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САЖ ЕТАК: Коцкање се може дефинисати као заједничк и назив за
скуп различитих игара, понашања и активности, које укључују улагање
новца или неке друге вредности, уз ризик и наду у очекивање позитивног
исхода. Развојем друштва, коцкање је попримало различите облике и зна
чења у зависности од друштвено-култ уролошких норми и уверења дате
епохе. Данас говоримо о коцкању као општеприхваћеној активности, при
сутној у различитим друштвеним контекстима. Иако већина појединаца
учествује у коцкању као забавној друштвеној активности, мала група људи
постаје озбиљно укључена у коцкарске активности, што актуелно доводи до
препознавања коцкања као бихевиоралне зависности, познате под називом
поремећај коцкања. Огроман допринос у популаризацији и либерализаци
ји коцкања имају различити фактори јавне политике, економски фактори,
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фактори заједнице, социјалне норме, законска рег улатива, као и медијски
прикази коцкања. Циљ рада је сумирање научних сазнања о кључним соци
јално-културолошким аспектима коцкања. На основу прегледа релевантне
и рецентне литературе, у раду je приказан развој коцкања кроз историју,
друштвено-култ уролошки фактори коцкања и друштвене имп ликације
коцкања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: игре на срећу, друштвено-културолошки фактори,
историја коцкања, поремећај коцкања

УВОД
Коцкање је феномен који се у различитим облицима среће у свим
културама и епохама. Дефинише се као заједнички назив за скуп разли
читих игара, понашања и активности, које укључују улагање новца, уз
ризик и наду у очекивање позитивног исхода [Koić 2009]. Појам коцкања
одувек је имао одређену негативну конотацију у очима друштва, те је
присутно све чешће коришћење еуфемизма „игре на срећу”, нарочито у
коцкарској индустрији [Kozjak 2016].
Коцкарско понашање може се сагледати на континууму који на јед
ном крају подразумева неучествовање у коцкарским активностима, док на
другом, супротном крају подразумева зависност од коцкања. У складу с
поимањем контин уу ма, поједини аутори [Bilić i Opić 2013] разлик ују
друштвено прихватљиво – социјално коцкање, проблематично коцкање
и патолошко коцкање. Социјално коцкање је културно прихватљива заба
ва и рекреација која нема заокупљујући карактер и која не узрокује озбиљ
није негативне последице по појединца и његово социјално окружење
[Hasanović i Pajević 2018]. Проблематично коцкање дефинише се као пре
комерно коцкање које резултира умереним или тешким последицама
[Blaszczynski & Nower 2010], док патолошко коцкање представља синоним
за поремећај коцкања, односно зависност од коцкања која је актуелно пре
позната као нехемијска, бихевиорална зависност. У петом издању Дијаг
ностичко-статистичког приручника за менталне поремећаје (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5) поремећај коцкања
дефинише се као репетитивно и перзистентно проблематично коцкарско
понашање које води до клинички значајних оштећења или дисфункцио
налности, уз испољавање минимално четири симптома са комплетне листе
симптома, у периоду од 12 месеци [Black & Grant 2014]. Та зависност је
често камуфлирана устаљеним стереотипима да је коцкање важно пона
шање у људској еволуцији, које представља извор узбуђења и стимула
ције [Bjelajac 2017].
Поставља се питање зашто је коцкање кроз историју толико попу
ларно, упркос чињеници да људи имају већу вероватноћу да изгубе новац
него да зараде. Етиологија коцкарског понашања укључује интеракцију
биолошких и психосоцијалних фактора, фактора јавне политике, економ
ских фактора, фактора заједнице, социјалних норми, законске регулативе,
као и укључености медија у креирању позитивне слике о коцкању [Dodig
2013]. Коцкање, као и било које друштвено понашање, добија смисао у
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односу на контекст у којем се појављује. Историја и вредности културе
утичу на значења која се придају коцкарском понашању, мотивацију за
коцкање, перцепцију новчаних улагања и добитака, предности и недо
статке коцкања, као и на поимање концепта зависности од коцкања. Који
образац зависничког понашања ће бити успостављен, најпре, зависи од
прихватљивости „супстанце” у датом друштву.
Иако је коцкање у ист раживањима спорадично размат рано у кон
тексту културе, јединствена парадигма о односу културе и коцкања тек
треба да се формира [Marionneau 2015]. Одређени недостаци досадашњих
ист раживања коцкања у светлу културе тичу се занемаривања утицаја
индивидуа лних фактора, тако да се варијације у преваленцији коцкања
између различитих културалних група тумаче у односу на фазе друштве
ног развоја (стопа коцкања позитивно корелира са степеном развоја дру
штва) и фокусираности истраживача на ужи приступ у сагледавању раз
лика у обрасцима коцкарског понашања између припадника етничких
мањина и већинског становништа [Marionneau 2015].
Стога је циљ рада сумирање научних сазнања о кључним социјал
но-културолошким утицајима и аспектима коцкања. На основу увида у
рецентну и релевантну научну и стручну литературу у раду су приказа
ни развој коцкања кроз историју, друштвено-култ уролошки фактори
коцкања, као и друштвене импликације коцкања.
КОЦК АЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ
Коцкање је активност која датира још од античких времена. Развојем
друштва развијале су се и коцкарске игре. У различитим цивилизација
ма коцкање је представљало облик забаве, како за сиромашне тако и за
богате чланове друштва [Dodig 2013]. Док Божовић [Božović 2013] наво
ди да трагови коцке датирају 4.000 година пре нове ере, Зоричић [Zoričić
2015] истиче да се трагови коцкања налазе 2.300 година пре нове ере кроз
артефакте коцкања с подручја Кине. Стари Грци и Римљани бавили су
се разним облицима коцкања. Спортско клађење било је нарочито популар
но и Римљани су имали рани облик коцкарница, тзв. алеаторијума, који
су се користили за изузетно популарне игре с коцкицама [Planzer 2014].
Истраживачи су на подручју Индије и Египта пронашли коцкице и табле
за коцкање које датирају из 1600. године пре нове ере [McMillen 1996,
према: Richard et al. 2017]. Идеје о Блек-Џеку (Black-Jack) и покеру с папир
натим новцем описане су у Кини 900. године, док је данас једна од нај
раширенијих игара на срећу – лото – утемељена 1700. године у британској
колонији Латер [Dodig 2013].
Правна регулатива и систематизација ове делатности, и нормативно
и практично, уведена је у 16. веку у европским земљама у којима је лу
трија била организована као редовна делатност [Kozjak 2008]. Исти аутор
[Kozjak 2008] наводи да је прва државна лутрија организована у Фиренци,
са улогом од једног дуката и срећком која се називала „polizza”, чији је
основни циљ био попуњавање државног буџета. Такав тренд проширио
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се и на друге земље Европе. На тај начин је 1523. године, у Холандији,
организовањем лут рије изг рађено сиротиште. У Паризу је 1539. органи
зована прва француска државна лутрија под називом „Blanque”, док је на
територији данашње Немачке прва државна лутрија одржана 1610. године,
а у Енглеској тек 1769. године [Kozjak 2008]. У Европи спортско клађење
зачело је у Великој Британији, која је прва легализовала клађење на спорт
ским тркама коња доношењем закона под називом Коцкарски акт из 1853.
године [Zuckerman-Itković i Prostran 2009].
Коцкање се као глобални феномен јавља у 19. веку, када под утица
јем институционализације и индустријализације поприма карактер инду
стријски организоване активности која се развијала по узору и паралелно
с индустријом забаве [Kozjak 2008]. Крајем 19. и почетком 20. века, ути
цај коцкања перципиран је као изузетно негативан за радну мотивацију
и рад, под претпоставком да доноси ирационална уверења о лако стече
ном богатству [Koprek 2013]. Међутим, овакви негативни погледи посте
пено су уступили место виђењу коцкања као прихватљиве активности за
провођење слободног времена. До легализације коцкања дошло је због по
зитивног односа јавности према коцкању као виду забаве, ради настојања
држава да отворе нова радна места и остваре приходе, као и из жеље
градова да подстичу туризам и економски развој [Bjelde et al. 2008].
По питању регулације игара на срећу, земље Европе имају прилично
неусклађене механизме. На пример, Аустрија и Велика Британија су игре
на срећу препустиле тржишној регулацији, док скандинавске земље имају
стриктни државни монопол у организовању игара на срећу [Torre et al. 2010].
Још 1946. године Министарство финансија ФНРЈ дозволило је, уз изричито
одобрење власти, игре на срећу само у хуманитарне и културно-образов
не сврхе, док је прво законодавство, усвојено 1962. године, предвиђало
игре на срећу и спортско клађење у хуманитарне, културно-образовне и
спортско-образовне сврхе [Makarovič i sar. 2011]. Данас је доступност
игара на срећу у нашој земљи регулисана Законом о играма на срећу [Службени гласник Реп ублике Србије, 18/2020] и правилницима, уредбама и
одл укама, као подзаконским актима. Према Закон у о играма на срећу
[Исто, 18/2020], у игре на срећу убрајају се: класичне игре на срећу (лу
трија, инстант-лутрија и друге сличне игре које за основу имају лутрију;
спортска прогноза; лото, кено и сличне игре; томбола, бинго и друге слич
не које за основу имају томболу; фонто; СМС лутрија; друге игре на срећу),
посебне игре на срећу (игре на срећу у играчницама; игре на срећу на ауто
матима; игре на срећу – клађење) и наг радне игре у роби и услугама.
На превалентност коцкања највише утичу доступност и приступач
ност коцкарских активности [St-Pierre et al. 2014]. Генерално, све већа до
ступност игара на срећу, ширење могућности коцкања и врста игара на
срећу, као и општа перцепција игара на срећу као друштвено прихватљивих
активности допринели су све учесталијем развоју проблема повезаних с
овим активностима [Dodig i sar. 2014]. Међутим, услед утицаја различитих
социјално-културолошких фактора, неуједначености терминологије, раз
личитих дефиниција и дијагностичких приступа, данас долазимо до при
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лично неконзистентних података о распрострањености и обрасцима коц
кања у различитим деловима света (Табела 1).
Табела 1. Упоредни преглед епидемиолошких студија о преваленцији пореме
ћаја коцкања у Европи и Океанији
Држава
Данска
Шпанија
Шведска
Аустралија
Норвешка
Исланд
Велика Британија
Финска
Немачка
Естонија
Нови Зеланд
Литванија
Италија
Рум унија

Преваленција поремећаја коцкања
0,8%
0,8%
0,9%
1–13%
1,8–3,2%
1,9–3%
2–5,6%
2,3%
3%
3,4%
3,8–13%
4–5%
6%
7%

Извор: [Hasanović i Pajević 2018].

У Србији је проблем нехемијских зависности, укључујући и коцкање,
дошао у жижу интересовања у последњој деценији 20. века, што је пред
стављало велики изазов стручњацима који су били затечени, не само ра
ширеношћу, већ и озбиљношћу „нових” облика зависности [Đukanović i
Knežević-Tasić 2015]. Ретка су истраживања у нашој земљи која се на обу
хватан начин баве испитивањем образаца и учесталости коцкања међу
различитим старосним групама. Спроведене студије, пак, показују да ста
новништво Србије има врло високе стопе проблематичног коцкања и поре
мећаја коцкања, а у зависности од дизајна и методологије студије ти подаци
варирају на следећи начин: 6% узорка испољава образац проблематичног
коцкања, док се чак 9,2% испитаника налази у категорији са поремећајем
коцкања (узорак од 2.988 испитаника оба пола, старости од 13–69 година)
[Đukanović i Knežević-Tasić 2015], односно укупно 3,7% одрасле попула
ције у Србији испољава ризик од проблема услед коцкања, док 1,1–2% њих
има проблем са коцкањем и 0,3–0,7% њих испољава зависност од коцка
ња (репрезентативни узорак од 5.120 испитаника оба пола, старости од
18–64 године) [Килибарда и сар. 2014]. Када се резултати истраживања на
репрезентативном узорку генерализују на општу популацију у Србији,
може се рећи да је ризично коцкање присутно код 51.000–93.000 особа,
од којих су 14.000–33.000 особе са поремећајем коцкања [Килибарда и сар.
2014].
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ДРУШТВЕНО-КУЛТУРОЛОШКИ ФАКТОРИ КОЦК АЊА
У складу са социјално-когнитивном теоријом, људско понашање је
резултат сложених и реципрочних интеракција између индивидуа лних
и срединских фактора [Pačić-Turk i Bošković 2008]. Етиологија коцкања
укључује различите био-психо-социјалне факторе, попут генетске предис
позиције, стресора из окружења, породичних и социјалних утицаја, пси
хичк их процеса и особина личности. Наиме, динамичка интеракција
између индивид уа лних и срединских фактора доп риноси развоју тзв.
адиктивне личности која је вулнерабилна за развој различитих врста
зависности.
Аутори [Shead et al. 2010] на основу опсежног прегледа литературе,
издвајају следеће факторе који повећавају вероватноћу развоја поремећаја
коцкања: биолошки фактори (мушки пол); фактори личности (импулсив
ност, тражење сензација, преузимање ризика, ниже самопоштовање); ког
нитивни фактори (неефикасне стратегије суочавања, позитивни ставови
и уверења према коцкању, хиперкинетички поремећај); интернализовани
проблеми (виши ниво анксиозности и депресивности, суицидалне мисли,
идеје и понашања); екстернализовани проблеми (девијантно и делинквент
но понашање, попут вандализма, злоупотребе психоактивних супстанци,
крађе, туче, преваре); породични фактори (лоши породични односи, одсу
ство или слаба породична кохезија, историја коцкарског понашања); вршњач
ки фактори (лоши односи с вршњацима, вршњаци који испољавају образац
зависничког понашања); школски фактори (слаб школски успех, школски
проблеми попут одбацивања од вршњака и немогућности интегрисања у
школску средину); фактори ширег социо-културног окружења (доступност
коцкарских активности, рек ламе, култура која дозвољава и промовише
коцкање). У делу који следи биће размотрени најважнији друштвено-кул
туролошки фактори коцкања.
Учесталост коцкања појединца и вероватноћа развоја зависности су
у позитивној корелацији са степеном личног одобравања коцкања и са
степеном до кога појединац верује да други коцкају и одобравају коцкање
[Bastiani et al. 2013]. Сходно томе, утицај особа из уже социјалне средине
смат ра се једним од круцијалних фактора за укључивање у активности
коцкања. У породици, као примарној био-психо-социјалној заједници,
путем социјализације, културне вредности и норме се преносе на млађе
генерације. Тако, позитивни ставови и понашања родитеља којима се
одобрава коцкање значајно доприносе учествовању младих у коцкању
[Hanss et al. 2014]. Ставове одобравања коцкања родитељи показују кроз
учествовање у различитим коцкарским активностима, давање новца за
коцкање или куповину карата за игре у циљу стицања профита [Reith &
Dobbie 2011]. Породична дисфункционалност и слабија социјална подршка
представљају значајне факторе ризика за развој зависности од коцкања
[Cowlishaw et al. 2016]. Бројна истраживања извештавају да особе са про
блематичним коцкањем или поремећајем коцкања два до три пута чешће
пријављују историју коцкања у породици или у вршњачкој групи, при
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чему се млади коцкају ради дружења, испољавања идентитета или де
монстрирања вештина [Reith & Dobbie 2011]. Значај вршњака за развој
обрасца друштвено прихватљивог коцкања, проблематичног коцкања
или поремећаја коцкања потврђен је и налазима ист раживања који суге
ришу да присуство вршњака који се коцкају значајно доприноси вероват
ноћи развоја поремећаја коцкања код адолесцената [Botella-Guijarro et al.
2020; Langhinrichsen-Rohling et al. 2004; Zhai et al. 2017]. Други аутори
[Platz & Millar 2001] проналазе да се мотив дружења са пријатељима на
лази у 10 најважнијих мотива за коцкање, при чему је значај овог мотива
сигнификантно већи код особа са поремећајем коцкања у односу на осо
бе које испољавају образац друштвено прихватљивог коцкања. Важну
улогу у испољавању девијантних и неприлагођених образаца понашања има
и неструкт урирано и неконструктивно провођење слободног времена.
Особе са проблематичним обрасцем коцкања се обично поред игара на
срећу ангажују у само неколико других активности, при чему је коцкање
једина активност која им пружа задовољство, што може бити последица
иначе слабог интересовања или губитка интересовања за друге облике
забаве [Petry 2005]. Генерално, студије указују на позитивну везу између
неструктурираног слободног времена и коцкарског понашања [Мolinaro
et al. 2018], при чем у се као мед ијаторске варијабле мог у јавит и низак
социо-економски породични статус [Auhuber et al. 2019] или слаба супер
визија родитеља [Chalmers & Willoughby 2006].
Претходно приказани налази могу се тумачити у светлу теорије ра
зумне акције и теорије планираног понашања. Теорија разумне акције
истиче да је понашање детерминисано намерама које, пак, одређују два
главна фактора: 1) лични фактор (позитивна или негативна евалуација или
став према понашању), и 2) социјални или нормативни фактор (перцеп
ција социјалног притиска тј. доживљај шта важне референтне групе или
појединци мисле) [Ajzen & Fishbein 1977, према: Thrasher et al. 2007]. Тео
рија је нашла потпору у резултатима истраживања који показују да ставови
према коцкању и субјективне норме предвиђају укључивање у коцкарске
акт ивнос ти, а да намера за коцкањем предвиђа коцкарско понашање
[Thrasher et al. 2007]. Додатно, теорија планираног понашања говори да су
понашања, попут играња игара на срећу, посредована ставовима индиви
дуе, субјективним нормама и перцепцијом конт роле понашања [Flack &
Morris 2015, према: Salonen et al. 2017].
Иако је коцкање присутно у већини друштава, постоје различити
културолошки условљени ризични и протективни фактори који повећа
вају или смањују ризик од развоја зависности од коцкања. Ист раживања
доследно извештавају о разликама између припадника различитих кул
тура у мотивацији за коцкањем, уверењима, преференцији коцкарских
активности, испољавању проблема и ставовима о тражењу помоћи [Oei
et al. 2019]. На пример, експериментална студија са задатком бацања новчића
показала је да су Канађани-Азијати подложнији коцкарској заблуди да ће
победа уследити након низа губитака, док су Евро-Канађани подложнији
заблуди да ће се победнички низ наставити, што сугерише културолошке
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разлике у когницији и процесу доношења одлука [Ji et al. 2015]. Такође,
веће стопе поремећаја коцкања код америчких староседелаца приписују
се културолошком прихватању магијског мишљења које се рефлектује и
на коцкање, а које се доживљава као „окушавање среће”, чији исход зави
си од судбине [Zitzow 1996; према: Raylu & Oei 2004]. Културна уверења
и вредности утичу, не само на коцкарско понашање (учесталост и облици
коцкања), као што смо већ нагласили, на ставове у погледу тражења по
моћи због проблема изазваних коцкањем. Другим речима, припадници
културе у којој преовладавају негативни ставови према третману поре
мећаја коцкања су мање спремни да траже помоћ приликом појаве првих
симптома, тако да су у већем ризику од развоја тежих и перзистентних
проблема [Raylu & Oei 2004].
О томе колико су игре на срећу важан сегмент савременог друштва
говори чињеница да, чак, и земље које из верских или културолошких
разлога не практикују коцкање, дозвољавају рад коцкарница за стране по
сетиоце (нпр. Малезија, Кина, Израел и Јужна Кореја) [Hodgins et al. 2011;
Orford 2011]. Додатно, традиционално се сматра да ће у индивидуалистич
ким културама мотивација за коцкањем почивати у личним факторима,
попут тражења сензација, коморбидитета различитих типова зависности
или настојању да се избегну стресне ситуације, негативне емоције или
осећање усамљености [Biback & Zack 2015]. С друге стране, код припад
ника колективистичких култура мотивација лежи у конформирању [Situ
& Mo 2016] и трагању за новчаним добитком [Ma & Lai 2016]. Савремене
етног рафске и позитивистичке школе коцкање размат рају кроз анализу
коцкарске супкултуре, заједничких вредности и стилова понашања, док од
ређене социолошке анализе указују да се мотивација за коцкање везује уз
жељу за стицањем материјалних добара и веровање појединца да акумула
цијом материјалних добара обогаћује властити идентитет и гради социјал
ни статус [Livazović i Bojčić 2017]. Већина економских теорија објашњава
коцкање на веома једноставан начин – као рационални прорачун трошко
ва и користи у добијању новца [Aasved 2003; према: Marionneau 2015]. Истра
живачки налази кореспондирају с таквим теоријским поставкама, указу
јући да мотивација за коцкање често лежи у економском фактору, односно
у жељи и намери да се заради новац [Abarbanel 2014], а да се та мотиваци
ја темељи на погрешним уверењима о вероватноћи победе, која се додатно
учвршћујe повременим добицима [Planzer 2014]. Сан о постизању џекпота
главни је мотив за учешће у различитим облицима коцкања у којима мали
улог даје шансу за освaјање огромне суме новца [Binde 2013], а исто тако
прог рес ка проблематичном коцкању обично је праћен заокупљеношћу
добитком и тзв. јурењем губитка [Griffiths 2009]. На темељу тога, коцкање
се често смат ра и обликом друштвене пот рошње [Marionneau 2015].
Развој информационих технологија значајно утиче на понуду и мо
далитете коцкања. Од 1995. године запажа се велика експанзија интернет
или онлајн коцкања, које ће наставити с развојем уз укљученост нетипич
ног профила корисника, као што су старије особе или особе женског пола
[Abbot et al. 2018]. Недавне статистике показују да су казина и кладионице
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„у паду”, док „коцкање на даљину” путем телефона, таблета и рачунара
сада чини највећи сектор коцкарске индустрије [Gambling Comission 2017,
према Rayment & Smith 2017]. Интернет коцкање омогућава потпуну ано
нимност и широке могућности избора игара у сајбер простору, што иза
зива посебну забринутост стручњака који се баве третманом зависности
од коцкања. Опасност интернет коцкања огледа се у следећем: не постоји
могућност конт ролисања придржавања правила апстиненције, јер зави
сник не мора нужно да се нађе на „забрањеној” локацији; играчи немају
апсолутно никакву гаранцију да веб-сајт обезбеђује фер-плеј игру, наро
чито када је у питању покер; веб-сајтови могу бити под окриљем крими
налних организација чији је циљ крађа, преузимање података са кредитне
картице или слање софтверског вируса [Spapens 2008]; учешће у не-моне
тарном, симулираном коцкању може бити предиктор монетарног коцкања
[King et al. 2012, према: Parke et al. 2012]. Током 2013. године било је до
ступно око 2.800 веб-сајтова за коцкање [Online Casino City 2013]. Скоро
сви веб-сајтови за коцкање имају одређена старосна ограничења, али је
њихова примена дискутабилна и варијабилна. На пример, у Великој Бри
танији су шеснаестогодишњаци могли да приступе значајној већини (81%)
тестираних веб-сајтова за коцкање [Griff its et al. 2011].
Последњих година, индустрија коцкања користи маркетиншке стра
тегије за експоненцијални раст [Gordon et al. 2015]. Маркетинг и промо
висање игара на срећу, односно коцкарских активности значајно утичу
на обликовање ставова и друштвено прихватљивог оквира понашања, а
исто тако и на развој проблематичног или зависничког понашања [Martin
et al. 2013]. Индустрија коцкања шири се на глобалном нивоу, а коцкање
се промовише путем телевизије, радија, интернета, pop-up порука или
новина [Temcheff et al. 2011]. Коцкање је уобичајена тема у популарној
култури, попут филмова, серија, романа и урбаних легенди о доброј или
лошој срећи коју су коцкари наводно доживели [Abbot et al. 2018]. Оно се
презентује као изазовна активност, у којој пресудну улогу имају знање
и вештине [Binde 2014]. Рекламе приказују коцкање на нетачно позитиван
начин, повезујући га са забавом, узбуђењем, успехом, богатством, осло
бађањем од финансијских проблема и бекством од стварности [Derevensky
et al. 2010]. Обично има врло мало визуелних или аудио порука које имају
за циљ да одврате од коцкања [Thomas et al. 2012]. Такав начин медијске
презентације доводи до перципирања коцкања као привлачне, социјално
прихватљиве и безазлене активности [St-Pierre et al. 2014].
У циљу популаризације коцкања, кроз друштвене медије ради се на:
подизању нивоа знања и обавештености о коцкању (информисање путем
медија или друштвених мрежа о начинима коцкања, клађења, коцкарским
активностима); глорификацији коцкања (представљање коцкања као пози
тивне, узбудљиве и забавне активности); наглашавању лакоће у обављању
коцкарских активности (информисање о лаком приступу, игри и уплати);
подстицању на поновно коцкање (подстичуће и охрабрујуће поруке); исти
цању победе (приказивање добитака, победа, освојених већих износа нов
ца); подстицању спонзорстава и покровитељстава (позивање на учлањива
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ње, указивање на наг раде и бенефеције за чланове); повезивању спорта
и коцкања (спонзорства, могућност да се на истом месту клади и прате
спортска такмичења); промовисању бенефиција за заједницу; пружању
филт рираних и ограничених порука о штетности коцкања, проблемима
повезаним с коцкањем и одговорном коцкању [Gainsubury et al. 2016]. О
изузетној улози медија говори податак да се у периоду од 2005. до 2012.
године удвостручио износ уложен у емитовање телевизијских спотова за
коцкање са 17,4 милиона на 34,2 милиона долара [Ofcom 2013].
ДРУШТВЕНЕ ИМПЛИК АЦИЈЕ КОЦК АЊА
Импликације коцкања могу се класификовати као позитивне и нега
тивне, а оне се даље могу тумачити као индивидуалне (по самог поједин
ца који се коцка) и колективне (по уже и шире социјално окружење). У
теоријским и емпиријским размат рањима много више пажње посвећено
је негативним последицама коцкања, док се позитивне превасходно тума
че у светлу новчаних и других материјалних добитака, како по појединца
тако и по његово окружење. Паралелно с развојем индустрије игара на
срећу расте и учесталост и тежина друштвених проблема који прате ову
делатност, као и број људи са здравственим, псих ичк им и социјалним
поремећајима [Zoričić i sar. 2009]. Негативне друштвене имп ликације
коцкања најчешће се одражавају кроз криминал, губитак радног односа,
банкрот, самоубиства, распад породице и сиву економију [Livazović i Bojčić
2017].
Досадашња ист раживања указују да постоји корелација између по
ремећаја коцкања и криминалног понашања [Bjelajac 2017]. У литератури
се истиче да коцкари знатно чешће чине имовинска кривична дела и дру
га дела у циљу стицања дохотка и материјалних добара, као што су крађе,
проневере, преваре, фалсификовање итд. [Reith 2008]. Наиме, бројни су
примери да организатори илегалног коцкања не исплаћују добитак коц
карима, не плаћају порез држави или илегално стечени новац улажу у
различите облике организованог криминала (попут утаје пореза, отмице,
прања новца, међународне проституције) [Albanese 2017]. Поред тога, кри
миналне организације често улазе у сектор легалног коцкања који им слу
жи као параван за бављење илегалним активностима [Spapens 2008].
Коцкање је често повезано с другим облицима девијантног понашања,
попут изостајања из школе [Rasanen et al. 2013] и упот ребе психоактив
них супстанци (ПАС) [Wanner et al. 2009]. На пример, код 30% адолесце
ната са поремећајем коцкања откривена је зависност од дрога, код 24,2%
зависност од цигарета и код 11,4% зависност од алкохола [Shek et al. 2012].
Најтежа последица коцкања је суицид. Између 17% и 20% особа зависних
од коцкања изврши суицид, док отприлике половина зависника на лечењу
има суицидалне идеје или опсесивне мисли [Wilcox 2015].
Осим што директно утиче на особу која се коцка, коцкање утиче и
на значајне особе њеног социјалног окружења. Најчешће је реч о члано
вима породице (брачни партнери, деца, родитељи) и пријатељима, а више
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студија указује да последице варирају од здравствених, преко економских
(неповољна економска ситуација), до психичких (анксиозност, депресив
ност, поремећаји сна) и социјалних (смањење социјалних интеракција,
учесталост конфликата) [Skoko i sar. 2016]. Према ист раживањима [Lob
singer & Beckett 1996, према: Bodor 2018] сваки коцкар има између седам
и 16 значајних других особа, које могу бити погођене његовим коцкањем.
Поред негативних последица коцкања, у литератури се често диску
тује и о његовим позитивним ефектима. Поједини аутори [Williams et al.
2011] истичу да се најпозитивнији утицај коцкања огледа у повећању јавних
прихода од пореза. Данас коцкање постаје начин који државама омогу
ћава повећање профита и допуну буџета [Walker & Sobel 2016]. У складу
с тим, државе проширују спектар коцкарских активности у циљу прику
пљања што више средстава. На пример, последњих деценија коцкање је
постало једна од најбрже растућих индустрија у Северној Америци [Martin
et al. 2010]. Актуелно, приходи од коцкања далеко превазилазе приходе
добијене од традиционалних облика забаве – филмови, видео-игрице итд.
[Derevensky et al. 2011]. На пример, укупни приходи од коцкања и клађења
у Федерацији БиХ у 2017. године износили су 1,46 милијарди конверти
билних марака и у односу на 2015. годину повећани су за око 900 мили
она КМ, односно за више од 250% [Halebić 2018].
ЗАК ЉУЧАК
На основу претходно приказан их сазнања, може се зак ључ ит и да
социјално-културолошки фактори у огромној мери детерминишу однос
према коцкању и распрострањеност коцкања. С обзиром на раст прева
ленције проблематичног коцкања и поремећаја коцкања у различитим
деловима света, неминовно је приступити овим феноменима као јавно-здравственим, глобалним проблемима.
Кранжелић [Kranželić 2018, према: Ricijaš i sar. 2019] наводи да су у
превенцији коцкања присутне две главне стратегије: а) психо-едукативни
приступ и б) законска превенција и развој социјалне политике, које насто
је да обликују окружење које ће подстицати доношење здравих и одговор
них избора и редуковати ризичне факторе окружења. Тренутне полити
ке које одражавају став да коцкање има мале негативне последице и да
је само облик забаве, остављају мало поверења у ефикасне иницијативе за
превенцију коцкања. Превенција и редукција коцкања може се постићи
променом законских и подзаконских аката, у смислу веће контроле инду
стрије коцкања и медијских приказа коцкарских игара. Неке од мера које
могу бити примењене су ограничавање броја локала у региону, огранича
вање сати коцкања, забрана пушења у локалима, спречавање коцкања на
кредит, примена законских одредби о старосном ограничењу, смањење
износа максималног улога, смањење износа награде, ограничавање пози
тивних медијских приказа коцкања итд.
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SUMMARY: Gambling can be defined as a common name for a set of different games,
behaviors and activities, which involve investing money or some other value, with risk
and hope in anticipation of a positive outcome. With the development of society, gambling
took on different forms and meanings depending on the socio-cult ural norms and beliefs
of a given era. Today we are talk ing about gambling as a generally accepted activity,
present in different social contexts. Although most individuals participate in gambling
as a fun social activity, a small group of people become seriously involved in gambling
activities, which currently leads to the recognition of gambling as a behavioral addiction,
known as “gambling disorder”. Various public policy factors, economic factors, commu
nity factors, social norms, legislation, as well as media coverage of gambling have made
a huge cont ribution to the popularization and liberalization of gambling. The aim of this
paper is to summarize scientif ic knowledge about key socio-cultural aspects of gambling.
Based on a review of relevant and recent literature, the paper will present the development
of gambling throughout history, socio-cult ural factors of gambling and the social impli
cations of gambling.
KEYWORDS: games of chance, socio-cult ural factors, history of gambling, gam
bling disorder
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