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Сажетак
Полазећи од великог броја научних истраживања у којима се испитује 

перцепција ризика у области нуклеарне енергије, спроведено је истра-
живање са циљем да се пружи научна дескрипција постојећих теоријских 
сазнања и развијених методолошких процедура. Управо стога, у првом 
кораку идентификована су постојећа прегледна и оригинална истражи-
вања публикована у домаћим и престижним међународним часописи-
ма, као и у зборницима радова. Само проналажење радова реализовано 
је уз помоћ сервиса „Google scholar“, популарне мреже кооперативног 
„онлајн“ библиографског система и сервиса (COBISS), српског цитатног 
индекса (SCI) и портала конзорцијума библиотека Србије за обједињену 
набавку (KoBSON). Након тога приступљено је сортирању, свеобухват-
ној анализи и критичком сагледавању утврђених резултата спроведених 
теоријских и квантитативно-квалитативних истраживања. Резултати ис-
траживања показују динамичност проблематике испитивања перцеп-
ције ризика како у односу на предмет тако и у односу на коришћење 
истраживачких методолошких инструмената и замисли. Треба напоме-
нути да недовољној теоријској развијености третиране проблематике 
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Уводна разматрања
Иако су у студијама безбедности ризик и 

концепт управљања ризиком били предмет 
вишеструких дефиниција, међу теоретича-
рима и даље не постоји сагласност у вези 
са прецизним терминолошким одређењем. 
Често су схваћени или помешани са другим 
терминима, као што су: идентификација 
ризика, процена ризика, анализа ризика и 
саопштавање ризика [1]. Сам ризик пред-
ставља производ вероватноће и последица 
догађаја [2]. Ентони Гиденс каже да је ри-
зик концепт који представља нашу „жељу 
да контролишемо будућност“ [3]. Према 
Међународној стратегији за смањење ри-
зика од катастрофа [4], ризик предста-
вља вероватноћу штетних последица или 
очекиваних губитака услед интеракције 
између опасности и повредивости у датом 
подручју у одређеном временском периоду. 
Перцепција ризика је феномен за чијим се 

објашњењем и даље трага [5]. Смит [6] ис-
тичe два главна начина доживљавања ри-
зика: објективан (статистички) и субјекти-
ван став (сагледавање). У једном екстрему, 
објективна перцепција значи да су ризици 
већ научно процењени на непристрасан 
начин. Претпоставља се да се сви ризици 
и њихове последице оцењују тачно и без 
пристрасности. На другом крају скале на-
лазе се субјективне тачке гледишта ризи-
ка када појединац одређује степен ризика 
на основу сопственог искуства, без било 
које научне валидације резултата. Разлика 
између научно процењених и субјектив-
но одређених ризика посебно се уочава у 
случају екстремних претњи, када су људи 
склони прецењивању могућности настанка 
смртног исхода, што је случај код нукле-
арних хаварија. Узимајући у обзир радове 
који су указали на значајан пораст забри-
нутости јавности када је у питању нук-
леарна енергија [5–11] и на чињеницу да 
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у Србији у великој мери доприноси непостојање нуклеарних објеката. 
Оригиналност истраживања огледа се у до сада некодификованом кор-
пусу сазнања о перцепцији ризика у нуклеарној енергетици у домаћој 
литератури.

Abstract 
Starting from the large number of scientific researches that examine the 

perception of risk in the field of nuclear energy, a survey was conducted 
with the objective to provide scientific description of the existing theoreti-
cal knowledge and developed methodological procedures. Therefore, the first 
step was to identify the existing transparent and original research published 
in prestigious national and international journals, and conference proceed-
ings. In fact, the mere finding of works was realized with the help of service 
“Google scholar”, the popular social network, “on line” Bibliographic System 
and Services (COBISS), Serbian Citation Index (SCI) and portal of Consortium 
Library of Serbia for common acquisition (KoBSON). Thereafter, the sorting 
was done, a comprehensive analysis and critical analysis of the identified re-
sults of the conducted theoretical and quantitative and qualitative research. 
The research results show dynamic tests of perception of risk issues both 
with respect to the subject matter and in relation to the use of methodolog-
ical tools and research ideas. It should be emphasized that this problem is, 
theory- wise, undertreated in Serbia and it is greatly due to the lack of nucle-
ar facilities in this country. The originality of the research is in the fact that it 
offers the uncodified corpus of knowledge about the perception of risk in the 
nuclear energy sector in the national literature.



69

Српска наука данас / Serbian Science Today 2017 ▪ Vol. 2 ▪ No. 1 ▪ 67–77

Марина Х. Филиповић / Желимир М. Кешетовић ▪ Перцепција ризика у нуклеарној енергетици:  
преглед литературе

будућност нуклеарне енергије зависи не 
само од техничких и економских факто-
ра, већ и од прихватања ове технологије од 
стране јавности, могуће је и сасвим оправ-
дано извршити преглед литературе и спро-
вести истраживање о перцепцији ризика у 
нуклеарној енергетици. Законом о забрани 
изградње нуклеарних електрана у Савезној 
Републици Југославији („Службени лист 
СРЈ“, број 12/95 и „Службени гласник РС“, 
број 85/05) забрањена је изградња нуклеар-
них електрана, постројења за производњу 
нуклеарног горива и постројења за прераду 
ислуженог нуклеарног горива за нуклеарне 
електране. Забрана се односи на доношење 
инвестиционих одлука, израду инвести-
ционих програма и техничке документа-
ције за изградњу нуклеарних електрана, 
постројења за производњу нуклеарног го-
рива и постројења за прераду ислуженог 
нуклеарног горива за нуклеарне електране. 
Одредбе закона се не односе на научно-ис-
траживачке и истраживачко-развојне ра-
дове, рударско-геолошке истражне радове, 
геолошко-сеизмичка истраживања и обра-
зовање кадрова.

Управо стога, у првом кораку иденти-
фикована су постојећа прегледна и ориги-
нална истраживања публикована у до маћим 
и престижним међународним часо писима, 
као и у зборницима радова. При томе, само 
проналажење радова реализовано је уз по-
моћ сервиса „Google scholar“, популарне 
мреже кооперативног „он лајн“ библио-
графског система и сервиса (COBISS), Срп-
ског цитатног индекса (SCI) и портала Кон-
зорцијума библиотека Србије за обједињену 
набавку (KoBSON). Након тога приступље-
но је сортирању, свеобухватној анализи и 
критичком сагледавању утврђених резулта-
та спроведених теоретских и квантитатив-
но-квалитативних истраживања.

Перцепција грађана о нуклеарној 
енергији
Перцепција грађана о нуклеарној енер-

гији углавном се доводи у корелацију са 
могућим последицама употребе нуклеарне 

енергије и страхом од неконтролисаног 
ширења радиолошке контаминације. Наи-
ме, деловање радијације је невидљиво људ-
ском оку, што ствара осећај неповерења, 
немогућности контроле и управљања ри-
зиком. У литератури је идентификован ве-
лики број радова који се односе на перцеп-
цију грађана о нуклеарној енергији [5–11]. 
Коришћењем квантитативних истражи-
вачких приступа аутори су уз помоћ пси-
хометријских тестирања испитивали пер-
цепцију грађана о нуклеарној енергији. Ре-
цимо, Ван и сарадници [7] испитивали су 
разлике у начелним ставовима по питању 
коришћења нуклеарне енергије. Резултати 
добијени случајним узорком извученим 
из популације четири заједнице у Холан-
дији, удаљене у опсегу 30 миља од нукле-
арне електране, показали су снажну везу 
између ставова испитаника према нукле-
арној енергији и њихових перцепција о 
могућим последицама употребе нуклеарне 
енергије. Резултати су показали да поједин-
ци доживљавају лажну сагласност у односу 
на релативну распрострањеност сличних 
ставова код других људи. Перцепција испи-
таника о другим људима са сличним или 
супротним ставовима у вези са питањем 
нуклеарне енергије показала је упадљиве 
разлике у евалуацији, посебно код група са 
екстремним ставовима.

Са друге стране, Питерс и Словић [8] 
у свом истраживању о схватању перцеп-
ције ризика испитивали су улогу афекта и 
погледа на свет, као оријентире који усме-
равају људске одлуке у вези са сложеним 
и ризичним темама као што је нуклеарна 
енергија. У оквиру ове студије тестирана 
је хипотеза да погледи на свет и афектом 
оптерећена слика заједно пружају изузетну 
предвидивост када су у питању перцепције 
ризика у нуклеарној енергетици и подршка 
за ту врсту технологије. Осим тога, утврђе-
но је да афекти и погледи на свет дају поје-
диначан и независан допринос предвиђању 
у вези са нуклеарном подршком и да је сама 
афективна слика коју нека особа има о нук-
леарној енергији систематски повезана са 
њеним погледима на свет. 
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Виклунд [11] у својој студији испитује 
кроз репрезентативан узорак шведске по-
пулације различите ставове у вези са пи-
тањима енергетске политике (нпр. ставови 
о заштити животне средине, перцепцији 
ризика, о различитим системима за про-
изводњу енергије) и лично понашање када 
је у питању штедња електричне енергије. 
Испитаници су уопштено гледано пока-
зали позитивне ставове према животној 
средини и уштеди електричне енергије, док 
су ставови према нуклеарној енергији, као 
средству производње електричне енергије 
у Шведској, били махом негативни. Пер-
ципирани ризик показао се као важан пре-
диктор оваквих ставова и дошло се до за-
кључка да је неопходно истражити факторе 
који се налазе у позадини ове променљиве 
варијабле. 

Виегман и сарадници [12] у оквиру своје 
студије фокусирали су се на перцепцију ве-
лике примене нуклеарне енергије и угља у 
Холандији и Француској. Они указују на то 
да су примена ових извора енергије, као и 
ризици и користи које она носи, оцењивани 
на различите начине од стране различитих 
друштвених група. Резултати су показали 
да Французи имају виши ниво перцепције 
ризика и негативнији став ка нуклеарној 
енергији него Холанђани. 

Совакул [13] у својој студији разматра на 
који начин корисници енергије разумевају 
значај димензија енергетске безбедности. 
Студија поставља питање: На који начин 
осећај за енергетску безбедност варира у 
културама? Њен главни извор података су 
анкете дистрибуиране на осам језика и ско-
ро 2.500 испитаника у Бразилу, Кини, Дан-
ској, Немачкој, Индији, Казахстану, Јапану, 
Папуа Новој Гвинеји, Саудијској Арабији, 
Сингапуру и у Сједињеним Америчким Др-
жавама. У оквиру студије у Данској је ко-
ришћен „Тест енергетске писмености“ као 
секундарно средство за прикупљање пода-
така. Резултати истраживања коришћени 
су за тестирање девет хипотеза о национал-
ним, економским, политичким, професио-
налним и епистемичким културама. 

Гудфелов и сарадници [14], приликом 
истраживања о перцепцији ризика које 
је спроведено у току последње четири де-
ценије, критички су оценили водеће пси-
холошке и социолошке теорије, психо-
метријску парадигму и културну теорију, 
сваку засебно. Ови аутори дошли су до за-
кључка да нова нуклеарна политика, која 
промовише шири приступ дизајну, уједно 
инкорпоришући опсежнији ланац података 
заинтересованих страна, укључује и миш-
љења лаика, може да обезбеди средства за 
смањење перцепције ризика од нуклеарних 
електрана. 

Технолошке катастрофе изазване 
хаваријама у нуклеарним 
електранама и ставови јавности
Са данашњим степеном техничко-техно-

лошке развијености немогуће је у апсолут-
ној мери избећи технолошке катастрофе 
полазећи од несавршености људи и технич-
ких система. Свакако, на људе и техничке 
системе у великој мери утичу и природни 
процеси који могу нанети озбиљне штете. 
Управо стога литература обилује много-
бројним истраживањима која испитују везу 
између ставова јавности и технолошких ка-
тастрофа изазваних хаваријама у нуклеар-
ним електранама у Фукушими и Черно-
биљу. Ханг и сарадници [15] испитивали су 
процену утицаја коју је нуклеарна катастро-
фа у Фукушими имала на кинеску јавност и 
њен став, и прихватање нуклеарних елек-
трана у Кини. Спроведене су две анкете 
(пре и после нуклеарне катастрофе у Фуку-
шими) на два одвојена подузорка станов-
ника у близини нуклеарне електране у Ли-
ањунгангу у близини Тајвана, у Кини. Фор-
миран је структурни модел једначине како 
би се описао ниво прихватања јавности 
када су у питању нуклеарне електране, а уз 
то и четири фактора перцепције ризика: 
знање, перципирани ризик, бенефити и по-
верење. Резултати истраживања ових ауто-
ра показали су да је педесет одсто испита-
ника у анкети одговорило да сматра при-
хватљивим да се не више од једном у 50 
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година догоди нуклеарна хаварија. Арикава 
и сарадници [16] спровели су интернет ан-
кету како би проценили ставове јапанске 
јавности према нуклеарној енергији и уште-
ди електричне енергије у периоду након 
нуклеарне катастрофе у Фукушима Даичи. 
У првом делу рада, аутори су испитивали 
повезаност између социо-економских ка-
рактеристика и прихватања нуклеарне 
енергије у вези са глобалним загревањем. 
Утврдили су да коришћење нуклеарне енер-
гије у већем делу подржавају мушкарци и 
они који су образованији. Поред тога, утвр-
дили су и да старији пружају мању подршку 
нуклеарној енергији. У другом делу рада, 
испитивали су однос између захтева за 
електричном енергијом и прихватања нук-
леарне енергије. Утврдили су да противни-
ци нуклеарне енергије мање користе елек-
тричне апарате код куће и да су смањили 
своју употребу електричне енергије у току 
штедног периода након нуклеарне хаварије. 
Аутори су дошли до закључка да еластич-
ност потражње за електричном енергијом 
објашњава ставове према нуклеарној енер-
гији. Сегрист и сарадници [17] истичу да су 
нуклеарна катастрофа у Фукушими и раз-
говори о нуклеарној енергији који су усле-
дили након тога утицали на ставове јав-
ности о прихватању ове технологије. Циљ 
ове студије био је да се испита зашто су неки 
људи који су подржавали нуклеарну енер-
гију постали њени противници, док су дру-
ги постали неодлучни након Фукушима ка-
тастрофе. Добијени резултати указују на то 
да су за промене у перцепцији користи 
углавном заслужне за то да људи промене 
своје ставове по питању нуклеарне енер-
гије. При томе, утврдили су да промена у 
перцепцији ризика није објаснила промене 
у ставовима и зашто су присталице нукле-
арне енергије прешле у противнике нукле-
арне енергије. Селимбеговић и сарадници 
[18] спровели су три експериментална ис-
траживања у оквиру којих су испитивали 
какав је утицај подсетника нуклеарне нез-
годе на подршку за нуклеарну енергију, као 
функције иницијалних ставова усмерених 
ка заштити животне средине. Истраживање 

је спроведено у Француској, где нуклеарне 
електране производе око 80% електричне 
енергије у земљи, и где је ово питање веома 
политизовано. Очекивало се да ће подсе-
тници нуклеарних незгода навести поје-
динце који нису много забринути за зашти-
ту животне средине да парадоксално по-
већају ниво подршке у вези нуклеарне енер-
гије, док се од оних појединаца који су веома 
забринути за животну средину очекивало 
да смање своју подршку када је у питању 
нуклеарна енергија. Све укупно, резултати 
су потврдили хипотезу везану за оне који су 
слабо заинтересовани за заштиту животне 
средине. Висчерс и Валкуист [19] уочили су 
да догађаји попут нуклеарне катастрофе у 
Фукушими могу утицати на прихватање 
опасних технологија од стране људи. Циљ 
спроведеног истраживања био је да се испи-
та на који начин је људско прихватање нук-
леарне енергије повезано са њиховом амби-
валентношћу и знањем, пре и после Фуку-
шиме. Утицај Фукушиме на неодлучност 
зависио је од већ постојећег нивоа прихва-
тања код људи. Промена у прихватању на-
кон Фукушиме великим делом може бити 
објашњена на основу подршке која је по-
стојала пре катастрофе, а мањим делом 
знањем и неодлучношћу које жене поседују. 
Минг и сарадници [20] наглашавају да је 
нуклеарна катастрофа која се догодила у 
Фукушими у Јапану значајно утицала на 
тренд брзог развоја светске нуклеарне ин-
дустрије, узрокујући да многе земље, 
укључујући и Кину, измене своју нуклеарну 
политику. Међутим, утврђено је да како је 
утицај катастрофе полако бледео, дошло је 
и до промена политике у односу на нукле-
арну енергију широм света. Закључено је да 
анализа нуклеарних политика различитих 
земаља и њихових трендова након Фуку-
шима катастрофе има практичан значај у 
промовисању ефикасног и безбедног раз-
воја индустрије нуклеарне енергије. Парк и 
Ом [21] истичу да је катастрофа у Фукуши-
ми утицала на ставове које јавност има пре-
ма енергетским изворима и технологијама, 
укључујући не само нуклеарну енергију, већ 
и друге изворе енергије. У студији се дошло 
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до закључка да су постојале значајне разли-
ке у перцепцији јавности, укључујући и ста-
вове јавности, перципиране користи, пове-
рење, намеру, знање и ризике између време-
на пре и после земљотреса. Ким и сарадни-
ци [22] кажу да је нуклеарна катастрофа 
која се догодила у Фукушими значајно ути-
цала да се измене ставови јавности према 
нуклеарној енергији и да је важно разумети 
на који начин се ова промена догодила у 
различитим земљама пре него што је гло-
бално друштво извршило ревизију по-
стојеће нуклеарне политике. Ова студија 
анализира ефекте Фукушима катастрофе на 
прихватање нуклеарне енергије од стране 
јавности у 42 земље. Они су пронашли да је 
оперативно искуство у производњи нукле-
арне енергије, које је значајно утицало на 
позитивно мишљење јавности о нуклеарној 
енергији, постало веома негативно након 
катастрофе, што указује на фундаменталне 
промене у јавном прихватању, без обзира 
на ниво прихватања који је постојао пре ка-
тастрофе. Хајаш и Хагес [23] нагласили су 
да је нуклеарна катастрофа која се догодила 
у марту 2011. године у Фукушима Даичи 
нуклеарној електрани утицала на кратко-
рочну и дугорочну енергетску безбедност у 
Јапану, резултирајући кризом и селектив-
ном енергетском политиком. Због одлуке да 
се затворе сви нуклеарни реактори, дошло 
је до повећаних захтева за фосилним гори-
вима у земљи, посебно за природним гасом. 
Еисер и сарадници [24] анкетирали су уку-
пно 840 испитаника са универзитета у Аус-
тралији, Енглеској, Француској, Немачкој и 
Холандији током месеци који су уследили 
након инцидента у Чернобиљу. Ставке су 
укључивале мере попут доношења поли-
тичких одлука, нуклеарне ставове, реакције 
на Чернобиљ и општу политичку орјента-
цију. Мех и сарадници [25] истичу да се пи-
тање у којој мери нуклеарна енергија може 
бити изводљива опција за снабдевање енер-
гијом поново појавило као тема широко 
распрострањене дебате након Фукушима 
хаварија у Јапану. Аутори су спровели ис-
траживање са циљем да омогуће боље разу-
мевање јавног мишљења по питању 

нуклеарне енергије тако што су истражива-
ли перцепције ризика, поверење и димен-
зију јавног ангажовања. Њихови налази 
указују на то да влада Хонг Конга мора да 
утиче на то да изградња поверења добије 
значајну пажњу у процесу доношења одлу-
ка везаних за нуклеарну енергију, и да треба 
да избегава претерано ослањање на послов-
ни сектор. Јео и сарадници [26] у оквиру 
своје студије испитивали су перцепције ри-
зика према нуклеарној енергији пре и после 
Фукушима катастрофе, користећи репре-
зентативне узорке националне анкете спро-
ведене на одраслим Американцима. Они су 
открили да су идеолошке групе различито 
реаговале на догађаје у Јапану. Перцепције 
ризика су се након катастрофе посебно 
смањиле међу конзервативцима. Осим тога, 
они су утврдили да је коришћење медија 
увећало ове ефекте. Стоутенбороугх и са-
радници [27] кажу да је нуклеарна енергија 
у току 2000. године полако постајала све по-
пуларнија као алтернатива технологијама 
фосилних горива која загађују ваздух. У 
свом раду они испитују подршку америчке 
јавности нуклеарној енергији једну годину 
након Фукушима катастрофе у циљу бољег 
разумевања утицаја знања и перцепције ри-
зика на политичку подршку. Нишикава и 
сарадници [28] спровели су квантитативну 
анализу промена у перцепцијама становни-
ка по питању нето предности које происти-
чу из Кашивазаки-Карива нуклеарне елек-
тране пре и после катастрофе која се дого-
дио у Фукушима Даичи електрани након 
великог земљотреса, анализирајући подат-
ке из две анкете које су спроведе засебно, 
пре и после катастрофе у Фукушими. Том 
приликом, дошли су до закључка да су пер-
ципиране нето користи знатно опале након 
катастрофе у Фукушими, и да су становни-
ци који живе близу нуклеарних постројења 
показали већу забринутост због здравстве-
ног ризика од нуклеарних катастрофа него 
због вероватноће да ће такве незгоде бити 
проузроковане људском грешком. Ву [29] 
истиче да су перцепција ризика и учешће 
јавног мњења постали све значајнији у ери 
након Фукушима катастрофе. У свом 
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истраживању је испитивао како јавност у 
Кини прихвата изградњу приобалних нук-
леарних електрана. Том приликом, аутори 
су испитивали факторе утицаја на јавно 
прихватање нуклеарне енергије и упореди-
ли ситуацију у Кини и земљама ОЕЦД-а. 
Студија је показала да јавност и даље заузи-
ма релативно оптимистичан став, мада је 
дошло до благог пада одмах након Фуку-
шиме. Ипак, поверење јавности се опорави-
ло након четири године.

Нуклеарна енергија и медији
Велики је број радова који указују на то 

да медији имају значајан утицај на фор-
мирање ставова грађана. Упркос напори-
ма нуклеарне индустрије да побољшају 
безбедност и сигурност нуклеарних по-
стројења, овакве вести не добијају толику 
медијску покривеност у поређењу са по-
кривеношћу нуклеарних незгода. Рубин 
[30] у својој компаративној анализи о на-
чину на који су медији извештавали о нук-
леарним незгодама које су се догодиле на 
острву Три Миље и у Чернобиљу, истакао 
је да званични извори и новинари имају 
недостатке у свом извештавању о нуклеар-
ним инцидентима. Аутор је утврдио да су 
оптимистични кратки прегледи о нукле-
арним инцидентима које су објавили зва-
нични извори пружали веома мало чиње-
ница, што је за последицу имало умањење 
њиховог кредибилитета како код новинара 
тако и код шире јавности. Закључено је да 
сензационалистичко извештавање о нук-
леарним незгодама може да има пресудну 
улогу када је реч о перцепцији грађана о 
нуклеарној енергији и да медији поседују 
известан ниво предрасуда према нуклеар-
ној енергији, посебно у смислу пружања 
додатних информација у вези безбедности 
нуклеарних електрана. Слично, према сту-
дији коју су спровели Мек Кобсу и Шау [31] 
– емитери, уредници и редакцијско особље 
играју кључну улогу у формирању поли-
тичке реалности путем начина на који би-
рају и презентују вести. Као резултат тога, 
јавност добија не само информације о датој 

теми, него и о томе колики значај треба да 
прида датом проблему на основу информа-
ција које су дате у вестима и њиховом поло-
жају. Вагнер и сарадници [32] испитивали 
су ставове јавности о нуклеарној енергији 
у Пољској у односу на четири теоријска 
идеална типа јавне сфере у модерним де-
мократијама. Истраживали су право, ме-
дијски дискурс и цивилно друштво као 
димензије јавне сфере, користећи анализе 
како би креирали шире импликације енер-
гетских транзиција. Аутори су закључили 
да упркос томе што у правним и цивилним 
секторима постоје неки елементи либерал-
ног типа који се базира на учешћу, тренут-
но функционисање јавне сфере је у већој 
мери повезано са репрезентативним либе-
рално-демократским типом, и не подржава 
транзиције у енергетској сфери. Репрезен-
тативни либерални тип ужива подршку 
мејнстрим медија, чији је главни фокус на 
економским и политичким елитама. Ауто-
ри сматрају да политичке иницијативе које 
су настале без учешћа или доприноса ве-
ликих лобистичких фирми нису у великој 
мери присутне у јавном дискурсу, нити у 
традиционалним медијима или интернету, 
и да чак и уколико се појаве, њихов утицај је 
ограничен због слабе изложености. Ово ис-
траживање нуди став о томе на који начин 
енергетске транзиције могу бити одложене 
путем учешћа јавне сфере. Слично томе, у 
истраживању које су спровели Фридмeн и 
сарадници [33] испитан је начин на који су 
амерички медији третирали нуклеарну ин-
дустрију у току извештавања у Чернобиљу. 
Том приликом, научници су анализирали 
медијско извештавање од стране пет аме-
ричких новина и вечерњих вести које су 
емитовале три велике америчке телеви-
зијске мреже. Настојало се одговорити на 
питање да ли су амерички медији пружили 
довољно основних информација о нукле-
арној енергији и нуклеарној индустрији у 
току прве две недеље медијског извешта-
вања о Чернобиљу како би осигурали да 
америчка јавност „неће бити у заблуди у 
свом размишљању и ставовима по питању 
нуклеарне енергије“. Резултати студије 
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показују да упркос бурном медијском из-
вештавању о несрећи, само је 25% извешта-
вања било фокусирано на информације о 
безбедности, учинку и стању нуклеарних 
електрана. Као такво, није пружило довољ-
но информација које би помогле јавности 
да стекне боље разумевање о нуклеарној 
енергији или да инцидент у Чернобиљу са-
гледа објективније. Међутим, закључак је 
да су генерално новинари показали урав-
нотежене ставове по питању мишљења за и 
против нуклеарне енергије, и нису износи-
ли екстремне количине паничних, негатив-
них информација. Коернер и сарадници 
[34] истичу да су веома присутни радови 
у којима се испитује емитовања програма 
о нуклеарним незгодама и начинима на 
који медијско извештавање може измени-
ти перцепцију јавности о ризицима, а за 
узврат и нуклеарну политику Сједињених 
Америчких Држава. Аутори су разматрали 
неодлучност јавне подршке у последњим 
деценијама и њену повезаност са медијима 
и научним извештавањем. Анализа иден-
тификује на који начин је медијска покри-
веност инцидента у нуклеарној централи 
Острво три миље и нуклеарних катастрофа 
у Чернобиљу и Фукушими, надвладала нау-
чне тврдње о сигурности и безбедности у 
производњи нуклеарне енергије. Медијски 
дискурс представља есенцијални контекст 
за разумевање на који начин се јавно миш-
љење о нуклеарној енергији формира [35].

Нуклеарна енергија и климатске 
промене
Климатске промене се сматрају једним 

од најзначајнијих глобалних еколошких 
проблема данашњице јер изазивају прак-
тично неповратне трансформације кли-
матског система Земље. Климатски систем 
Земље се загрева због повећања концен-
трације гасова стаклене баште, а посебно 
због емисије, која настаје као последица 
сагоревања фосилних горива у енергет-
ском сектору. Нуклеарној енергији је при-
знат „велики потенцијал“ за смањење упо-
требе фосилних горива [36]. Наиме, под 

нормалним условима нуклеарнe електранe 
скоро да не производе штетне гасове. Мале 
количине радиоактивних гасова се регу-
ларно испуштају у контролисаним услови-
ма и не представљају опасност за раднике 
и околно становништво. Бирд и сарадни-
ци [37] спровели су 2010. године анкетно 
истраживање како би испитали ставове 
аустралијске јавности према нуклеарној 
енергији у односу на климатске промене 
и у односу на друге алтернативне изворе 
енергије. Анкета је показала да је већина 
испитаника (42%) вољна да прихвати нук-
леарну енергију уколико би она помогла у 
борби против климатских промена. Тери-
ванен и сарадници [38] истичу да су бри-
ге у вези климатских промена и енергетске 
безбедности коришћене као јаки аргумен-
ти како би се оправдао скорашњи повратак 
нуклеарне енергије као озбиљне опције у 
производњи електричне енергије у разним 
деловима света. Ертор Акyази и сарадници 
[39], на основу података који су добијени из 
личних интервјуа обављених са 2.422 ста-
новника градског дела Турске, испитали су 
ставове грађана о нуклеарним и обновљи-
вим изворима енергије у Турској. Нала-
зи су показали да је опозиција нуклеарној 
енергији била јака, а да је само мало број 
испитаника прихватио нуклеарну енергију 
означавајући је као своја два прва избора.. 
Насупрот томе, скоро две трећине узорка 
је подржало улагање у обновљиве изворе 
енергије (као што су ветар и сунце), док је 
само мали део био против. Корнер и сарад-
ници [40] испитивали су ставове јавности 
према нуклеарној енергији у Великој Бри-
танији. Наводе да су претходна истражи-
вања показала да значајан број људи може 
„нерадо прихватити“ нуклеарну енергију 
као средство у борби против још веће опас-
ности од климатских промена. Ослањајући 
се на резултате националне анкете спрове-
дене у Британији, тренутна студија је пока-
зала да ставови према нуклеарној енергији 
остају подељени, док само мањина изра-
жава безусловно прихватање. У принци-
пу, људи који показују већу забринутост за 
климатске промене, енергетску безбедност 
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и који негују више вредности, били су мање 
вољни да фаворизују нуклеарну енергију. 
Међутим, када је нуклеарна енергија до-
била карактер „безусловног прихватања“, 
дозволивши људима да уз своју условну 
подршку изразе и своје незадовољство по 
питању нуклеарне енергије, забринутост 
због климатских промена и енергетске без-
бедности постала је позитивни показатељ 
подршке нуклеарној енергији. Ова открића 
указују на то да ће забринутост за климат-
ске промене и енергетску безбедност по-
већати ниво прихватања само под одређе-
ним условима уколико су све друге пожељ-
не опције исцрпљене.

Закључак
Прегледом постојећих научних сазнања 

у домаћим и иностраним публикацијама 
не може да се не примети недоследност, 
конфузност аутора, али и озбиљна разно-
врсност предмета и циљева спроведених 
истраживања. При томе, примећује се да 
се аутори нестриктно придржавају адек-
ватних операционализација теоријског 
одређења перцепције ризика. Свакaко, ри-
зик и представља неодређен, вишезначан 
термин који се често неконсеквентно упо-
требљава у различитим научним дисци-
плинама. Такође, запажају се тешкоће и не-
конструктивистички приступи приликом 
одређивања садржаја и обима самог појма. 
Све то, генерално говорећи проузрокује 
вишеструке проблеме у анализи дискурса 
о енергетској проблематици. Руководећи 
се принципом дубљег и даљег научног саз-
нања, лишеног сваке субјективности и нес-
мотрености у анализи постојећих сазнања, 
искристалисали су се следећи закључци:
▪  у теорији доминирају истраживања о пер-

цепцији грађана о разноврсним аспекти-
ма искоришћавања нуклеарне енергије;

▪  најзаступљенија су квантитативна ис-
траживања у којима се примењују психо-
метријска испитивања;

▪  квалитативна истраживања почивају на 
групном интервјуу и веома малом броју 
субјеката испитивања;

▪  у домаћој литератури скоро и да не по-
стоје испитивања перцепције грађана о 
нуклеарној енергији. Разлог непостојања 
таквих радова вероватно је условљен не-
постојањем нуклеарних постројења на 
подручју Србије. 

Услед постојања нуклеарних електрана 
у непосредној околини Републике Србије 
можемо да закључимо да постоји реална 
опасност од прекограничног ширења кон-
таминације. Поред тога, могуће је ширење 
контаминације радиоактивног отпадног 
материјала који је ускладиштен у хангари-
ма I и II на свега 12 километара од главног 
града у Институту за нуклеарне науке „Вин-
ча“. До радиолошких незгода може доћи 
при коришћењу радиоактивних извора у 
индустрији, у процесу одређених медицин-
ских истраживања, крађе радиоактивних 
извора итд. Свакако, полазећи од могућих 
последица технолошких катастрофа и нео-
пходности предупређења њиховог негати-
вног испољавања по живот и здравље људи 
значајно је спровести истраживања у овој 
области.

Summary
Reviewing the existing scientific informa-

tion in domestic as well as international publi-
cations we cannot allow ourselves to overlook 
the existing inconsistency, author’s confusion, 
but also the severe diversity regarding subjects 
and goals of researches that were conducted. 
Thereby, it is noticeable that the authors are 
not that consistent when it comes to adher-
ence to adequate operationalization of theo-
retic definition of risk perception. Risk does 
represent a vague, ambiguous term that is very 
often inconsistently used in different scientif-
ic disciplines. What is also noted are the dif-
ficulties and unconstructive approaches when 
determining the content and scope of the 
concept itself. Generally speaking, all this is 
instrumental for the multiple problems in the 
analysis of discourse regarding energy issues. 
Guided by the principle of deeper and further 
scientific acknowledgement, devoid of any 
subjectivity and recklessness in the analysis of 
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existing knowledge, the following conclusions 
were crystallized:
▪  theory is dominated by research on the per-

ception of citizens about various aspects of 
the utilization of nuclear energy;

▪  the most common are the quantitative re-
searches that apply psychometric tests;

▪  qualitative research is based on the focus 
group interview and a very small number of 
subject examinations;

▪  domestic literature contains almost none 
of the analyses about citizens’ perceptions 
about nuclear energy. The reason for the lack 
of such papers is probably caused by the ab-
sence of nuclear installations within the ter-
ritory of Serbia.

Due to the existence of nuclear power plants 
in the immediate vicinity of the Republic of 
Serbia we can conclude that there is a real dan-
ger of cross-border spread of contamination. In 
addition, there is a possibility of spread of con-
tamination of radioactive waste that is stored 
in the hangars I and II only 12 kilometers from 
the capital and the Institute of Nuclear Scienc-
es “Vinča”. There is a possibility of occurrence 
of radiological accidents when using radioac-
tive sources in the industry, in the process of 
conducting certain medical research, theft of 
radioactive sources, etc. Anyhow, in terms of 
possible consequences of technological disas-
ters and the necessity for the prevention of its 
negative manifestation of the life and health 
of people, to conduct a research in this field is 
very important. 
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