 
се кул ту ро ло шком при хва та њу ма гиј ског ми шље ња ко је се ре флек ту је и 
на коц ка ње, а ко је се до жи вља ва као „оку ша ва ње сре ће”, чи ји ис ход зави-
си од суд би не [Zit zow 1996; пре ма: Raylu & Oei 2004]. Кул тур на уве ре ња 
и вред но сти ути чу, не са мо на коц кар ско по на ша ње (уче ста лост и об ли ци 
коц ка ња), као што смо већ на гла си ли, на ста во ве у по гле ду тра же ња по-
мо ћи због про бле ма иза зва них коц ка њем. Дру гим ре чи ма, при пад ни ци 
кул ту ре у ко јој пре о вла да ва ју не га тив ни ста во ви пре ма трет ма ну по ре-
ме ћа ја коц ка ња су ма ње спрем ни да тра же по моћ при ли ком по ја ве пр вих 
симп то ма, та ко да су у ве ћем ри зи ку од раз во ја те жих и пер зи стент них 
про бле ма [Raylu & Oei 2004]. 

О то ме ко ли ко су игре на сре ћу ва жан сег мент са вре ме ног дру штва 
го во ри чи ње ни ца да, чак, и зе мље ко је из вер ских или кул ту ро ло шких 
раз ло га не прак ти ку ју коц ка ње, до зво ља ва ју рад коц кар ни ца за стра не по-
се ти о це (нпр. Ма ле зи ја, Ки на, Изра ел и Ју жна Ко ре ја) [Hod gins et al. 2011; 
Or ford 2011]. До дат но, тра ди ци о нал но се сма тра да ће у ин ди ви ду а ли стич-
ким кул ту ра ма мо ти ва ци ја за коц ка њем по чи ва ти у лич ним фак то ри ма, 
по пут тра же ња сен за ци ја, ко мор би ди те та раз ли чи тих ти по ва за ви сно сти 
или на сто ја њу да се из бег ну стре сне си ту а ци је, не га тив не емо ци је или 
осе ћа ње уса мље но сти [Bi back & Zack 2015]. С дру ге стра не, код при пад-
ни ка ко лек ти ви стич ких кул ту ра мо ти ва ци ја ле жи у кон фор ми ра њу [Si tu 
& Mo 2016] и тра га њу за нов ча ним до бит ком [Ma & Lai 2016]. Са вре ме не 
ет но граф ске и по зи ти ви стич ке шко ле коц ка ње раз ма тра ју кроз ана ли зу 
коц кар ске суп кул ту ре, за јед нич ких вред но сти и сти ло ва по на ша ња, док од-
ре ђе не со ци о ло шке ана ли зе ука зу ју да се мо ти ва ци ја за коц ка ње ве зу је уз 
же љу за сти ца њем ма те ри јал них до ба ра и ве ро ва ње по је дин ца да аку мула-
ци јом ма те ри јал них до ба ра обо га ћу је вла сти ти иден ти тет и гра ди со ци јал-
ни ста тус [Livazović i Boj čić 2017]. Ве ћи на еко ном ских те о ри ја об ја шња ва 
коц ка ње на ве о ма јед но ста ван на чин – као ра ци о нал ни про ра чун тро шко-
ва и ко ри сти у до би ја њу нов ца [A a sved 2003; пре ма: Ma ri on ne au 2015]. Истра-
жи вач ки на ла зи ко ре спон ди ра ју с та квим те о риј ским по став ка ма, ука зу-
ју ћи да мо ти ва ци ја за коц ка ње че сто ле жи у еко ном ском фак то ру, од но сно 
у же љи и на ме ри да се за ра ди но вац [A bar ba nel 2014], а да се та мо ти ва ци-
ја те ме љи на по гре шним уве ре њи ма о ве ро ват но ћи по бе де, која се до дат но 
учвршћујe по вре ме ним до би ци ма [Plan zer 2014]. Сан о по сти за њу џек по та 
глав ни је мо тив за уче шће у раз ли чи тим об ли ци ма коц ка ња у ко ји ма ма ли 
улог да је шан су за освaјање огром не су ме нов ца [Bin de 2013], а исто та ко 
про грес ка про бле ма тич ном коц ка њу обич но је пра ћен за о купље но шћу 
до бит ком и тзв. ју ре њем гу бит ка [Grif fiths 2009]. На те ме љу то га, коц ка ње 
се че сто сма тра и об ли ком дру штве не по тро шње [Ma ri on ne au 2015].

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја зна чај но ути че на по ну ду и мо-
да ли те те коц ка ња. Од 1995. го ди не за па жа се ве ли ка екс пан зи ја ин тер нет 
или он лајн коц ка ња, ко је ће на ста ви ти с раз во јем уз укљу че ност не ти пич-
ног про фи ла ко ри сни ка, као што су ста ри је осо бе или осо бе жен ског по ла 
[Ab bot et al. 2018]. Не дав не ста ти сти ке по ка зу ју да су ка зи на и кла ди о ни це 
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„у па ду”, док „коц ка ње на да љи ну” пу тем те ле фо на, та бле та и ра чу на ра 
са да чи ни нај ве ћи сек тор коц кар ске ин ду стри је [Gam bling Co mis sion 2017, 
пре ма Rayment & Smith 2017]. Ин тер нет коц ка ње омо гу ћа ва пот пу ну ано-
ним ност и ши ро ке мо гућ но сти из бо ра ига ра у сај бер про сто ру, што иза-
зи ва по себ ну за бри ну тост струч ња ка ко ји се ба ве трет ма ном за ви сно сти 
од коц ка ња. Опа сност ин тер нет коц ка ња огле да се у сле де ћем: не по сто ји 
мо гућ ност кон тро ли са ња при др жа ва ња пра ви ла ап сти нен ци је, јер за ви-
сник не мо ра ну жно да се на ђе на „за бра ње ној” ло ка ци ји; игра чи не ма ју 
ап со лут но ни ка кву га ран ци ју да веб-сајт обез бе ђу је фер-плеј игру, на ро-
чи то ка да је у пи та њу по кер; веб-сај то ви мо гу би ти под окри љем кри ми-
нал них ор га ни за ци ја чи ји је циљ кра ђа, пре у зи ма ње по да та ка са кре дит не 
кар ти це или сла ње софт вер ског ви ру са [Spa pens 2008]; уче шће у не-мо не-
тар ном, си му ли ра ном коц ка њу мо же би ти пре дик тор мо не тар ног коц ка ња 
[King et al. 2012, пре ма: Par ke et al. 2012]. То ком 2013. го ди не би ло је до-
ступ но око 2.800 веб-сај то ва за коц ка ње [On li ne Ca si no City 2013]. Ско ро 
сви веб-сај то ви за коц ка ње има ју од ре ђе на ста ро сна огра ни че ња, али је 
њи хо ва при ме на ди ску та бил на и ва ри ја бил на. На при мер, у Ве ли кој Бри-
та ни ји су ше сна е сто го ди шња ци мо гли да при сту пе зна чај ној ве ћи ни (81%) 
те сти ра них веб-сај то ва за коц ка ње [Grif fits et al. 2011].

По след њих го ди на, ин ду стри ја коц ка ња ко ри сти мар ке тин шке стра-
те ги је за екс по нен ци јал ни раст [Gor don et al. 2015]. Мар ке тинг и про мо-
ви са ње ига ра на сре ћу, од но сно коц кар ских ак тив но сти зна чај но ути чу 
на об ли ко ва ње ста во ва и дру штве но при хва тљи вог окви ра по на ша ња, а 
исто та ко и на раз вој про бле ма тич ног или за ви снич ког по на ша ња [Mar tin 
et al. 2013]. Ин ду стри ја коц ка ња ши ри се на гло бал ном ни воу, а коц ка ње 
се про мо ви ше пу тем те ле ви зи је, ра ди ја, ин тер не та, pop-up по ру ка или 
но ви на [Tem cheff et al. 2011]. Коц ка ње је уо би ча је на те ма у по пу лар ној 
кул ту ри, по пут фил мо ва, се ри ја, ро ма на и ур ба них ле ген ди о до број или 
ло шој сре ћи ко ју су коц ка ри на вод но до жи ве ли [Ab bot et al. 2018]. Оно се 
пре зен ту је као иза зов на ак тив ност, у ко јој пре суд ну уло гу има ју зна ње 
и ве шти не [Bin de 2014]. Ре кла ме при ка зу ју коц ка ње на не тач но по зи ти ван 
на чин, по ве зу ју ћи га са за ба вом, уз бу ђе њем, успе хом, бо гат ством, осло-
ба ђа њем од фи нан сиј ских про бле ма и бек ством од ствар но сти [De re vensky 
et al. 2010]. Обич но има вр ло ма ло ви зу ел них или ау дио по ру ка ко је има ју 
за циљ да од вра те од коц ка ња [Tho mas et al. 2012]. Та кав на чин ме диј ске 
пре зен та ци је до во ди до пер ци пи ра ња коц ка ња као при влач не, со ци јал но 
при хва тљи ве и бе за зле не ак тив но сти [St-Pi er re et al. 2014].

У ци љу по пу ла ри за ци је коц ка ња, кроз дру штве не ме ди је ра ди се на: 
по ди за њу ни воа зна ња и оба ве ште но сти о коц ка њу (ин фо р ми са ње пу тем 
ме ди ја или дру штве них мре жа о на чи ни ма коц ка ња, кла ђе ња, коц кар ским 
ак тив но сти ма); гло ри фи ка ци ји коц ка ња (пред ста вља ње коц ка ња као пози-
тив не, уз бу дљи ве и за бав не ак тив но сти); на гла ша ва њу ла ко ће у оба вља њу 
коц кар ских ак тив но сти (ин фор ми са ње о ла ком при сту пу, игри и упла ти); 
под сти ца њу на по нов но коц ка ње (под сти чу ће и охра бру ју ће по ру ке); исти-
ца њу по бе де (при ка зи ва ње до би та ка, по бе да, осво је них ве ћих из но са нов-
ца); под сти ца њу спон зор ста ва и по кро ви тељ ста ва (по зи ва ње на учла њива-
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ње, ука зи ва ње на на гра де и бе не фе ци је за чла но ве); по ве зи ва њу спор та 
и коц ка ња (спон зор ства, мо гућ ност да се на истом ме сту кла ди и пра те 
спорт ска так ми че ња); про мо ви са њу бе не фи ци ја за за јед ни цу; пру жа њу 
фил три ра них и огра ни че них по ру ка о штет но сти коц ка ња, про бле ми ма 
по ве за ним с коц ка њем и од го вор ном коц ка њу [Ga in su bury et al. 2016]. О 
из у зет ној уло зи ме ди ја го во ри по да так да се у пе ри о ду од 2005. до 2012. 
го ди не удво стру чио из нос уло жен у еми то ва ње те ле ви зиј ских спо то ва за 
коц ка ње са 17,4 ми ли о на на 34,2 ми ли о на до ла ра [Of com 2013].

ДРУ ШТВЕ НЕ ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ КОЦ КА ЊА

Им пли ка ци је коц ка ња мо гу се кла си фи ко ва ти као по зи тив не и нега-
тив не, а оне се да ље мо гу ту ма чи ти као ин ди ви ду ал не (по са мог по је дин-
ца ко ји се коц ка) и ко лек тив не (по уже и ши ре со ци јал но окру же ње). У 
те о риј ским и ем пи риј ским раз ма тра њи ма мно го ви ше па жње по све ће но 
је не га тив ним по сле ди ца ма коц ка ња, док се по зи тив не пре вас ход но тума-
че у све тлу нов ча них и дру гих ма те ри јал них до би та ка, ка ко по по је дин ца 
та ко и по ње го во окру же ње. Па ра лел но с раз во јем ин ду стри је ига ра на 
сре ћу ра сте и уче ста лост и те жи на дру штве них про бле ма ко ји пра те ову 
де лат ност, као и број љу ди са здрав стве ним, пси хич ким и со ци јал ним 
по ре ме ћа ји ма [Zoričić i sar. 2009]. Не га тив не дру штве не им пли ка ци је 
коц ка ња нај че шће се од ра жа ва ју кроз кри ми нал, гу би так рад ног од но са, 
бан крот, са мо у би ства, рас пад по ро ди це и си ву еко но ми ју [Livazović i Boj čić 
2017]. 

До са да шња ис тра жи ва ња ука зу ју да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу по-
ре ме ћа ја коц ка ња и кри ми нал ног по на ша ња [Bje la jac 2017]. У ли те ра ту ри 
се ис ти че да коц ка ри знат но че шће чи не имо вин ска кри вич на де ла и дру-
га де ла у ци љу сти ца ња до хот ка и ма те ри јал них до ба ра, као што су кра ђе, 
про не ве ре, пре ва ре, фал си фи ко ва ње итд. [Re ith 2008]. На и ме, број ни су 
при ме ри да ор га ни за то ри иле гал ног коц ка ња не ис пла ћу ју до би так коц-
ка ри ма, не пла ћа ју по рез др жа ви или иле гал но сте че ни но вац ула жу у 
раз ли чи те об ли ке ор га ни зо ва ног кри ми на ла (по пут ута је по ре за, от ми це, 
пра ња нов ца, ме ђу на род не про сти ту ци је) [Al ba ne se 2017]. По ред то га, кри-
ми нал не ор га ни за ци је че сто ула зе у сек тор ле гал ног коц ка ња ко ји им слу-
жи као па ра ван за ба вље ње иле гал ним ак тив но сти ма [Spa pens 2008]. 

Коц ка ње је че сто по ве за но с дру гим об ли ци ма де ви јант ног по на ша ња, 
по пут из о ста ја ња из шко ле [Ra sa nen et al. 2013] и упо тре бе пси хо ак тив-
них суп стан ци (ПАС) [Wan ner et al. 2009]. На при мер, код 30% адо ле сце-
на та са по ре ме ћа јем коц ка ња от кри ве на је за ви сност од дро га, код 24,2% 
за ви сност од ци га ре та и код 11,4% за ви сност од ал ко хо ла [Shek et al. 2012]. 
Нај те жа по сле ди ца коц ка ња је су и цид. Из ме ђу 17% и 20% осо ба за ви сних 
од коц ка ња из вр ши су и цид, док от при ли ке по ло ви на за ви сни ка на ле че њу 
има су и ци дал не иде је или оп се сив не ми сли [Wil cox 2015]. 

Осим што ди рект но ути че на осо бу ко ја се коц ка, коц ка ње ути че и 
на зна чај не осо бе ње ног со ци јал ног окру же ња. Нај че шће је реч о чла но-
ви ма по ро ди це (брач ни парт не ри, де ца, ро ди те љи) и при ја те љи ма, а ви ше 
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сту ди ја ука зу је да по сле ди це ва ри ра ју од здрав стве них, пре ко еко ном ских 
(не по вољ на еко ном ска си ту а ци ја), до пси хич ких (анк си о зност, де пре сив-
ност, по ре ме ћа ји сна) и со ци јал них (сма ње ње со ци јал них ин тер ак ци ја, 
уче ста лост кон фли ка та) [Sko ko i sar. 2016]. Пре ма ис тра жи ва њи ма [Lob-
sin ger & Bec kett 1996, пре ма: Bo dor 2018] сва ки коц кар има из ме ђу се дам 
и 16 зна чај них дру гих осо ба, ко је мо гу би ти по го ђе не ње го вим коц ка њем.

По ред не га тив них по сле ди ца коц ка ња, у ли те ра ту ри се че сто ди ску-
ту је и о ње го вим по зи тив ним ефек ти ма. По је ди ни ау то ри [Wil li ams et al. 
2011] ис ти чу да се нај по зи тив ни ји ути цај коц ка ња огле да у по ве ћа њу јав них 
при хо да од по ре за. Да нас коц ка ње по ста је на чин ко ји др жа ва ма омо гу-
ћа ва по ве ћа ње про фи та и до пу ну бу џе та [Wal ker & So bel 2016]. У скла ду 
с тим, др жа ве про ши ру ју спек тар коц кар ских ак тив но сти у ци љу при ку-
пља ња што ви ше сред ста ва. На при мер, по след њих де це ни ја коц ка ње је 
по ста ло јед на од нај бр же ра сту ћих ин ду стри ја у Се вер ној Аме ри ци [Mar tin 
et al. 2010]. Ак ту ел но, при хо ди од коц ка ња да ле ко пре ва зи ла зе при хо де 
до би је не од тра ди ци о нал них об ли ка за ба ве – фил мо ви, ви део-игри це итд. 
[De re vensky et al. 2011]. На при мер, укуп ни при хо ди од коц ка ња и кла ђе ња 
у Фе де ра ци ји БиХ у 2017. го ди не из но си ли су 1,46 ми ли јар ди кон вер ти-
бил них ма ра ка и у од но су на 2015. го ди ну по ве ћа ни су за око 900 ми ли-
о на КМ, од но сно за ви ше од 250% [Halebić 2018]. 

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву прет ход но при ка за них са зна ња, мо же се за кљу чи ти да 
со ци јал но-кул ту ро ло шки фак то ри у огром ној ме ри де те р ми ни шу од нос 
пре ма коц ка њу и рас про стра ње ност коц ка ња. С об зи ром на раст пре ва-
лен ци је про бле ма тич ног коц ка ња и по ре ме ћа ја коц ка ња у раз ли чи тим 
де ло ви ма све та, не ми нов но је при сту пи ти овим фе но ме ни ма као јав но- 
-здрав стве ним, гло бал ним про бле ми ма. 

Кран же лић [Kranželić 2018, пре ма: Ri ci jaš i sar. 2019] на во ди да су у 
пре вен ци ји коц ка ња при сут не две глав не стра те ги је: а) пси хо-еду ка тив ни 
при ступ и б) за кон ска пре вен ци ја и раз вој со ци јал не по ли ти ке, ко је на сто-
је да об ли ку ју окру же ње ко је ће под сти ца ти до но ше ње здра вих и од го вор-
них из бо ра и ре ду ко ва ти ри зич не фак то ре окру же ња. Тре нут не по ли ти-
ке ко је од ра жа ва ју став да коц ка ње има ма ле не га тив не по сле ди це и да 
је са мо об лик за ба ве, оста вља ју ма ло по ве ре ња у ефи ка сне ини ци ја ти ве за 
пре вен ци ју коц ка ња. Пре вен ци ја и ре дук ци ја коц ка ња мо же се по сти ћи 
про ме ном за кон ских и под за кон ских ака та, у сми слу ве ће кон тро ле ин ду-
стри је коц ка ња и ме диј ских при ка за коц кар ских ига ра. Не ке од ме ра ко је 
мо гу би ти при ме ње не су огра ни ча ва ње бро ја ло ка ла у ре ги о ну, огра ни ча-
ва ње са ти коц ка ња, за бра на пу ше ња у ло ка ли ма, спре ча ва ње коц ка ња на 
кре дит, при ме на за кон ских од ред би о ста ро сном огра ни че њу, сма ње ње 
из но са мак си мал ног уло га, сма ње ње из но са на гра де, огра ни ча ва ње пози-
тив них ме диј ских при ка за коц ка ња итд.
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SUM MARY: Gam bling can be de fi ned as a com mon na me for a set of dif fe rent ga mes, 
be ha vi ors and ac ti vi ti es, which in vol ve in ve sting mo ney or so me ot her va lue, with risk 
and ho pe in an ti ci pa tion of a po si ti ve out co me. With the de ve lop ment of so ci ety, gam bling 
to ok on dif fe rent forms and me a nings de pen ding on the so cio-cul tu ral norms and be li efs 
of a gi ven era. To day we are tal king abo ut gam bling as a ge ne rally ac cep ted ac ti vity, 
pre sent in dif fe rent so cial con texts. Alt ho ugh most in di vi du als par ti ci pa te in gam bling 
as a fun so cial ac ti vity, a small gro up of pe o ple be co me se ri o usly in vol ved in gam bling 
ac ti vi ti es, which cur rently le ads to the re cog ni tion of gam bling as a be ha vi o ral ad dic tion, 
known as “gam bling di sor der”. Va ri o us pu blic po licy fac tors, eco no mic fac tors, com mu-
nity fac tors, so cial norms, le gi sla tion, as well as me dia co ve ra ge of gam bling ha ve ma de 
a hu ge con tri bu tion to the po pu la ri za tion and li be ra li za tion of gam bling. The aim of this 
pa per is to sum ma ri ze sci en ti fic know led ge abo ut key so cio-cul tu ral aspects of gam bling. 
Ba sed on a re vi ew of re le vant and re cent li te ra tu re, the pa per will pre sent the de ve lop ment 
of gam bling thro ug ho ut hi story, so cio-cul tu ral fac tors of gam bling and the so cial im pli-
ca ti ons of gam bling.

KEYWORDS: ga mes of chan ce, so cio-cul tu ral fac tors, hi story of gam bling, gam-
bling di sor der
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