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РЕЧ УРЕДНИКА
Поштовани читаоци!

Пред вама је трећи број стручног часописа студената дру-
штвено-хуманистичких наука и уметности Политеума. Часопис 
издаје студентска организација Српски политички форум, а изда-
вање је омогућила фондацијa Заједно за младе – проф. др Даница 
Грујичић. Част нам је и задовољство да вам у оквиру новог броја 
можемо представити радове из области различитих научних ди-
сциплина, које су писали студенти следећих факултета: Факултета 
политичких наука, Економског факултета, Филозофског факулте-
та, Православног богословског факултета и Факултета музичких 
уметности Универзитета у Београду; Правног факултета Универ-
зитета у Косовској Митровици; Правног факултета Универзитета 
у Нишу; Економског факултета и Филозофског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду, Филозофског факултета Универзитета 
у Источном Сарајеву.

Увиђајући значај и лепоту писане речи, аутори предсто-
јећих текстова, на критички начин читаоцима предочавају сво-
ја мишљења и уверења, поткрепљујући их научним сазнањима. 
Објективним избором информација аутори обрађују актуелна 
научна питања и друштвене проблеме и са њима упознају ширу 
академску заједницу. 

Велики број пристиглих радова указује нам на то да је ин-
тересовање за бављење научно-истраживачким радом код сту-
дената присутно у значајној мери. Квалитет радова, потврђен од 
стране рецензената, уверио нас је у значај који студенти придају 
могућности да се њихови радови објаве. 

Стога, у име аутора и редакције, захваљујемо се гостујућем 
уреднику проф. др Драгану Ђукановићу, покровитељу пројекта – 
Фондацији Заједно за младе, свим професорима и сарадницима 
који су нам од самог почетка пружали подршку у неговању кри-
тичког духа, као и PR тиму Факултета политичких наука на медиј-
ској подршци приликом промовисања часописа. То што тренутна 
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криза проузрокована пандемијом није спречила студенте из свих 
крајева Србије и блиских суседних земаља да пошаљу своје радо-
ве, професоре и сараднике да оцене квалитет пристиглих радова, 
те редакције и покровитеља пројекта да омогуће да трећи број 
угледа светлост дана без већег угрожавања учесталости излаже-
ња, даје нам додатну снагу и подстрек да наставимо даље у овом 
послу. Искрено верујемо да ће време показати вредност уложеног 
труда свих нас.

Уредници 
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РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ УРЕДНИКА
Одржати квалитет часописа из број у број заиста није лак 

задатак. Но, када је у питању часопис Политеума, то се на неки 
начин ипак потврђује. Мноштво чланака студената са различи-
тих факултета и универзитета на теме из области политикологије, 
права, економије, психологије, историје итд. у овом броју часопи-
са потврђује настојање да се расветле веома актуелни друштвени 
феномени. У том смислу проблематизовано је питање војне неу-
тралности Србије од 2007. године (Александра Баклаја), примена 
Бриселског споразума (2013) (Драгана Максић), колонијализма 
на Балканском полуострву (случај Босне и Херцеговине) (Мари-
на Милосављевић) и посебна пажња везана за нову методологију 
проширења Европске уније, која је усвојена у марту ове године 
(Филип Дуканац).

Ништа мање актуелне нису ни теме које се тичу изборне 
администрације у Србији (Алекса Дамњановић), као и савремених 
изазова међународног права у вези са оружаним сукобима (Ивана 
Јанковић). Такође, из области економије веома су актуелне теме 
у вези са давањем акредитива у међународном платном промету 
(Денис Куштер). Радови у овом броју Политеуме тичу се и импул-
сивног понашања потрошача у савременом потрошачком друштву 
(феномен „Црног петка“) (Михаило Којадиновић), фетишизације 
одређених брендова код младих (Матија Поповић) итд. Ту су и 
веома занимљиви погледи на одређене видове понашања адо-
лесцената (Јелена Марковић и Николина Бошњак), а потом и на 
херменеутику (Лазар Трифуновић). Однос Римокатоличке цркве и 
светиња Српске православне цркве на Косову и Метохији (Ђорђе 
Николић), такође је веома актуелна тема, као и развој монаштва 
у Британији (Момчило Јагодић). Увек је интересантно бављење 
и односом између Вука Стефановића Караџића и кнеза Милоша 
Обреновића (Софија Стојановић), јер тај однос на одређени начин 
јесте умногоме одредио и ток историје Србије у првој половини 
XIX века. Овај број часописа Политеума садржи и веома зани-
мљив осврт на биографију пијанисткиње Кларе Шуман у XIX веку 



13

(Јована Ђорђевић).

Заиста много надасве корисних садржаја се налази пред 
читаоцима у овом броју Политеуме. Изразито векики допринос у 
прикупљању и уређивању овог броја припада Милану Веселици, 
главном и одговорном уреднику часописа, као и целој редакцији 
часописа. Вешто савладавајући уредничке задатке и послове, ко-
лега Веселица је овај број успешно, упркос евидентној обимности, 
педантно припремио за објављивање.

Лепо је истовремено видети и то да је у периоду једне по-
прилично атипичне ситуације, каква је, ван сваке сумње, панде-
мија COVID-19, а која је у нашој земљи ескалирала од половине 
марта до половине маја ове године, часопис ипак следи готово 
уредну динамику излажења. Бројни изазови са којима смо били 
суочени протеклих месеци у вези са овом пандемијом односе се 
на све сфере живота. Међутим, аутори чланака у овом броју ча-
сописа Политеума су успели да своја истраживања окончају, али 
и да поступе по сугестијама рецензената.

Генерално сагледавајући овај број часописа и његов са-
држај, са задовољством позивам читаоце да пажљиво приступе 
овом мозаику надасве занимљивих тема и начина њихове обраде. 
Препустите се интересантном научном путовању...

У Београду, 25. маја 2020. године

Проф. др Драган Ђукановић

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ПОЛИТИКА ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ 
И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Александра Баклаја*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду) 

Сажетак: У раду ће бити разматрани концепти војне не-
утралности, националног интереса и националне безбедности, 
а на примеру спољне и безбедносне политике Републике Србије. 
Војна неутралност први пут се спомиње у Резолуцији Народне 
скупштине о заштити суверенитета, територијалног интегритета 
и уставног поретка Републике Србије усвојене 2007. године, док 
је први пут постала делом неког стратешког документа, када је 
наведена у Стратегији националне безбедности, усвојене у На-
родној скупштини Републике Србије у децембру 2019. године. У 
истој Стратегији утврђени су и национални интереси Републике 
Србије, што нам омогућава да могући закључак о томе да ли Ср-
бија води довољно јасну политику војне неутралности и у складу 
са интересима своје националне безбедности, можемо тражити 
у опредељеним националним интересима. После уводних разма-
трања, расправљамо о усклађености политике војне неутралности 
са националним интересима, износећи аргументе са становишта 
спољне и унутрашње политике. Овим аргументима долазимо до 
става да тренутна политика војне неутралности не одговара у 
потпуности прокламованом националном интересу и концепту-
ализацији националне безбедности, те да нам је потребна њена 
операционализација. У завршним разматрањима дајемо предлог 
за примену политике војне неутралности у контексту европских 
интеграција Републике Србије. 

* Студенткиња четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду, студијски програм: Међународне студије; aleksandrabaklaja@gmail.com. 
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Кључне речи: војна неутралност, национални интерес, 
НАТО, Европска унија, Организација договора о колективној бе-
збедности (ОДКБ).

Увод

Политика војне неутралности у дужем временском пери-
оду није била предмет знатнијих расправа, иако је значајан део 
спољне политике Републике Србије и утиче на њену позицију у 
мултилатералним и билатералним односима и сарадњу коју оства-
рује. До поновног враћања на „дневни ред“ дошло је са Нацртом 
и Предлогом  Стратегије националне безбедности и Стратегије 
одбране Републике Србије*.  Прво спомињање, уједно и тренутак 
опредељења Републике Србије да буде војно неутрална, јесте Ре-
золуција Народне Скупштине о заштити суверенитета, територи-
јалног интегритета и уставног поретка Рeпублике Србије из 2007. 
године. Овом Резолуцијом проглашава се „војна неутралност Ре-
публике Србије у односу на постојеће војне савезе до евентуалног 
расписивања референдума на којем би се донела коначна одлука 
по том питању“, и то имајући у виду улогу НАТО од бомбардовања 
1999. године до Ахтисаријевог плана и проглашења независности 
Косова** (Резолуција Народне Скупштине о заштити суверени-
тета, територијалног интегритета и уставног поретка Рeпублике 
Србије, 2007).  Треба појаснити да је ова Резолуција донета као 
одговор на припремано проглашење независности Косова, где је 
ова Резолуција била један изнуђени одговор на тада предстојеће 
догађаје. Околности у којима је проглашена војна неутралност 
говоре о томе да о њој није промишљано на стратешки начин, већ 
је више изнуђена као нека врста решења којим je опција евроа-
тлантских интеграција Србије стављена по страни на неко време. 

Прва Стратегија националне безбедности Републике Ср-
бије, као највиши стратешки документ, донета 2009. године, није 
* Нацрт Стратегије Националне безбедности и Стратегије одбране сачињен је 2017. године, док је 21. августа 
2019. године Влада Србије послала у скупштинску процедуру Предлог Стратегије националне безбедности и 
Стратегије одбране. Стратегије су усвојене 27. децембра 2019. године у Народној скупштини Републике Србије.
** Ово помињање не представља став о статусу Косова и Метохије, и у складу је са Резолуцијом 1244 Савеза бе-
збедности Уједињених нација (нап. ред.).
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укључила никакво помињање војне неутралности, а самим тим 
ни ближе одређење овакве политике. Нова Стратегија националне 
безебдности је први стратешки документ Републике Србије који 
одређује опредељење за војну неутралност. Стратегија националне 
безбедности Републике Србије из 2019. године више пута истиче 
војну неутралност, и то прво као једно од основних полазишта 
Стратегије, као и кључно опредељење, поред европске спољнопо-
литичке оријентације. Стратегија наглашава и да политика вој-
не неутралности није препрека сарадњи са НАТО кроз програм 
Партнерство за мир, а једино ближе појашњење војне неутрал-
ности налазимо у објашњењу појма – „војна неутралност која 
подразумева одсуство чланства у војно-политичким савезима“ 
(Стратегија националне безбедности Републике Србија, 2019). 

Свака политика коју Република Србија води треба да буде 
у складу са националном безбедношћу, тачније, она је висока 
политика у складу са којом ће се усклађивати свака друга, због 
чега је значајно одредити националну безбедност. Национална 
безбедност је један од оних појмова које је најтеже дефинисати у 
теорији, а веома су значајни за сваку државу, на унутрашњем и 
спољнополитичком плану. Позната је дефиниција Волтера Липма-
на (Walter Lippmann) према којој је „нација безбедна у мери у којој 
се не налази у опасности у којој мора да жртвује своје централне 
вредности уколико жели да избегне рат, као и у мери у којој је спо-
собна да, уколико је изазвана, те вредности сачува у рату“ (Ејдус, 
2017, 217). Аутори попут Војина Димитријевића издвајају четири 
групе вредности које су најважније за једну државу: опстанак, и то 
схваћен као опстанак државе, национални опстанак, физичко са-
моодржавање; територијани интегритет, политичка самосталност; 
квалитет живота (Димитријевић, 1973, према: Ејдус, 2017, 217). 
Неодвојив од појма националне безбедности је и појам национал-
ног интереса, који чине „аналитичку алатку за описивање и про-
писивање онога што јесу или треба да буду виталне потребе неке 
политичке заједнице“ (Ејдус, 2017, 220).  Не чуди што Ханс Мор-
гентау (Hans Joachim Morgenthau), класични реалиста, сматра да 
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се суштина „сваке политике своди на интерес, а суштина међуна-
родне политике на борбу за национални интерес“ (Ејдус, 217, 220), 
док Кенет Волц (Kenneth Neal Waltz), неореалиста, схвата моћ не 
као циљ по себи, већ „средство за постизање једног другог циља, 
а то је очување аутономије, односно суверености“ (Волц, 2008, 
213-225; према: Ејдус 2017, 221). Преглед националних интереса 
Републике Србије у Стратегији националне безбедности одгова-
ра претходним схватањима националних интереса са реалистич-
ког теоријског становишта, истичући као основне националне 
интересе: „очување суверености, независности и територијалне 
целовитости; очување унутрашње стабилности и безбедности“ 
(Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2019).* 

После изнетих основних појашњења политике војне неу-
тралности и националне безбедности и националног интереса, у 
наставку настојимо да аналитички истражимо у каквом односу 
стоје политика војне неутралности Републике Србије и њен на-
ционални интерес прокламован у Стратегији националне безбед-
ности из 2019. године, у смислу њихове усклађености. Главна теза 
овог рада је да неоперационализована политика војне неутрално-
сти има своје спољнополитичке и унутарполитичке последице, те 
да није у потпуности у складу са прокламованим националним 
интересом. У наставку текста ћемо првенствено користити методу 
анализе садржаја Стратегије националне безбедности и Стратеги-
је одбране из 2019. године. Усклађеност политике војне неутрал-
ности са националном интересом ценићемо кроз два аргумента: 
први, на спољнополитичком плану, да запажамо одређено балан-
сирање између потенцијалних партнера на пољу безбедности и 
други, са унутарполитичког плана, који подразумева потребу за 
ослањањем на сопствене снаге. У завршним разматрањима даје-
мо предлог за примену политике војне неутралности у контексту 
европских интеграција Републике Србије. 

* „Национални интереси Републике Србије јесу: очување суверености, независности и територијане целовитости; 
очување унутрашње стабилности и безбедности; очување постојања и заштита српског народа где год он живи, 
као и националних мањина и њиховог културног, верског и историјског идентитета; очување мира и стабилности 
у региону и свету; европске интеграције и чланство у Европској унији; економски развој и укупни просперитет и 
очување животне средине и ресурса Реблике Србије“ (Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2019).
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Војна неутралност: за или против? 

У односу на претходно одређење војне неутралности које 
налазимо у два документа Републике Србије, узимајући у обзир 
анализу Стратегије националне безбедности и Стратегије одбра-
не из 2019. године, сматрамо да тренутни изглед политике војне 
неутралности Репблике Србије није одговарајући, имајући у виду 
национални интерес Републике Србије. Сматрамо да објашњење 
за овакав став можемо пронаћи имајући у виду последице опре-
дељења за политику војне неутралности које су подједнако значај-
не и видљиве и на спољнополитичком и  унутрашњеполитичком 
плану. 

 Балансирање између НАТО, Европске уније и ОДКБ

Налазимо да је одбрамбени интерес Републике Србије ве-
ома уопштено дефинисан, будући да се истичу „сарадња и парт-
нерство са другим државама и међународним организацијама у 
области безбедности и одбране“ (Стратегија одбране Републике 
Србијe, 2019).  Конкретније гледано, у Стратегији националне 
безбедности се препознаје развој сарадње са НАТО, као и посма-
трачка позиција у Организацији договора о колективној безбедно-
сти (ОДКБ) који доприносе стабилности Републике Србије. Овим 
долазимо до идентификовања две основне организације са којима 
ће се развијати сарадња и партнерство – НАТО и ОДКБ, уз за 
Србију врло значајног партнера на пољу безбедности и заштите 
националних интерса – Европску унију. Србија је битно унапреди-
ла сарадњу са НАТО: од 2006. године је део програма Партнерсво 
за мир, а 2015. године израђен је први Индивидуални акциони 
план партнерства (ИПАП)** Републике Србије и НАТО, док је у 
новембру 2019. године усвојен и други циклус ИПАП-а. У Органи-
зацији договора о колективној безбедности (ОДКБ), под вођством 

** Индивидулани акциони план партнерства (Individual Partership Action Plan) представља највиши облик сарад-
ње НАТО и државе партнера која не теже даљем чланству. Индивидуални акциони план партнерства (ИПАП) 
Републике Србије и Организације северно-атланског уговора (НАТО) из 2014. године доступан је на http://
www.mfa.gov.rs/sr/images/ipap/ipap_srb_05122017.pdf, а из 2019. године на http://www.mfa.gov.rs/sr/images/ipap/
IPAP_2019-2021.pdf.



Политика војне неутралности и национални интерес Републике Србије

20

Руске Федерације, Република Србија има посматрачку позицију од 
2013. године. Опредељење за продубљење и проширење сарадње 
са ОДКБ је новина у односу на претходну Стратегију, која овакву 
сарaдњу није помињала (Цуцкић, 2019).

 Кроз претходну анализу идентификовали смо више потен-
цијалних партнера (НАТО, ЕУ, ОДКБ), али немогуће је са сваким 
од њих водити сарадњу на значајном нивоу, што може довести до 
тога да интензитет те сарадње ослаби. То је може најбоље уочити 
упоредном анализом садржаја Индивидуалног акционог плана 
партнерства за период 2015–2017. године и тренутног за пери-
од 2019–2021. године. Само кашњење од две године за доношење 
дугог циклуса ИПАП, где је ово време покривено продужењем 
важења првог циклуса ИПАП, говори значајно о смањеној заин-
тересованости за сарадњу са НАТО. Садржај докумената указује 
да је сарадња са НАТО задржана на истом нивоу, што утврђујемо 
кроз незнатне промене у плану, већини процеса који су временски 
окарактесирани као стални, као и одсуство проширења сарадње 
у новим областима и продубљења сарадње у оним областима које 
су до сада биле део плана.* 

Недовољно јасна спољнополитичка опредељеност и збуње-
ност у избору партнера и нивоа сарадње знатно може да умањи 
кредибилитет Србије. Значајно питање је да ли ће Србија бити 
препозната као држава која води политику војне неутралности, 
поготово од стране западних партнера. Ово се посебно може 
одразити на односе у региону, с обзиром на то да су све државе 
региона чланице НАТО, сем Босне и Херцеговине.** Узимајући 
у обзир овај регионални контекст, Република Србија је остала 
готово изолована. Највећа опасност долази од перципирања да 
се војна неутралност Србије „појавила искључиво као израз те-
жњи да се политички коректним појмом прикрије пенетрација 
* На основу анализе ИПАП 2015–2017. и ИПАП 2019–2021., један од малобројних нових циљева у оквиру По-
литичког и безбедносног оквира ИПАП 2019–2021. је нормализација ваздушног саобраћаја на Балкану, што се 
намерава постићи учешћем на састанку о нормализацији ваздушног саобраћаја на Балкану под окриљем НАТО. 
У већини других области сарадња је задржана у истим областима и на истом нивоу: наставак изградње капаци-
тета Центра за обуку „Југ“, даља сарадња у области обуке и вежби, итд. Више на: http://www.mfa.gov.rs/sr/images/
ipap/ipap_srb_05122017.pdf, http://www.mfa.gov.rs/sr/images/ipap/IPAP_2019-2021.pdf.
** Северна Македонија је постала чланица НАТО 27. марта 2020. године.
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руског утицаја у Србији, а који не мора бити у вези са војним 
присуством, већ и ширењем утицаја у другим сферама (пре све-
га у сектору енергетике)“ (Ђукановић, 2016, 280).  Честа сарадња 
са Русијом у набавци наоружања је нешто што доприноси да се 
овакве приче интензивирају, а изазвало је и одређене реакције и 
замерке на рачун Србије.*** Србија треба јасније да одреди нивое 
сарадње које остварује са претходно наведеним партнерима, како 
не би доводила у питање своју политику војне неутралности, као 
и да је, у односу на спољнополитички контекст, боље усклади са 
националним интересима које жели да оствари. У прилог томе, 
„најосетљивије питање савремене Србије – положај Косова – неће 
бити решен сам по себи војном неутралношћу земље па ни њеном 
ослоњеношћу на друге актере светске политике (нпр. Русија или 
Кина), што је и потврђено током протеклих осам година (сада већ 
12 година – изменила А.Б.)“ (Ђукановић, 2016, 281). 

Сопствене снаге и тотална одбрана

Као последица политике војне неутрланости и врло кон-
фузних опредељења, примећујемо промене до којих долази на 
унутрашњем нивоу. Она се огледају у два погледа: потреба за све 
већим ослањањем на сопствене снаге како би се заштитио нацио-
нални интерес, као и увођење концепта тоталне одбране. 

Ослањање на сопствене снаге производи „захтев за обез-
беђивање материјалних предуслова за одржавање оперативних 
способности Војске Србије“ (Ђокић, 2019). То подразумева веће 
издатке за одбрану, што је већ приметно у буџету за 2019. годи-
ну. Министарство одбране је буџетом Републике Србије за 2019. 
годину добило око 800 милиона евра, што је за четвртину више 
него у 2018. години. Ова издвајања су представљала највеће по-
већање које је добило било које министарство, а новим буџетом 
за 2020. годину наставља се овакав тренд високих издвајања за 
*** У протеклом периоду имали смо званичну изјаву да је на Форуму у Давосу јануара 2020. године највећа 
примедба била наоружавање и куповина руског оружја, а током фебруара месеца имали смо и рекацију Стејт 
департмента на испоруку руског противваздушног ракетног система „Панцир С“ Србији. Више на: https://www.
danas.rs/politika/vucic-najveca-primedba-je-bila-zasto-kupujemo-rusko-oruzje-odgovorio-sam-snazno/, https://www.
rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3865092/sad-odustati-od-transakcija-sa-rusijom.html.
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Министарство одбране (Георгијевски, 2020). Приметно је и да у 
последње време се често говори о куповини наоружања – авио-
ни МиГ-29, хеликоптери Ми-35М и Ми-17В5 су само део. Оваква 
издвајања и конкретне куповине наоружања, указују на то да се 
држава знатно ослања на сопствене снаге и да се спрема уколико 
такав тренутак дође. 

У контексту ослањања на сопствене снаге и значајног про-
стора који се даје одбрани, налазимо и концепт тоталне одбране 
који је помиње и у Стратегији националне безбедности, али и у 
Стратегији одбране из 2019. године, која је такође заменила Стра-
тегију одбране из 2009. године (Пејић Никић, 2019). Концепт то-
талне одбране подразумева „да ће се његовом разрадом и приме-
ном створити услови за интегрално и правовремено ангажовање 
свих субјеката система одбране“ (Стратегија одбране Републике 
Србије, 2019). Концепт тоталне одбране обухватиће већи терет, 
пре свега на цивилном становништву, где су конкретне мере већ 
учињене. Мера увођења наставе о одбрани у основне и средње 
школе је једна од њих. Још једна новина која је последица увођења 
тоталне одбране јесте позивање мушкараца који нису служили 
војску на војну обуку, што је омогућено Законом о војној, радној 
и материјалној обавези из 2018. године (Ђокић, 2019). 

Претходно наведене унутрашње промене препознате су 
као последица вођења политике војне неутралности, тачније 
опредељења за ову политику. Иако Србија препознаје три парт-
нера са којима развија безбедносну сарадњу, ни један од њих у 
тренутним околностима не би био од кључног значаја за очување 
националног интереса уколико би он био угрожен, због чега се 
држава окреће ка повећању сопствених капацитета и значајног 
укључивања цивила. Основни проблем оваквих поставки јесте 
економска одрживост. Чини се, узимaјући у обзир буџет за прет-
ходну и ову годину, као и опште економску, друштвену и поли-
тичку ситуациију у држави, да немамо много основа да кажемо 
да овакав систем може да буде одржив и помогне заштити наци-
оналног интереса. 
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Уместо закључка: задржати војну неутралност?

Претходно изнети аргументи иду у прилог томе да тренут-
на политика војне неутралности није адекватна за националне 
интересе Републике Србије, јер не омогућава јасну политику, већ 
балансирање између НАТО, Европске уније и ОДКБ, не обезбеђује 
довољну препознатљивост Србије као државе која води политику 
војне неутралности, посебно из перспективе западних партнера, 
као и врло значајну последицу на унутрашњем плану – ослањање 
на сопствене снаге и увођење концепта тоталне одбране. 

Оваква разматрања нас доводе до питања треба ли задржа-
ти војну неутралност или одустати од ње и како даље. 

Политика војне неутралности је 2019. године, чини се, 
већ утемељена у политичком говору и једна од ретких полити-
ка о којој су сагласне владајућа коалиција и опозиција. Не види 
се простор у јавности, али ни актер који би покренуо значајни-
ју расправу о војној неутралности Србије и евентуалном уласку 
у НАТО, или пак ОДКБ. Чини се да оваква политика пре свега 
„чува гласаче“, с обзиром на то да би политичка опција која би се 
отворено залагала за улазак у НАТО требало да буде спремна на 
губитак гласача (Ивковић, 2019). Овакав став може се поткрепити 
резултатима истраживања ставова грађана о спољној политици 
Србије које је спровео Београдски центар за безбедносну поли-
тику (БЦБП) током 2017. године. То истраживање показује да je 
већина грађана против чланства Србије у НАТО, при чему је на 
питање „да ли сматрате да ће Србија у будућности постати члани-
ца НАТО“ – 58% испитаника се изјаснило да Србија неће поста-
ти чланица, док само 13% сматра да ће Србија постати чланица 
НАТО. Када је у питању став грађана о сарадњи са НАТО, 47% се 
противи било каквој сарадњи са НАТО, док 25% подржава посто-
јећу сарадњу у оквиру Партнерства за мир, уз очување војне не-
утралности (Поповић и Стојановић Гајић, 2017). Овакви ставови 
грађана јасно указују на то да евентуални референдум о учлањењу 
у НАТО у скорашњој будућности не би имао позитиван исход. 
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Може се претпоставити да највећи утицај на овакве ставове има 
бомбардовање 1999. године, затим проглашење независности Ко-
сова*, али и одржавање добрих односа са Москвом. 

У односу на претходно наведене политичке ставове поли-
тичких актера и грађана, чини се да политику војне неутралности 
Република Србија треба да задржи. Међутим, сматрамо да је први 
корак који је неопходан када је у питању политика војне неутрал-
ности – промена приступа. Примећујемо одсуство стратешког 
промишљања код доносиоца одлука о овој теми, с обзиром на то 
да је до Стратегије националне безбедности усвојене 2019. године, 
војна неутралност, као што је већ речено, била само део Резолу-
ције Народне скупштине и ни једног другог документа Републике 
Србије.  Приметно је одсуство дефинисања војне неутралности 
у Уставу или законима, а пропуштена је и значајна шанса да се 
војна неутралност дефинише адекватно и у новој Стратегији на-
ционалне безбедности. Примећена је и најава доношења Деклара-
ције о војној неутралности у фебруару 2020. године, што је, чини 
се, само понављање исте грешке, без стратешког и дугорочног 
промишљања.*  Из претходно наведених разлога, сматрамо да би 
први корак требало да буде јасно дефинисање војне неутралности 
– операционализовати шта она подразумева на спољнополитич-
ком плану и на националном, осим неприступања у НАТО или 
другим војно-политичким савезима. Војна неутралност треба да 
буде део спољнополитичког опредељења којег држава треба да се 
придржава доследно, како би била и препозната као војно неу-
трална држава у односу са партнерима, чиме може да се одустане 
од тешко одрживе политике балансирања. 

Други значајан корак ка задржавању војне неутралности, 
а без балансирања и збуњености у сарадњи, представља опреде-
љивање за једног кључног партнера са којим ће Република Србија 
успоставити сарадњу и партнера који ће бити кључан за наци-

* Доношење Декларације о политичкој независности и војној неутралности је било најављивано за Сретење 2020. 
године; међутим, до доношења ове Декларације није дошло, нити је након тога било неке даље приче о овој теми 
у јавности. Најава ове Декларације је дошла крајем новембра 2019. године, најизгледније подстакнута двема афе-
рама које су могле да изазову значајан утицај на питања да ли је Србија војно неутрална.
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оналну безбедност и националне интересе Републике Србије. 
Осим препознате одређене врсте консензуса политичких актера 
о питању војне неутралности, чини се да је присутно још једно 
опредељење око ког постоји већинско залагање – европске инте-
грације. Сматрамо да би кључан партнер Србије требало да буде 
Европска унија, са којом Србија већ им добру сарадњу у процесу 
интеграција, а залажемо се за све ближу сарадњу која ће водити 
чланству у Европској унији. Србија може да задржи своју војну 
неутралност и буде чланица Европске уније и при томе да не буде 
чланица НАТО. О томе сведочи неколико примера  држава које 
су неутралне, а чланице Европске уније и нечланице НАТО – Ау-
стрија, Шведска, Финска, Ирска (Новаковић, 2011). Ови примери 
потврђују да чланство у Европској унији може само да утиче на 
заштиту националног интереса Републике Србије, уз задржавање 
политике војне неутралности, уз шта напомињемо значај јасне и 
стратешке опредељености по овом питању. 

„Приликом разматрања политике војне неутралности 
Србије треба проценити да ли евентуално учлањење у било који 
војни савез (НАТО, ОДКБ и сл.) може донети остваривању наци-
оналних интереса у времену које нам предстоји“ (Милосављевић, 
2016, 154). Озбиљнији приступ у дефинисању и операционализа-
цији политике војне неутралности и наставак евроинтеграција 
и, коначно, чланства у Европској унији, могу да омогуће Србији 
да задржи војну неутралност, а да у исто време на бољи начин 
заштити свој национални интерес. Будућа истраживања ове теме 
требало би да се баве позитивним и негативним странама одуста-
јања од политике војне неутралности и његовог утицај на оства-
ривање националног интереса. 
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Policy of Military Neutrality and the National Interest of 
the Republic of Serbia 

Aleksandra Baklaja

Abstract: The paper will discuss the concepts of military neu-
trality, national interest, and national security, in the example of the 
foreign and security policy of the Republic of Serbia. Military neutrality 
is mentioned for the first time in the National Assembly resolution on 
the protection of the sovereignty, territorial integrity and constitutional 
order of the Republic of Serbia, adopted in 2007, and for the first time, 
it became part of a strategic document  when mentioned in the National 
Security Strategy, adopted in the National Assembly of the Republic of 
Serbia in December 2019. Based on the national interest of the Republic 
of Serbia, established in the same Strategy, we can make a possible con-
clusion as to whether Serbia pursues a sufficiently clear policy of military 
neutrality and in accordance with the interests of its national security. 
Following the introductory considerations, we discuss the alignment of 
military neutrality policy with national interests, presenting arguments 
from the point of view of foreign and domestic policy. With these argu-
ments,  we come to the view that the current policy of military neutrality 
does not fully correspond to the proclaimed national interest and concep-
tualization of national security, and that we need its operationalization. 
In the final considerations, we make a proposal for the implementation 
of military neutrality policy in the context of European integration of the 
Republic of Serbia.

Key words: militry neutrality, national interest, North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), European union, Collective Security Treaty 
Organization
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Сажетак: У раду се истражује применљивост концепта ре-
продукције колонијализма на два случаја стране управе у Босни и 
Херцеговини: аустроугарске управе (1878–1918) и постдејтонске 
управе (1996–2017), притом анализирајући мотиве великих сила 
за успостављање ових управа над територијом и становништвом 
које перципирају као културне Друге. Уз то, у раду се даје приказ 
преузимања колонијалног наслеђа од стране држава које никада 
нису биле колонијалне силе и њихову репродукцију колонијали-
зма у односу према Босни и Херцеговини. Унижавање културе 
коју не разумеју, чак и не познају, кроз идеологију и дискурзивну 
праксу, западним државама служи за уздизање и величање соп-
ствене културе. Њихови политичари креирају дискурсе којима 
оправдавају свој патерналистички однос према Босни и Херцего-
вини. Све то прати наметање институција и уређења који не воде 
напретку друштва којем се намећу, ни помирењу и заједничком 
функционисању различитих, некада зараћених, етничких заједни-
ца у једној држави, већ испуњавању интереса великих сила.    
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Увод

Колонијално искуство је део европског наслеђа на које се 
савремени европски политички актери често позивају како би 
своје државе представили као добре посреднике у цивилизовању, 
европеизацији и демократизацији балканских Других. Тања Пе-
тровић (2012) то објашњава уводећи концепт репродукције коло-
нијализма који дефинише као идеолошки и дискурзивни механи-
зам којим се навелико служе политички актери како би оправдали 
утицај на просторе који треба да уче да би досегли ниво европске 
цивилизације (стр. 72). Европска перцепција Балкана као неста-
билног, полуцивилизованог подручја које треба надзирати, којим 
треба управљати како би оно доспело на прави пут, легитимише 
патерналистички однос европских држава према балканским.  

Али шта се крије иза жеље Европе да се бави Балканом? 
Циљ ми је да испитам мотиве за такву политику европских др-
жава према Босни и Херцеговини као конкретном примеру, по-
литику која захтева коришћење механизама које Тања Петровић 
назива репродукцијом колонијализма. Осим тога, истражићу и 
последице које је та политика изазвала по државу и њене станов-
нике.

Такве аспирације покрећу најчешће економски интереси, 
а код млађих чланица Европске уније и настојање да се докаже 
европејство. Западни Балкан, као појам којим се означавају др-
жаве Балкана које су у процесу придруживања Европској унији 
и од којих се захтева да докажу своје европејство, служи осталим 
европским државама као културни Други насупрот којем граде 
свој идентитет. Али Европа ту заинтересованост за Балкан обја-
шњава тежњом да се очува мир и омогући развој читавог европ-
ског континента. Неки чак наглашавају да су у том циљу нужни 
колонијални режими у државама Балкана (Петровић, 2012). У 
наставку текста упоредићу два таква режима у Босни и Херце-
говини: један је последица тежње Аустро-Угарске да немање ко-
лонија надомести успостављањем своје управе над балканским 
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територијама пропадајућег Османског царства, а други је савре-
мена постдејтонска управа у Босни и Херцеговини, креирана за-
рад успостављања мира после унутрашњих сукоба у Југославији 
1990-их.

Аустроугарска управа у Босни и Херцеговини (1878–
1918) 

Аустроугарске територијалне претензије у XIX веку Јован 
Цвијић (1996) објашњава на следећи начин: „То није политика јед-
нога великог државног организма, који пун снаге и живота мора 
да тежи за територијалном експанзијом и смишљено заузима ону 
област која му збиља треба. Не, аустријска територијална поли-
тика је нелогична, по главној особини средњевековна“ (стр. 25). 
Аустрија се данас позива на империјалну прошлост, а према др-
жавама некадашњег хабзбуршког простора изражава колонијалан 
однос. „Иако Аустрија није била колонијална сила у класичном 
смислу, њена империјална прошлост је разлог што се њен однос 
према осталим бившим деловима Хабзбуршке монархије често 
доживљава као (пост)колонијалан“ (Петровић, 2012, 75).

На Берлинском конгресу 1878. године, као разлози окупа-
ције Босне и Херцеговине, наведени су потреба за копненим за-
леђем Далмације и да само Аустро-Угарска може да реши аграрно 
питање и донесе мир у мултиконфесиону средину (Цвијић, 1996, 
26). Та оријентација је потхрањивана надом да ће се у будућим 
кризама на Балкану поновити оно што се десило после велике 
источне кризе, а то је да Аустро-Угарска наступа на Балкану као 
мандатор Европе у функцији носиоца реда и мира и западне ци-
вилизације.“ (Краљачић, 1987, 31) Међутим, можемо издвојити 
неколико стварних мотива за хегемону тежњу Аустро-Угарске ка 
Балкану. Њена потреба да се као неколонијална сила ипак докаже 
као велика сила била је јака. Сукоб са Русијом је производио страх 
да ће највећа словенска држава успоставити своју хегемонију на 
Балкану и тако угрозити Аустро-Угарску са југа и подстицати 
њене јужнословенске становнике на сепаратизам. Уопште, Ау-
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стро-Угарска је у Европи виђена као брана руском продору. Гроф 
Андраши је сматрао да је постојање Аустро-Угарске с тим задат-
ком европска нужност. (Краљачић, 1987) Овим је читава западна 
Европа оправдававала експанзионистичку политику Аустро-Угар-
ске према Балкану. 

Постојао је и други страх, страх од успеха Србије да при-
вуче интересовање свих Јужних Словена који живе у Турској и 
Аустро-Угарској за идеју стварања јаке јужнословенске државе на 
Балкану. Уз то, територијални губици у Италији и изгубљена трка 
са Пруском за вођство у уједињењу немачког народа, подстакло је 
активнију балканску политику Аустро-Угарске. Међутим, у сво-
јој хегемонистичкој политици, Аустро-Угарска је била опрезна и 
прече водила политику одржања слабе Турске, а све у нади да ће 
доћи повољан моменат за заузимање балканских територија, што 
ће бити лако изводљиво уколико Русија не буде могла да реагује, 
а уместо нових националних држава на Балкану и даље буде била 
слаба Турска. Када је пружала подршку балканским народима, 
то је било јер није желела да се створи утисак да им само Русија 
помаже (Краљачић, 1987). Аустро-Угарска је водила политику 
равнотеже наклоности час према Турској час према балканским 
државама, а све зарад остварења својих великих снова. 

Министар спољних послова Двојне монархије гроф Ђула 
Андраши се посебно посветио решавању балканског питања. 
Део Андрашијеве балканске политике била је атомизација Бал-
кана производњом сукоба између балканских национализама. Та 
политика је прво спроведена у Босни и Херцеговини. Требало је 
створити модел управе који би се касније примењивао и у оста-
лим балканским земљама (Краљачић, 1987). Судбина Босне и Хер-
цеговине била је одређена договором руског и аустријског цара у 
Рахштату још 1876. године. Борба и проглашење уједињења Бо-
сне са Србијом и Херцеговине са Црном Гором били су узалудни 
(Кљајић, 2013). Окупирање Босне и Херцеговине је био предуслов 
брзе реакције Аустро-Угарске у случају коначног распада Турске 
јер би омогућило заузимање Новопазарског санџака и олакшало 
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потпиривање албанских и грчких тежњи против словенских које 
су виђене као оличење руских интереса (Краљачић, 1987). Ово су 
политички и стратегијски мотиви окупације, али размотримо, не 
мање значајне, економске мотиве. 

Значајан економски узрок претензија Аустро-Угарске на 
Балкан је ,,њемачки притисак, посебно економски, који се огледао 
у неравномјерном увозу и извозу у корист Њемачке, а на штету 
Монархије“ (Касумовић, 2016, 33). За ширење тржишта и ствара-
ње транзитне зоне за трговину са Истоком било је потребно укљу-
чити Босну и Херцеговину у аустроугарску царинску зону, што 
је Монархији омогућило велики привредни утицај (Краљачић, 
1987). Слично великим колонијалним силама, Аустро-Угарска је 
искоришћавала сировине и јефтину радну снагу, а Босну и Хер-
цеговину користила као ново тржиште за своје производе. Није 
решила аграрно питање, већ је задржала старе феудалне односе и 
турски систем са новим захтевом да кметови плаћају десетину но-
вој аустријској чиновничкој управи, и то у новцу (Цвијић, 1996). 
С друге стране, дошло је и до извесног напретка у трговини који 
се огледа у прихватању европских модела производње и тргова-
ња, отварању трговачких фирми и трговачких школа (Касумовић, 
2016). Аустро-Угарска је унапредила и друге сегменте живота. 
Изграђене су нове железничке пруге, обезбеђена је имовинска 
сигурност. Ипак, вести на Западу о раду аустроугарске управе у 
Босни преувеличавале су напредак (Цвијић, 1996). Ноел Малколм 
(Noel Malcolm) (2011) наглашава посвећеност аустроугарске упра-
ве отварању школа, али Јован Цвијић (1996), упоређујући број 
школа отворених у Босни са бројем школа отворених у окрузима 
припојеним Србији након Берлинског конгреса, тврди да је учи-
нак на пољу школства био занемарљив.

Нови статус Босне и Херцеговине утврђен је чланом 25 
Берлинског уговора којим је управа над њом предата Аустро-
-Угарској, а посебном конвенцијом загарантован је суверенитет 
Турске над том територијом. У вези са поштовањем ове конвен-
ције, Краљачић (1987) наглашава ,,да се међународноправни од-
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нос Босне и Херцеговине према Монархији све више претвара у 
унутрашњи, државноправни однос“ (стр. 38). Основним законом 
о управи Босне и Херцеговине донетим 1880. одређено је да и ау-
стријска и мађарска влада могу подједнако вршити утицај у Босни 
преко њене Земаљске владе која је директно подређена заједнич-
ком Министарству финансија. Дакле, главно административно 
тело била је Земаљска влада на чијем челу је био поглавар. Око 
питања војне природе помагао му је један аустроугарски официр, 
а око цивилних питања управе цивилни адлатус (Краљачић, 1987).  

Као најбољи познавалац балканских прилика и, с друге 
стране, човек одан бечком двору, за министра финансија Монар-
хије 1882. године именован је Бењамин Калај. У својим радовима 
је тврдио да је у Босни и Херцеговини укорењен ,,источни дух“, те 
да је задатак његове управе да у најзападнију источну земљу уведе 
западне вредности и идеје. То би допринело њеном удаљавању од 
идеје уједињења са Србијом и Црном Гором и водило стварању 
,,босанске нације“. Иако признаје постојање више етницитета и 
вероисповести на простору Босне и Херцеговине, настојао је да 
вештачки створи нови идентитет становништва као посебног, 
различитог од свих других Словена на Балкану, позивајући се на 
средњевековну историју Босне. Калај сматра да би анексија најбо-
ље послужила циљу приближавања Босне и Херцеговине Западу, 
али су њено извршење отежавале две половине Монархије, као и 
спољнополитички односи који су захтевали да то потврде потпи-
снице Берлинског уговора (Краљачић, 1987).  

Калајева политика је захтевала изоловање босанског ста-
новништва од утицаја суседних јужнословенских земаља, с вером 
да ће то изменити њихов идентитет и удаљити их од сународника 
и њихове заједничке прошлости. Надзиране су и затваране грани-
це са Србијом и Црном Гором, а за улазак у Босну и Херцеговину 
била је потребна виза. Отежаване су привредне везе са две српске 
краљевине које су биле природно успостављене и забрањено је 
уношење штампе, нарочито литературе која би будила национал-
на осећања. Јавила се и идеја насељавања странаца у пограничним 
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областима ради спречавања међусобног утицаја словенског ста-
новништва са обе стране границе (Краљачић, 1987). Иако масовне 
колонизације није било, Ноел Малколм (2011) тврди да је ,,при-
лив људи са стране био довољан да подсјети људе у Босни и Хер-
цеговини да су заиста под својеврсном колонијалном управом“ 
(стр. 109). Пристигли странци су углавном били чиновници из 
Монархије и нови поседници земље коју су муслимани напустили 
иселивши се у Турску.

Покушај увођења босанске нације осуђен је на неуспех, 
свест етничких и верских група о њиховим идентитетима била 
је укорењена, а и аустроугарска управа је често обуздавала једне 
подржавајући друге, јер ни Срби, ни Хрвати, ни Муслимани нису 
прихватали идеју о босанској нацији (Краљачић, 1987). Клери-
кално оријентисана, управа је помагала католике у Босни и Хер-
цеговини стварајући им услове за зараду и напредовање, док је 
православце и муслимане гледала као грађане другог реда. Фа-
воризовањем католичког становништва Аустро-Угарска није ни 
мало доприносила миру и реду, већ је подстицала сукобе (Цвијић, 
1996).

Аустроугарски дух управе карактерише строг полицијски 
ред, контрола и туторисање, па је Јован Цвијић (1996) види као 
последњу полицијску државу – државу која је ангажовала преко 
милион и по војника за одржавање реда у Босни, што је много 
више него што је Енглеска ангажовала у Индији. Уз то, она није 
разумела културу и осећања босанског становништва, гушила је 
слободе и исказивала неповерење према било каквој иницијативи 
која потиче из народа. ,,У журналистици и политичкој литератури 
често се тврдило да балкански народи нису способни за самоста-
лан државни живот, да не знају сами да се користе тековинама 
модерне цивилизације, да су балкански Словени склони да се под-
вргну руској власти и др. Из тих предрасуда произлазило је да 
балкански народи треба или и даље да остану под турском влашћу 
или да дођу под власт неке стране силе која ће их цивилизовати“ 
(Краљачић, 1987, стр. 22).  
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Апсолутистичко управљање је значило да се закон доноси 
тек када постане царска наредба: ,,наредбе се нису разликовале од 
закона, јер је свака владарева наредба важила као опћи, обавезни 
закон“ (Касумовић, 2016, стр. 34). Тежило се стварању оданог и 
ефикасног чиновничког апарата од чиновника из Монархије. Ап-
солутистичка и бирократизована управа није дозвољавала учешће 
домаћег становништва у управљању. Уведена је локална управа, 
али без самосталности у одлучивању. 

Постојао је јак отпор финансирању управе из буџета Мо-
нархије, па је одмах примењено финансирање из прихода Босне 
и Херцеговине. Није било увида у босанскохерцеговачки буџет, 
располагање њиме је било тајна и за представничко тело Монар-
хије. Стварање босанскохерцеговачке војске био је најдрастич-
нији корак у рушењу султановог суверенитета, али регрутација 
је изазвала отпор и била повод избијања устанка 1882. године. То 
је зато што су сви становници аустроугарску управу видели као 
привремену. Срби су своју будућност видели у држави са другим 
Србима, Хрвати у држави са другим Хрватима, а муслимани су се 
сматрали поданицима турског султана (Краљачић, 1987).  

Постдејтонска управа у Босни и Херцеговини (1996–
2017)

У савременој Босни и Херцеговини можемо препознати 
сличне дискурсе и политике. Међународна заједница већ двадесет 
година безуспешно води политику стварања функционалне инте-
гралне државе, као и Аустро-Угарска сто година раније, против-
но жељама становништва. ,,Локаним Србима и Хрватима тешко 
су пале новоуспостављене државне границе према ,,матицама“, 
када нису могли заједно у великој Југославији, како би тек могли 
у малој БиХ.“ (Кецмановић, 2017а, стр. 44) Пресуде Хашког три-
бунала требало је да ослободе народе кривице, да докажу да су 
криви појединци и да на тај начин помире народе и нормализују 
односе у окружењу. Међутим, очекивања су се показала погре-
шним. Ако Босна и Хецеговина има будућност, то је будућност 



Марина Милосављевић

39

,,под бесконачним протекторатом“. Роберт Каплан (Robert David 
Kaplan), амерички познавалац Балкана, тврди ,,да само западни 
империјализам ... може да уједини европски континент и сачува 
Балкан од хаоса“ и да су ,,за овдашње свадљиве народе једино 
решење биле империје, попут Османске и Хабзбуршке, а да је ЕУ 
само мека империја“ (Петровић, 2012, 69). 

Договори између Бошњака, Срба и Хрвата нису могући. 
Потпору за своје различите политике траже на три стране све-
та. Бошњаци заштиту добијају од Турске или Саудијске Арабије, 
Срби од Русије, а Хрвати од Немачке (Кецмановић, 2017б, 21). 
Поглед на Турску као на матицу Бошњака није се изменио. Као и 
њихови преци, савремени муслимани у Босни свог суверена виде 
у турској престоници, само што је савремена Турска способни-
ја да врши утицај него што је то било Османско царство током 
свог распада. Русија свој утицај врши преко Републике Српске, а 
Европска унија преко Хрватске која је њена чланица и Србије која 
је у процесу приступања (Ђукановић, 2016).

Тања Петровић (2012) пише да је Јанез Јанша словеначки 
лидер који је успоставио ,,паралелу између интереса колонијалне 
силе када је у питању њена бивша колонија и интереса Словени-
је на западном Балкану“ (стр. 71). Историјско наслеђе одредило 
је савремену политику Аустрије према Балкану, као и политику 
Словеније. Заједнички живот у Хабзбуршкој монархији и Југосла-
вији омогућио је да се Аустрија и бивше југословенске републике 
добро познају. Данас се води борба између Словеније и Аустрије 
,,за улогу експерта за западни Балкан“ (Петровић, 2012, 76). На 
место високог представника, чије су надлежности неухватљиве 
и арбитрарне, смењују се словеначке и аустријске дипломате. По-
следњи међу њима, Валентин Инцко је као аустријски Словенац 
добар представник и једних и других. Институција високог пред-
ставника Организације Уједињених нација уведена је Анексом 10, 
односно Споразумом о цивилном спровођењу мировног решења 
и представља ,,врховни ауторитет за тумачење и спровођење Деј-
тонског мировног споразума“ (Симић, 2016, стр.72) 
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У тачки 2 члана I се наводи: ,,Имајући у виду сложене усло-
ве с којима су суочене, Стране траже да се одреди високи пред-
ставник који ће бити именован у складу с релевантним резолуци-
јама Савета безбедности УН у циљу олакшавања напора Страна и 
покретања и, по потреби, координације активности организације 
и агенција укључених у цивилне аспекте мировног решења извр-
шавањем доле наведених задатака који су им поверени резолуци-
јом Савета безбедности УН“ (Цицовић, Петровић & Максимовић, 
2016, 119). Како тврди Дејан Јовић (2016а), ,,Босна и Херцеговина 
је тек дјеломично замишљена као држава, а другим дијелом као 
оквир унутар којег се догађа међународна интервенција како би 
се спречила обнова непријатељстава“ (стр. 33). Бонским овла-
шћењима 1997. године, високом представнику је дата могућност 
доношења обавезујућих привремених одлука у случајевима када 
представници ентитета и етничких заједница не могу да постигну 
договор, као и да санкционише све организације и појединце који 
крше Дејтонски мировни споразум (Симић, 2016, стр.75–76).

Недовољно прецизиране надлежности високог представ-
ника изазвале су недоумице у погледу правног основа његовог 
мешања у законодавство Босне и Херцеговине. Додатне дилеме 
унело је потписивање Споразума о стабилизацији и придружива-
њу Европској унији и отварање Канцеларије ЕУ у Босни и Херце-
говини 2012. године, које институцију високог представника као 
симбола протектората чини неспојивом са процесом евроинте-
грација Босне и Херцеговине (Симић, 2016, стр.82). Арбитрарност 
одлука високог представника никако не доприноси изградњи де-
мократске политичке културе друштва и осећају грађана да могу 
да утичу на одлучивање. Емил Влајки (2017) истиче да у Босни 
и Хецеговини владају Вашингтон, Брисел, ММФ и НАТО, те та 
земља нема ни ,,С од суверенитета“ (пара. 5). ,,Крајње је вријеме 
да Народна скупштина Републике Српске својим актом поништи 
све надлежности пренијете из Бања Луке у Бошњачко Сарајево и 
да се вратимо на првобитни, дејтонски Устав из 1995. године као 
конфедеративна јединица БиХ. Да имамо, као некад, грб, химну, 
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заставу, своју војску, полицију, администрацију, пасоше и границе 
у односу на други ентитет.“ (Влајки, 2017, пара. 9) 

,,Дух Дејтона“ је дискурс којим се оправдава кршење ,,сло-
ва Дејтона“. Надлежности које су тим споразумом додељене енти-
тетима, током година су отимане у корист веће централизације. ,, 
,,Дејтон 2“, ,,дух умјесто слова“, ,,говор у један глас“ и други факси-
фикати имају за циљ да релативизују садржај Дејтонског споразу-
ма, да створе конфузију у главама и да, када се на њега позовемо, 
више нико не зна на шта мислимо“ (Цицовић и др., 2016, 13). 

Двоентитетска структура Босне и Херцеговине утврђена је 
Основним принципима, а Анекс 4 Дејтонског споразума предста-
вља устав Босне и Херцеговине. Према њему, у надлежности ин-
ституција Босне и Херцеговине су спољна политика, спољнотрго-
винска, царинска, монетарна политика, међународни финансијски 
односи, миграциона политика, регулисање саобраћаја између ен-
титета и контрола ваздушног саобраћаја. Све функције које нису 
изричито додељене Босни и Херцеговини припадају ентитетима. 
Законодавна власт припада дводомној Парламентарној скупшти-
ни, а извршни орган је Председништво које чине три члана која 
непосредно бирају три етничке групе. Оно именује Савет мини-
стара уз потврду од стране Представничког дома парламентарне 
скупштине. Приликом одлучивања, Председништво би требало 
да тежи консензусу. Највиши судски орган је Уставни суд од девет 
чланова (Цицовић и др., 2016, 78–79). 

И док Република Српска на челу са Милорадом Додиком 
пропагира мирни разлаз, међународна заједница подржавајући 
бошњачку страну централизује надлежности (уместо дејтонских 
4, БиХ данас има 9 министарстава) у тежњи ка унификацији држа-
ве. Ова потпуно погрешна стратегија неће довести до јединствене 
Босне и Херцеговине, а покушај стварања босанскохерцеговачке 
нације остао би без успеха као и сто година раније. Уместо да под-
стиче сарадњу ентитета и народа, међународна заједница сваким 
својим потезом свесно или несвесно продубљује мржњу. ,,Три на-
рода у два ентитета Босне и Херцеговине непрестано се једни на 
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друге жале на узајамне блокаде, кочење у развоју – политичком, 
економском, културном итд.“ (Кецмановић, 2017а, пара. 5). Не-
над Кецмановић (2017б) потезе високог представника види као 
,,насилну ревизију Дејтона“ која се спроводи одузимањем надле-
жности ентитетима и наметањем закона.

Дискурзивна пракса великих сила перманентно истиче 
да су овакви потези у циљу успостављања мирне коегзистен-
ције народа. Упркос нефункционалности тренутног уређења, а 
услед недостатка консензуса између три конститутивна народа, 
сви спољни актери остају заговорници status quo. Услед страха 
од покретања нових сукоба, а зарад мира и стабилности, западне 
силе пропагирају одржање оваквог стања, а на уштрб демократије, 
слободе и напретка друштва (Јовић, 2016). Сложене и споре про-
цедуре одлучивања у држави заснованој на етничком принципу 
доносе штету свакодневном животу грађана, а ти грађани ипак 
остају пасивни по питању могуће промене уређења у којем живе. 
Бакир Изетбеговић (2017) истиче: ,,То није држава какву бисмо 
желели и за какву се мој отац залагао и какву грађани Босне и 
Херцеговине заслужују. Али – пре свега – та држава је опстала. 
То је прва ствар за коју се мој отац борио. Ипак, ова држава уз 
све своје проблеме, унутрашње блокаде и кочнице – иде у правом 
смеру, али преспоро“ (пара. 1).

До јуче на Балкану, а данас у Средњој Европи, Словенија је 
преузела европско колонијано наслеђе и себе види све даљом од 
балканских народа. То потврђује и порука словеначког предузећа 
радницима из Босне и Херцеговине који су дошли на привремени 
рад: ,,Своју културу и понашање које је у појединим случајевима 
крајње непримерено не покушавајте да спроводите и овде. Буди-
те свесни да тренутно станујете у Љубљани, која је главни град 
Републике Словеније, која је чланица Европске уније. Овде важе 
закони и правила који су на вишем нивоу.“ (Петровић, 2012, 96) 
Стари дискурс је опстао, проток времена није учинио да предра-
суде о босанскохерцеговачком становништву нестану.
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Закључак

Спроводећи своје интересе, земље које репродукују ко-
лонијализам наносе велику штету земљама које су предмет те 
репродукције. Уназађују њихове привреде, често верујући да ће 
успут унапредити њихову културу. Мој утисак је да се за сто годи-
на нису променили ни мотиви ни дискурс. Геополитичка карта је, 
међутим, претрпела више измена, становништво неколико рато-
ва, много боли и патње. Европоцентристички поглед сваку другу 
културу означава као мање вредну, па тако и балканску. Ни то се 
није мењало. Становници Босне и Херцеговине су за ,,Европљане“ 
нецивилизовани, заостали и недорасли за самосталну државу. Ове 
две управе су показале да је наметање идентитета народима који 
себе доминантно одређују етницитетом, вероисповешћу и Бал-
каном као поднебљем на којем живе тежак задатак. Али,зашто би 
,,Европљани“ себи уопште постављали такав задатак? Време није 
променило ни узроке репродукције колонијализма које можемо 
описати са две речи: похлепа и сујета. Експлоатација природних 
ресурса и људског рада је присутна у свим односима развијених 
и неразвијених земаља. Русија и даље важи за опасност са Истока, 
а словенске државе на Балкану као њена сфера утицаја. Полити-
ка унификације Босне и Херцеговине вођена од стране Аустро-
-Угарске води се и данас. Велике силе не теже да обезбеде слободу 
која је предуслов за економски напредак Босне и Херцеговине. 
Обе управе карактерише велика бирократизованост и удаљеност 
од народа, као и високе дажбине које су служиле финансирању 
разгранатог чиновничког апарата. Ове режиме, који су изазвали 
дубоко социјално незадовољство, више аутора је оценило као ко-
лонијалне. Све ово потврђује тезу Тање Петровић о репродукцији 
колонијализма на европском континенту.
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Reproduction of Colonialism in the Balkans: 
Comparative Analysis of THE Austro-Hungarian 

Administration in Bosnia and Herzegovina (1878-1918) 
ant the Post-Dayton Administration (1996-2017)

Marina Milosavljević

Abstract: This paper examines the applicability of the concept of 
reproducing colonialism on two cases of foreign administration in Bosnia 
and Herzegovina: the Austro-Hungarian administration (1878-1918) 
and the post-Dayton administration (1996-2017), analyzing the motives 
of the great powers for establishing these administrations over a territo-
ry and population perceived as cultural Others. In addition, the paper 
provides an account of the takeover of colonial heritage by states that 
had never been colonial powers and their reproduction of colonialism in 
relation to Bosnia and Herzegovina. Destroying a culture that they do 
not understand, or even do not know, through ideology and discursive 
practices, serves Western states to elevate and glorify their own culture. 
Their politicians create discourses to justify their paternalistic attitude to-
wards Bosnia and Herzegovina. All this is accompanied by the imposition 
of institutions and arrangements which do not lead to the advancement 
of the society on which they are imposed, nor to the reconciliation and 
co-operation of different, once warring, ethnic communities in one coun-
try, but to the fulfillment of the great powers’ interests.

Key words: reproduction of colonialism, the Balkans, Bosnia and 
Herzegovina, Austria-Hungary, Dayton agreement, motives, influence, 
Europeanization
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КОРИСНОСТ НОВЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
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ДРЖАВЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Филип Дуканац*
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Сажетак: Циљ рада је да се прикаже корисност нове мето-
дологије приступања држава Западног Балкана у Европску унију. 
Корисност новог модела биће посматрана у односу на пређашњи 
модел приступања, који је током времена допуњаван. Упоред-
ном методом ћемо запазити главне разлике између старе и нове 
методологије, али и могућу већу корист новог модела за државе 
Западног Балкана. Основна теза рада јесте да нови модел предста-
вља тежњу Европске уније да читав процес учини ефективнијим 
и динамичнијим, као и повећање конкретне користи за грађане 
држава Западног Балкана. Многи критичније усмерени познавао-
ци прилика у Европској унији рекли би да нова методологија има 
веома захтевне услове и да је донета да би се процес приступања 
што више продужио. Извештаји Европске комисије о напретку 
држава на европском путу говоре у прилог томе да државе За-
падног Балкана не напредују предвиђеном брзином. Спровођење 
критеријума je споро, тако да је извесније да је нова методологија 
покушај убрзања читавог процеса. Ипак, критички став о новој 
методологији треба узети у обзир. Рад почиње уводом, где је при-
казана претеча нове методологије, француски предлог (non paper). 
Затим, биће упоређене стара и нова методологија. У закључку 
следи сумирање аргументација прoтивника и заступника нове 
методологије.

Кључне речи: Западни Балкан, Европска унија, политика 
* Студент треће године основних академских студија на Факултету политичких наука, студијски програм: 
Међународне студије; filipdukanac@gmail.com.
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проширења ЕУ, приступни преговори, нова методологија

Увод

Почетком фебруара 2020. Европска комисија усвојила је 
нову методологију за проширење Европске уније. Европски ко-
месар за проширење и добросуседску политику Оливер Вархељи 
(Olivér Várhelyi) изјавио је да је нова методологија „одлична при-
лика за уношење динамизма у преговарање“ (BalkanInsight, 2020, 
para. 5). Чинило се да је тренутни оквир преговарања превазиђен, 
односно, недовољно користан за неке државе. Управо је главна 
тема овог рада „корисност“. Колика је корист нове методологије 
за државе Западног Балкана, односно, да ли је кориснија од старе 
методологије? Главни одговор на постављено питање јесте да ће 
напредовање држава Западног Балкана зависити од посвећености 
политичке елите. Цели процес приступања не би имао смисла уко-
лико грађани не би осетили конкретна побољшања, што је један 
од циљева нове методологије. 

Како бисмо разумели настанак и сам садржај нове мето-
дологије, требало би да погледамо шири контекст. Наиме, окто-
бра 2019. Француска и још неке државе чланице ставиле су вето 
на почетак приступних преговора са Северном Македонијом и 
Албанијом. Такав исход изазвао је велике реакције упућене, пре 
свега, Француској. Коментари су били да су и Албанија и Север-
на Македонија биле спремне за почињање преговора. Отварање 
преговора посебно је заслужила Северна Македонија, која је са 
Грчком решила спор у вези са називом „Македонија“, потписива-
њем Преспанског споразума. После француског вета отпочиња-
њу преговора, уследило је нешто што је унело велику полемику у 
јавности. Француска је у свом незваничом предлогу (non paper) 
изнела своју замисао будуће методологије приступања. Француски 
предлог је претеча усвојене нове методологије. Чинило се да је 
Француска новим предлогом покушала да оправда свој вето. Та-
кав незванични предлог био је у циркулисању међу дипломатама 
у Бриселу. У незваничном предлогу наведено је да би Европска ко-
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мисија требало да изради званични предлог реформисаног оквира 
приступања. Такав предлог је израђиван током јануара 2020. док 
је усвојен почетком фебруара 2020. Како бисмо уочили разлике 
између старе и нове методологије, користићемо упоредни метод. 
У наставку рада приказани су критеријуми по старој и по новој 
методологији, док на крају следи приказ могућих користи и мана 
нове методологије по државе Западног Балкана. 

Критеријуми о приступању из Копенхагена и 
Солунска агенда

Свака европска држава која поштује вредности на којима 
је Европска унија заснована и која се обавезује да их унапређује 
може да поднесе кандидатуру за чланство у Европској унији. Ис-
пуњавањем одређених критеријума и услова, држава се прибли-
жава чланству у Европској унији. Постоји разлика између усло-
ва и критеријума. „Услови су прописани Уговором о Европској 
унији, а критеријуми одлуком Европског савета“ (Богдановић и 
др., 2018). Критеријуми за приступање Европској унији временом 
су мењани. Најзначајнији догађај који је имао утицаја на процес 
приступања Европској унији (али и на Европску унију уопште) 
јесте пад комунизма у Источној Европи. Поставило се питање мо-
гуће интеграције некадашњих комунистичких држава у Европску 
унију. Државе које су пролазиле кроз политичку, економску и дру-
штвену транзицију требало је на одговарајући начин, уз постојање 
одређених критеријума, интегрисати у Европску унију, односно, 
међународну заједницу. Критеријуми из Копенхагена, које је одре-
дио Европски савет у Копенхагену 1993,  састоје се из:

∙ политичких: стабилне институције које гарантују демо-
кратију, владавину закона, људска права и поштовање и заштиту 
мањина;

∙ економских: разрађена тржишна економија и капаците-
ти, којима може да се ступа у конкуренцију са тржишним силама 
Европске уније;
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∙ способност да се преузму обавезе чланства, укључујући 
неодступање од циљева политичког, економског и монетарног је-
динства (Медија Центар Београд, н.д., пара. 3).

Критеријуми из Копенхагена били су потврђени на састан-
ку Европског савета у Мадриду, када је додат још један:

∙ усвајање Acquis Communautaire (целокупно европско за-
конодавство) и његово делотворно примењивање посредством 
одговарајућих административних и судских структура (Медија 
Центар Београд, н.д., пара. 4-5).

Сваки од услова разрађен је у 35 преговарачких поглавља 
које држава треба да испуни. 

Самит Европске уније и држава Западног Балкана у Солу-
ну 21. јуна 2003. потврдило је декларацијом европску перспективу 
држава Западног Балкана. Декларацијом је потврђен Споразум 
о стабилизацији и придруживању (Stabilisation and Association 
process), као оквир за приступање држава Западног Балкана. Спо-
разумом је потврђен годишњи извештај (annual review) о напретку 
држава на путу приступања Европској унији од стране Европске 
комисије. Од држава се очекује да прихвате препоруке Европске 
комисије како би напредовале ка Европској унији. У Декларацији 
наведено је да ће напредак у приступању зависити од посвећено-
сти  државе европском путу, односно испуњавањем критеријума 
из Копенхагена и из Споразума о стабилизацији и придруживању. 
У Софији 2018. одржан је Самит Европске уније и држава Запад-
ног Балкана, на којем је поново потврђена европска перспектива 
држава Западног Балкана. Чини се да су грађани држава Западног 
Балкана постали уморни од фразе „европске будућности“, као и 
да је процес приступања уздрман изазовима са којима се суочава 
Европска унија. Постоји могућност да нова методологија реши 
овакве изазове.

Нова методологија приступања Европској унији
Поређењем незваничног француског предлога (non paper) 

и нове методологије Европске комисије, уочава се готово исто-
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ветност два документа.* У оба документа, уместо досадашњих 
поглавља, приказане су фазе (кластери) процеса приступања у 
Европску унију. Дакле, како би процес учинили динамичнијим, 
поглавља су замењена тематским кластерима. Поглавља 34 (Ин-
ституције) и 35 (Остала питања) биће вођена одвојено од нове 
методологије.

Табела 1. Упоредни приказ кластера по новој методологији и преговарачких 
поглавља по старој

Кластери – нова методологија 
(European Commission, 2020)

Поглавља – стара методологија (ЕУ 
инфо центар, 2015)

Основна питања 23 Правосуђе и основна права
24 Питања правде, слободе и безбед-

ности
5 Јавне набавке

1 Слобода кретања роба
18 Статистика

32 Финансијски надзор
(Економски критеријуми, функцио-
нисање демократских институција, 

реформа јавне администрације)
Унутрашње тржиште 1 Слобода кретања роба

2 Слобода кретања радника
3 Пословно настањивање и слобода 

пружања услуга
4 Слободно кретање капитала
6 Право привредних друштава
7 Право интелектуалне својине

8 Конкуренција
9 Финансијске услуге

28 Заштита потрошача и заштита 
здравља

* Француски предлог је доступан преко:
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/Enlargement-nonpaper.pdf. 
Нова методологија је доступна преко: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-
-methodology_en.pdf.
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Конкуренција и раст 10 Информационо друштво и медији
16 Порези

17 Економска и монетарна политика
19 Социјална политика и запошља-

вање
20 Предузетништво и индустријска 

политика
25 Наука и истраживање
26 Образовање и култура

29 Царинска унија
Зелена агенда и одрживост 14 Транспорт

15 Енергетика
21 Трансевропске мреже

27 Животна средина и климатске 
промене

Ресурси, пољопривреда, кохезија 11 Пољопривреда и рурални развој
12 Безбедност хране, ветеринарска и 

фитосанитарна питања
13 Рибарство

22 Регионална политика и координа-
ција структурних инструмената

33  Финансијске и буџетске реформе
Спољни односи 30 Економски односи са иностран-

ством
31 Спољна, безбедносна и одбрамбе-

на политика 

Садржај документа можемо да сведемо на три главна 
својства. То су: строжи услови, више финансијске подршке и мо-
гућност враћања читавог процеса уназад, уколико је процењено 
да се држава удаљава од свог европског пута. Строжи услови се 
односе на основна питања. Основна питања се састоје од: владави-
не права, функционисања демократских институција, економске 
реформе. Овај први кластер биће први отворен у поступку пре-
говарања, али и последњи затворен. Овакав приступ је одговор 
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на француски захтев да државе Западног Балкана треба највећу 
пажњу да посвете борби против корупције и јачању демократије. 
У документу се наводи потпуна посвећеност држава у поступку 
преговарања, али и Европске уније. Такође, планирана је актив-
нија улога држава чланица у преговарању, што ће га учинити са-
држајнијим. Читав процес ће зависити од тога колико је држава 
заслужила да напредује на европском путу (merit process). Како 
држава буде затварала одређене кластере и отварала нове, биће јој 
омогућен приступ структурним фондовима. Приступ структур-
ним фондовима тренутно имају само државе чланице Европске 
уније, али уз нову методологију имаће и државе кандидати. То ће, 
пре свега, значити више средстава за државе кандидате, односно, 
већу корист за грађане држава кандидата. Државе кандидати ће 
моћи да планирају програме на које би та средства била утро-
шена. Дакле, читавим новим приступом омогућена је бржа инте-
грација у Европску унију. Државе ће испуњавањем критеријума 
из кластера добијати приступ одређеним програмима Европске 
уније. Таква интеграција биће секторска. Државе ће се постепено 
интегрисати у Европску унију, тако да граница између државе чла-
нице и државе кандидата неће бити тако нагла као пре. Највећа 
новина јесте могућност враћања читавог процеса уназад. Уколико 
Европска комисија сама, или на захтев државе чланице, процени 
да је држава кандидат назадовала, могуће је вратити државу кан-
дидата корак уназад. О таквој одлуци држава кандидат би била 
обавештена годишњим извештајем Европске комисије. О могућој 
одлуци о враћању процеса биће одлучено квалификованом већи-
ном. О новој методологији коментари су били опречни. На једној 
страни су заговорници, а на другој критичари нове методологије. 

Да ли је нова методологија боља од старе за државе 
Западног Балкана?

Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен 
(Ursula Gertrud von der Leyen), изјавила је на свом Твитер налогу 
да је нова методологија win-win ситуација, ситуација у којој обе 
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стране добијају. Овакав оптимизам по погледу нове методологи-
је деле и политичари држава Западног Балкана. Никола Дими-
тров, министар спољних послова Северне Македоније, изјавио 
је: „Верујемо да ће нови приступ  резултирати у win-win исходу“ 
(Politico, 2020a, para. 6). Гент Чака (Gent Cakaj), министар спољ-
них послова Албаније, изјавио је: „Тирана жељно очекује отварање 
приступних преговора, што је пре могуће“ (Politico, 2020a, para. 
6). Александар Вучић, председник Србије, изјавио је: „Моје личне 
симпатије, као председника Србије, јесу на страни нове методо-
логије и захвалан сам државама чланицама ЕУ које су то желеле“ 
(Политика, 2020, пара. 2). Овакве изјаве, пуне ентузијазма, веома 
су пожељне и говоре о спремности обе стране да напредују у пре-
говорима. Читав нови Документ говори о ефикасности, динамич-
ности и транспарентности. Нови критеријуми јесу строжи, али би 
требало да учине процес смисленијим. У Документу је наведено 
да читав процес треба да почива на међусобном поверењу, али и 
већој посвећености држава Западног Балкана. Изјаве представни-
ка држава Зпадног Балкана говоре о посвећености овом процесу. 
Иако се читав Документ о новој методологији односи на држа-
ве Западног Балкана, Србији и Црној Гори биће омогућено да се 
одлуче да се њихово даље преговарање организује по кластерима. 
Србија и Црна Гора су почеле преговоре о приступању, али у До-
кументу се наводи да би нова методологија унела динамизам у 
преговоре. Такав приступ би допринео већој пажњи политичке 
елите на кључна питања, попут владавине права и функциониса-
ња демократских институција. Посвећеност овим питањима би 
допринела јачању демократских институција у државама Западног 
Балкана. То би био и главни циљ документа, јачање демократских 
институција како би се подигао капацитет за њихову трајну ста-
билност. Нема сумње да је Европској унији у интересу већа ста-
билност држава Западног Балкана. Стабилност би им помогла да 
се одупру спољним притисцима, попут све већег утицаја Кине и 
Русије у региону. Слаб регион Западног Балкана значио би рањи-
вију Европску унију. У ту сврху би требало да и грађанима буду 
видљиве конкретне користи од Европске уније. За видљиве кори-
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сти значајни су структурни фондови. Структурним фондовима 
имају приступ само чланице Европске уније. У Документу нове 
методологије наведено је да ће затварањем кластера бити омогу-
ћен приступ структурним фондовима који се односе на одређени 
тематски кластер. Структурни фондови су већи од претприступ-
них по старој методологији и допринели би великом убрзању 
кретања држава Западног Балкана ка Европској унији. Средства 
би могла да буду искоришћена за различите инфраструктурне 
пројекте, боље повезивање региона, али и јачање институција. 

Критичари нове методологије наводе следеће замерке. Нај-
веће критике добила је могућност враћања читавог процеса уна-
зад. Магазин Политико наводи: „Европска унија има нову методо-
логију за приступање држава Западног Балкана, велику шаргарепу 
и још дужи штап“ (Politico, 2020b, para. 1). Оваква саркастична 
тврдња је за неке критичаре најважнија одлика нове методологије. 
Да ли нова методологија представља крај политике проширења 
Европске уније, крај политике која је једна од најуспешнијих у 
Европској унији. Самарџић (2016) наводи: „Овај промењени 
модус проширења произвео је следећу системску карактеристи-
ку: процес проширења суштински није више, као што је то био, 
наставак унутрашњег процеса интеграције према споља, већ је 
постао функција безбедносне и одбрамбене политике ЕУ“ (стр. 
333-334). Овакву тврдњу не треба одбацити олако. Нова методо-
логија има захтевне критеријуме, па се поставља питање капаци-
тета држава Западног Балкана да се изборе са читавим процесом. 
Самарџић (2016) наводи: „Овај процес постало је кретање без 
циља, приступање без чланства“ (стр. 334). Крајњи циљ читавог 
процеса јесте чланство у Европској унији. Међутим, битније од 
тога јесу реформе које државе спроводе. Државе су заслужне за 
читав процес јер, како каже  Ендрју Моравчик (Andrew Maitland 
Moravcsik): „Захтеви држава чланица покрећу процес интеграци-
је, а не понуда наднационалних институција“ (Moravcsik, 1998). 
Наведена тврдња је најближа мом ставу. Најбитније су реформе, 
јер се и Европска унија истовремено реформише, Када се заврши 
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тренутно реформисање Европске уније, њен капацитет за ново 
проширење биће обновљен. 

Закључак

Процес европског пута за државе Западног Балкана је за-
хтеван. Реч је о државама са комунистичким наслеђем, слабим 
институцијама, али и слабим привредама. Пут ка Европској унији 
је одређен непрестаним реформама, али се поставља питање и 
капацитета држава Западног Балкана да спроведу реформе. Нова 
методологија је покушај Европске уније да читав процес учини 
ефикаснијим за грађане држава Западног Балкана. Читав про-
цес се спроводи због грађана, како би се достигао бољи животни 
стандард у свим областима. Какав ће бити резултат реформи за 
грађане, зависи од посвећености политичих елита на европском 
путу. Уз помоћ институција Европске уније, али и држава члани-
ца, државе Западног Балкана ће успети на свом европском путу. 
Биће стабилније, а грађани задовољнији. Нова методологија до-
носи добре промене. Већа транспарентност процеса би омогућила 
већи увид јавности у процес, па самим тим и већу критику. Упра-
во је критика пожељна. Као што има критичара нове методологи-
је, требало би критиковати квалитет досадашњег посла, како би 
резултати били бољи. Европска комисија је документ проследила: 
Европском парламенту, Савету, Еврoпском економском и социјал-
ном комитету, као и Комитету региона. Постоји могућност измене 
документа.

У овом раду приказани су захтеви институција Европске 
уније, односно административне реформе које државе треба да 
спроведу. За даље истраживање било би занимљиво испитати ко-
лико читав процес има политичких захтева. Наиме, новом мето-
дологијом предвиђено је да и држава чланица може да предлаже 
да се држава кандидат врати корак назад, или чак да се процес 
прекине. Јасно је да је сада читав процес отежан са захтевнијим 
критеријумима, али колико је отежан у политичком смислу? Од-
говор на таква питања захтева време, али и нови  Самит држава 
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Западног Балкана и Европске уније. Управо због тога што процес 
преговарања, осим услова и критеријума, има и политички карак-
тер, државе Западног Балкана треба да теже што већим рефор-
мама. Коначна одлука о пријему државе у Европску унију је на 
националним парламентима држава чланица, што је политичка 
одлука. Главни задатак држава Западног Балкана јесте развитак 
држава са којим ће њихови грађани бити задовољни, док ће члан-
ство бити могуће када Европска унија буде обновила свој интегра-
циони капацитет.
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The Benefits of the New EU Enlargement Methodology 
for Western Balkans

Filip Dukanac

Аbstract: The aim of the paper is to demonstrate the usefulness of 
the new methodology for the accession of the Western Balkan countries to 
the European Union. The utility of the new model will be seen in relation 
to the previous model of accession, which has been updated over time. By 
the comparative method, we will notice the main differences between the 
old and the new methodology, but also the possible greater benefit of the 
new model over the old one for the Western Balkan countries. The basic 
thesis of the paper is that the new one represents the European Union's 
aspiration to make the whole process more effective and dynamic, as well 
as to increase the concrete benefit for the citizens of the Western Balkan 
countries. Many more critically minded people in the European Union 
would say that the new methodology has very demanding conditional-
ities and is designed to extend the accession process as long as possible. 
European Commission reports on countries' progress on the European 
path show that the Western Balkan countries are not progressing at the 
intended speed. The implementation of the criteria is very slow, so it is 
more certain that the new methodology is an attempt to speed up the 
whole process. Nevertheless, a critical stance on the new methodology 
needs to be taken into account. The paper begins with an introduction 
outlining the forerunner of the new methodology, the French proposal 
(non paper). Next, the old and new methodology will be compared. The 
conclusion is summarized by the arguments of the complainants and 
advocates of the new methodology.

Key words: Western Balkans, European Union, EU enlargement 
policy, accession negotiations, novel methodology
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Сажетак: Бриселски споразум је општи правни акт закљу-
чен од стране председника Владе Републике Србије и представни-
ка такозване Владе Косова уз посредовање високог представника 
за спољну политику и безбедност и потпредседника Европске 
комисије. Овај споразум представља основ за доношење бројних 
других аката којима се ограничавају или искључују права Срба на 
Косову и Метохији. Потписивање Бриселског споразума и његова 
имплементација изазвале су бројне контрoверзе. Из тог разлога 
је парламентарна мањина, односно 25 народних посланика, по-
кренула поступак нормативне контроле пред Уставним судом 
Републике Србије. Уставни суд је прогласио себе ненадлежним у 
овој ствари. Донео је Закључак којим је одбацио предлог за оцену 
уставности и законитости, уз образложење да је реч о политич-
ком, а не о правном акту. 

Кључне речи: Бриселски споразум, општи правни акт, 
Уставни суд, нормативна контрола, уставност, надлежност.

* Студенткиња прве годинe мастер академских студија на Правном факултету Универзитета у Приштини са привре-
меним седиштем у Косовској Митрoвици; dmaksic.86@gmail.com.
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Увод

Бриселски споразум је правни акт који је узбуркао јавност 
и изазвао различита опречна мишљења. Из тог разлога је пред 
Уставним судом Републике Србије покренут поступак норматив-
не контроле овог споразума. Први део рада посвећен је актима 
којима се гарантује положај Косова и Метохије у оквиру правног 
система Републике Србије. У првом реду ту се наводи Устав као 
највиши правни акт, а други документ који је анализиран је Ре-
золуција 1244.

У другом делу рада аутор се бави начином на који је закљу-
чен Бриселски споразум између представника Београда и При-
штине, а посредством представника Европске уније, који је спе-
цифичан у односу на уобичајено закључивање уговора. У наставку 
аутор се бави анализом споразума. Наведен је сваки члан понао-
соб и извршена је упоредна анализа са којим уставним одредбама 
је у супротности. Детаљном анализом дошло се до закључка да 
је Бриселски споразум противан Уставу, Резолуцији 1244, али и 
бројним законима и подзаконским актима Републике Србије. 

Трећи део је централни део рада и бави се поступком за 
оцену уставности и законитости Првог споразума о принципима 
који регулишу нормализацију односа. Овај поступак пред Устав-
ним судом је покренуло 25 народних посланика. На почетку овог 
дела говори се о току самог постпука. Од подношења предлога 
до доношења Закључка о одбацивању предлога прошло је годи-
ну и седам месеци. До момента одбацивања предлога од стране 
Уставног суда највећи број обавеза из Бриселског споразума је 
реализовано.

На крају, аутор се бави анализом одлуке Уставног суда 
који је оспорени акт одредио као политички акт, те због тога себе 
одредио ненадлежним за поступање у тој ствари. Мишљења смо 
да је таква одлука неисправна и да је Бриселски споразум општи 
правни акт о којем је Уставни суд требало да одлучује и да, при 
том, донесе одлуку о неуставности оспореног акта, јер је несум-
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њиво да је он у супротности са Уставом као највишим правним 
актом наше земље.

Акти којима се гарантује статус Косова и Метохије у 
оквиру српског правног поретка

У правном систему наше земље постоје два правна акта 
којима се на непосредан и несумњив начин гарантује останак Ко-
сова и Метохије у уставном и правном систему Републике Србије. 
Уставом (Сл. гласник РС, бр. 98/2006) и Резолуцијом 1244 Савета 
безбедности Уједињених нација (1999) потврђује се да је Косово 
и Метохија саставни део Републике Србије.

У Уставу Србије из 2006. године се у преамбули наглашава 
да је Косово и Метохија део територије Србије. На основу тога, 
произлазе обавезе свих државних органа да пруже заштиту др-
жавним интересима на територији аутономне покрајине. Упра-
во ово стављање акцента да Покрајина Косово и Метохија има 
положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије 
представља разлику у односу на Устав из 1990. године. Из овога 
се да закључити да су се тадашње власти у Београду одлучиле за 
правну борбу за очување Косова (Мировић, 2019, 10).

Уставом је прокламовано да Србија има две покрајине: 
Аутономну покрајину Војводину и Аутономну покрајину Косово 
и Метохију (Устав РС чл. 182. ст. 1). Статус Косова и Метохије се 
може мењати само уз сагласност 2/3 посланика у Народној скуп-
штини, већину на референдуму и уз доношење посебног закона 
(чл. 182. ст. 2). Такође, за промену Устава или његових делова не-
опходна је двотрећинска већина посланика и већина на референ-
думу (чл. 203. ст. 3). И за доношење уставног закона којим се врши 
промена Устава потребно је 2/3 гласова од укупног броја народних 
посланика у Народној скупштини (чл. 205. ст. 2).

У контексту централне теме овог рада неопходно је анали-
зирати и неке друге чланове Устава којима се гарантује положај 
Косова и Метохије у правном систему Републике Србије. Прав-
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ни поредак је јединствен на територији целе земље (чл. 4. ст. 1). 
Осим тога, предвиђају се истоветни и јединствени симболи (грб, 
застава, химна) на целој територији (чл. 7. ст. 1). Република Србија 
има надлежност по питању уређења и обезбеђења суверености, 
независности, територијалне целовитости и безбедности (чл. 97. 
ст. 1), територијалну организацију (чл. 97. ст. 3), одбрану и безбед-
ност, као и мере за случај ванредног стања (чл. 97. ст. 4), систем 
преласка граница и контроле промета робе, услуга и путничког 
саобраћаја преко границе (чл. 97. ст. 5).

Нормама Устава предвиђено је да је судска власт јединстве-
на на територији Републике Србије (чл. 142. ст. 1). Судије бира На-
родна скупштина на предлог Високог савета судства када се лице 
поставља први пут на судијску функцију (чл. 147. ст. 1), односно, 
то чини Високи савет судства за обнављање судијске функције 
(чл. 147. ст. 3). Осим тога, предвиђено је да се оснивање, органи-
зација и надлежност јавног тужилаштва уређује законом (чл. 157. 
ст. 1).

Када су у питању локалне самоуправе, предвиђено је да 
се територија и седиште одређује законом (чл. 188. ст. 2). А да би 
дошло до оснивања, укидања или промене територије јединице 
локалне самоуправе неопходно је да се одржи референдум на ње-
ној територији (чл. 188. ст. 3).

Резолуцију 1244 усвојио је Савет безбедности Организаци-
је уједињених нација на свом 4011. састанку 10. јуна 1999. године. 
На основу ове резолуције прекинута је војна агресија на Савезну 
Републику Југославију која је трајала 78 дана. Снаге НАТО су ста-
циониране на територији Косова и Метохије, а Савезној Републи-
ци Југославији је резолуцијом 1244 гарантован територијални ин-
тегритет (Ракић, 2014, 121). У Резолуцији се чак пет пута помиње 
да је Косово део СРЈ (односно, Србије као њеног сукцесора), те се 
може закључити да су њоме одређене јасне границе суверености 
Републике Србије на Косову и Метохији и то у јако тешком пе-
риоду за нашу земљу (Мировић, 2019, 9). Иако је пристанак СРЈ 
на ове услове изнуђен војном агресијом током које су вршени и 
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бројни злочини против цивилног становништва, а чиме су ство-
рени услови за доношење резолуције, Република Србија се већ 
20 година држи Резолуције 1244 макар као деклараторне потврде 
да је Косово и Метохија њен саставни део (Ракић, 2014, 122). На 
међународном плану, Резолуција 1244 је кључни ослонац Србије у 
борби за потврду и очување њеног територијалног интегритета и 
она по овом питању представља допуну самом Уставу РС (Ракић, 
2014, 122).

Бриселски споразум

Први споразум о принципима који регулишу нормализа-
цију односа (First Agreement of Principles Governing the Normalization 
of Relations), познатији као Бриселски споразум, закључен је 19. 
априла 2013. године од стране председника Владе Републике Ср-
бије Ивице Дачића, високог представника за спољну политику и 
безбедност и потпредседника Европске комисије Кетрин Ештон 
(Catherine Margaret Ashton) и представника такозване Владе Ко-
сова (Симовић и Шурлан, 2014, 142). Само парафирање није извр-
шено на уобичајен начин, јер је представница Европске уније ста-
вила своје иницијале на посебним страницама споразума, прво са 
представником Београда, а затим и са представником Приштине 
(Мировић, 2019, 70). Формалноправно посматрано није било за-
једничких иницијала представника на истој страници споразума.*

На седници Владе Републике Србије одржаној 22. априла 
2013. године, прихваћен је Први споразум о нормализацији одно-
са у форми закључка (Мировић, 2019, 78). Већ 26. априла 2013. го-
дине Народна скупштина Републике Србије га је прихватила под 
називом Одлука о прихватању Извештаја о досадашњем процесу 
политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама 
самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укљу-
чујући процес имплементације постигнутих договора (Бојанић, 
2015, 471). Такозвана држава Косово је поменути споразум у свој 

* Уз своје иницијале тадашњи премијер додао је пропратне речи: „Овиме потврђујем да је ово текст предлога о 
чијем ће прихватању или одбијању обе стране поднети своје одлуке“.
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правни систем увела доношењем Закона о ратификацији Првог 
међународног спразума о принципима који уређује нормализаци-
ју односа између Републике Косова и Републике Србије (Бојанић, 
2015, 472).

Садржина Бриселског споразума

Текст Бриселског споразума није обиман. Састоји се од 
свега 15 тачака, од којих је првих шест посвећено формирању 
Заједнице српских општина (Мировић, 2019, 78). Међутим, оно 
што је овде проблематично јесте предвиђено правило да се за-
једница формира према такозваним косовским законима, док се 
Устав Републике Србије, као и Резолуција 1244, уопште не помињу 
(Симовић и Шурлан, 2014, 145).

Тачкама 7–9 регулише се стварање јединствених полициј-
ских снага под називом Косовска полиција у које треба да буду 
интегрисани чланови запослени у Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије на територији Косова и Метохије (Бри-
селски споразум, 2014). Према званичним извештајима, у моменту 
потписивања Бриселског споразума на КиМ било је око 1.200 при-
падника МУП-а Србије, наводи се у Извештају Владе Републике 
Србије о напретку у дијалогу Београда и Приштине (Канцелари-
ја за Косово и Метохију, 2015, 7; према Мировић, 2019, 72). Ови 
чланови споразума су у супротности са Уставом који прописује 
да свако има право на личну слободу и безбедност (Устав РС чл. 
27. ст. 1), да су у надлежности Републике Србије послови и ор-
ганизација безбедности (чл. 97. ст. 1) и да је правни поредак на 
територији наше земље јединствен (чл. 194. ст. 1).

Чланом 10 уређује се предаја и интегрисање српског пра-
восудног система са територије јужне аутономне покрајине у пра-
восудни систем Косова (Бриселски споразум, 2014). Ова одредба 
не само да је у супротности са члановима устава који прописују 
да је наш правни поредак јединствен, већ је противан читавом 
делу Устава којим се регулише целокупан рад правосуђа: начела 
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и рад судске власти, избор и рад судија и јавних тужилаца као и 
престанак њихових функција (Устав чл. 142–165).

Организацији општинских избора у северним општинама 
2013. године у складу са косовским законима и међународним 
стандардима посвећен је 11. члан Бриселског споразума (Брисел-
ски споразум, 2014). Овај део споразума у супротности је са делом 
Устава који уређује рад локалних самоуправа (чл. 188–193), рад 
државне управе и јавних служби (чл. 136–137) и делом Устава који 
гарантује изборно право (чл. 188–193).

Чланом 12. и чланом 15. уређено је питање сачињавања 
Плана имплементације Бриселског споразума уз прецизирање 
рокова и формирање Комитета за имплементацију, а чланом 13. 
Бриселског споразума интезивирање комуникација на релацији 
Београд–Приштина по питању енергетике и телекомуникација 
(чл. 188–193). Овим делом споразума повређују се уставне одредбе 
којима се гарантује једнак положај (чл. 82. ст. 1) на јединственом 
тржишту (чл. 82. ст. 2), као и одредбе које се односе на сва питања 
у вези са државном имовином (чл. 87. ст. 1).

Последњи је разматран 14. члан Бриселског споразума, 
којим је предвиђено да ниједна страна неће блокирати напредак 
друге стране на њеном путу ка ЕУ (Бриселски споразум, 2014). 
Детаљном анализом овог члана, у контексту Лисабонског уго-
вора (Консолидовани Уговор о ЕУ, 2009)*, може се закључити да 
је Република Србија признала елементе државности такозваном 
Косову. Овај део Бриселског споразума је у директној супротно-
сти са Резолуцијом 1244 у којој се чак пет пута наглашава да је 
Косово и Метохија део Републике Србије, као и са преамбулом 
Устава и његовим члановима којима се прописује уређење односа 
са међународним организацијама (чл. 97. ст. 1)  и одредбом којом 
се прописује да потврђени међународни уговори не смеју бити у 
супротности са Уставом (чл. 194. ст. 3).

* У 1. и 4. члану Консолидованог Уговора о Европској унији изричито се наводи да чланице Европске уније могу 
бити само државе (Мировић, 2019, 75).
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Бриселски споразум пред Уставним судом

Ток поступка

Посланици Народне скупштине, као овлашћени предла-
гачи, 8. маја 2013. године поднели су Уставном суду предлог за 
оцену уставности и законитости Бриселског споразума.* Уставни 
суд је 10. децембра 2014. године донео Закључак којим одбацује 
предлог за оцену уставности и законитости и проглашава себе 
ненадлежним (Одлука Уставног суда IУо – 247/2013).

Овлашћеним предлагачима се замера то што у прилогу 
предлога није достављен текст акта који се оспорава. Коста Ча-
вошки оправдава тај „пропуст предлагача“ чињеницом да сама 
Влада Републике Србије није споразум објавила на ваљан начин 
и да га је дуго времена крила од најшире јавности, те сматра да за 
такав чин треба да постоје веома озбиљни разлози (2016, чланови 
13. и 14).

Прва припремна седница Уставног суда одржана је 3. јула 
2013. године, а 28. октобра исте године суд је предлог овлашћеног 
предлагача доставио Влади на одговор.** Дописом 05 Број: 010 – 
10232/2013 од 18. децембра 2013. године (ЗОС, чл. 55. ст. 1), Влада 
предлаже Уставном суду да застане са поступком до доношења 
посебног закона којим ће бити уређена суштинска аутономија 
Аутономне покрајине Косово и Метохија (Одлука Уставног суда 
IУо – 247/2013, 4). Овакав правни акт никада није донет (Миро-
вић, 2019, 131).

Јавна расправа одржана је тек 24. јуна 2014. године и на 
њу су били позвани представници предлагача, представници На-
родне скупштине, Владе Србије, Министарства спољних послова, 
Министарства правде, Канцеларије за Косово и Метохију и науч-
ни и јавни радници. Дана 10. децембра 2014. године, Уставни суд 
* Уставни суд је поступао у следећем саставу: председник Суда Весна Илић Прелиц и судије др Оливера Вучић, 
др Марија Драђкић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, 
мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, др Драгижа Б. Слијепчевић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр 
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић.
** Сагласно Закону о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 – Одлука УС) чл. 33 ст. 1.
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је одбацио предлог за оцену уставности Бриселског споразума, 
уз образложење да се не ради о општем правном акту, већ о по-
литичкој „подлози“ за доношење општих правних аката (Одлука 
Уставног суда IУо – 247/2013, 33).

О исправности одлуке

Уставни суд је поводом предмета IУо – 247/2013 донео 
Закључак којим одбацује предлог за оцену уставности и зако-
нитости парафираног „Првог споразума о принципима који 
регулишу нормализацију односа“ између Београда и Приштине 
уз образложење да је реч о политичком акту. Осим тога, Устав-
ни суд је констатовао да „акти Владе – Закључак о прихватању 
„Првог споразума“ и Извештај Народној скупштини и Одлука 
Народне скупштине  о прихватању Извештаја по својој природи 
нису општи правни акти, те зато нису ни могли бити основ да се 
оспорени „Први споразум“ њиховим доношењем „уведе“ у правни 
поредак као општи акт“ (Одлука Уставног суда IУо – 247/2013, 34). 
Битно је напоменути да је четворо судија Уставног суда издвојило 
своје мишљење на ову одлуку, и то: Оливера Вучић, Драган М. 
Стојановић, Катарина Манојловић Андрић и Боса Ненадић.

У оваквој ситуацији, у први план треба поставити пита-
ње правне природе Споразума, односно да ли је оспорени акт по 
својој природи правни или политички, као и питање да ли се ради 
о међународном уговору који је део унутрашњег права правног 
поретка Републике Србије.*** Да би се дао одговор на питање да 
ли је Бриселски споразум правни акт, треба поћи од одређења 
самог појма: правни акт се дефинише као одлука воље којом се 
ствара нека правна норма која, као таква, производи одговарајуће 
правне последице. На основу овог споразума донет је велики број 
појединачних правних аката****, тако да нема сумње да се ради о 
*** Овим питањима бавили су се бројни теоретичари који су и сами били учесници у јавној расправи пред Устав-
ним судом по овом питању.
**** - Одлука о распуштању Скупштине општине Косовска Митровица и образовању Привременог органа оп-
штине Косовска Митровица, 9. септембар 2013. године, Службени гласник РС, број 80/13;
- Одлука о рапуштању Скупштине општине Звечан и образовању Привременог органа општине Звечан, 9. сеп-
тембар 2013. године, Службени гласник РС, 80/13;
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општем правном акту (Чавошки, 2016, 17 – 18). Ратко Марковић 
стоји на становишту да је споразум настао као неформални поли-
тички договор између представника Београда и Приштине, али да 
је његова садржина добила спољашњу форму општег акта Владе, 
под именом „закључак“ и општег акта Народне скупштине, под 
именом „одлука“ (Марковић, 2016, 21).

 Када се говори о питању да ли је Бриселски споразум ме-
ђународни уговор који је део унутрашњег права правног поретка 
Републике Србије, треба напоменути да не постоји јединствен 
став међу теоретичарима. При анализи овог проблема треба поћи 
од Бечке конвенције о уговорном праву (потписана 1969, ступила 
на снагу 1980. године) која у члану 2. став 1. тачка а. одређује по-
јам међународног уговора као „међународни споразум закључен 
писмено између држава  и који је регулисан међународним пра-
вом, било да је садржан у једном инструменту или у два или више 
инструмената међусобно повезаних, без обзира на његов посебан 
назив“ (Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми, 
30/72). Према овом појмовном одређењу, Бриселски споразум се 
не би могао сматрати међународним уговором јер не испуњује 
услове по питању субјеката који учествују у закључивању таквог 
уговора. С друге стране, ако се узме у обзир 14. члан споразума 
којим је одређено да „ниједна страна неће блокирати или подсти-
цати друге да блокирају напредак друге стране на њеном путу ка 
ЕУ“, у контексту Лисабонског споразума који наводи да чланице 
ЕУ могу бити само државе, зар се не би могло закључити да Репу-
блика Србија признаје ентитете државности такозваном Косову? 
Но, са становишта надлежности Уставног суда, ово питање се 
- Одлука о распуштању Скупштине општине Зубин Поток и образовању Привременог органа општине Зубин 
Поток, 9. септембар 2013. године, Службени гласник РС, 80/13;
- Одлука о распуштању Скупштине општине Лепосавић и образовању Привременог органа општине Лепосавић, 
9. септембар 2013. године, Службени гласник РС, 80/13;
- Уредба о остваривању права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на терито-
рији АП Косово и Метохија, 05 Број: 110 – 11250/2013 од 25. децембра 2013. године;
- Уредбе о остваривању посебних права правосудних функционера и запослених у Управи за извршење кри-
вичних санкција са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија („Службени гласник РС“, број 95/17) 
од 19. октобра 2017;
- Споразум о спровођењу Одлуке о привременом преношењу надлежности са Основног и Ви-
шег суда у Косовској Митровици на Основни и Виши суд у Лесковцу од 19. априла 2018. године. 
Списак Одлука и Уредби наведен према Мировић, 2019, 219.
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може сматрати сувишним, јер је за поступање суда довољно то 
што је Бриселски споразум општи правни акт (Чавошки, 2016, 18).

Закључак

На основу свега наведеног, без сумње се може закључити 
да је Бриселски споразум правни акт, и то општи правни акт. Са-
мим тим, Уставни суд је, опет без сумње, надлежан за поступање 
у тој ствари. Оно што је још битније од свега овога, јесте да је 
Први споразум о нормализацији односа у супротности са Уставом 
Републике Србије. 

Уставни суд се у образложењу Закључка, којим је одбацио 
предлог за оцену уставности, обавезао да ће, уколико на основу 
Првог споразума о нормализацији односа настану појединачни 
правни акти, по службеној дужности покренути поступак њихове 
контроле. Из Бриселског споразума је проистекао сијасет поје-
диначних правних аката, али Уставни суд до дана данашњег није 
покренуо поступак.

Чињеница је да Устав из 2006. године не одговара фактич-
ком стању на терену. Међутим, задатак Уставног суда је да цени 
уставност и законитост општих правних аката, а не да полемише, 
нити да Устав по сваку цену прилагођава политичкој стварности 
(Петров, 2014, 118). Уставни суд је, као самосталан и независан 
државни орган, имао задатак да штити уставност и законитост, 
као и људска и мањинска права и слободе, али он то није учинио. 
Својом одлуком о проглашењу ненадлежности за поступање у 
конкретној ствари, Уставни суд дао је легитимитет противустав-
ним и противзаконитим радњама и актима. На тај начин се ствара 
опште стање хаоса и правне несигурности у којем највећу штету 
трпе становници ових несигурних простора. 
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The Brussels Agreement in the Constitutional Case-Law

Dragana Maksić

Аbstract: The Brussels Agreement is a general legal act concluded 
by the Prime Minister of the Republic of Serbia and the representative of 
the so-called Government of Kosovo, with the assistance of the High Rep-
resentative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice-President 
of the European Commission. This agreement represents the basis for a 
number of other acts that restrict or exclude the rights of Serbs in Kosovo 
and Metohija. The signing of the Brussels Agreement and its implementa-
tion have caused much controversy. For that reason, the parliament mi-
nority of 25 members, initiated the process of normative control in front 
of the Constitutional Court of the Republic of Serbia. The Constitutional 
Court declined jurisdiction in that case and issued a Conclusion rejecting 
the suggestion for the rating of constitutionality and legality, stating that 
it was a political, not a legal act.  

Key words: Brussels Agreement, general legal act, Constitutional 
Court, normative control, constitutionality, jurisdiction.
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САСТАВ ИЗБОРНЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Алекса Дамњановић*

Правни факултет (Универзитета у Нишу)

Сажетак: Изборна администрација има значајну улогу у 
изборном процесу. Органи за споровођење избора својом делат-
ношћу омогућују организовање и спровођење избора. Зато је по-
требно да чланови изборне администрације поступају независно 
и непристрасно, али и да буду компетентни како би могли да оба-
вљају послове из своје надлежности. Изборним законодавством 
су прописани услови за избор чланова изборне администрације. 
Међутим, закон не групише те услове у оквиру једног члана, већ 
се они налазе у више чланова појединих изборних закона, а ту-
мачењем тих законских одредаба се закључује да се суштински 
ради о условима за избор чланова органа за спровођење избо-
ра. Законски услови за избор чланова изборне администрације 
имају практичан значај, јер непрописан састав појединих органа 
за спровођење избора може довести до понављања гласања. Циљ 
овог рада је анализирање законских одредаба о саставу изборне 
администрације и њихово критичко сагледавање. У изради рада 
су коришћени правно-догматски и упоредни метод.

Кључне речи: изборна администрација, изборна комисија, 
бирачки одбор, изборно законодавство Републике Србије, избори, 
изборно право.

* Студент четврте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу; 
aleksamdamnjanovic@gmail.com.
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Увод

Организовање и спровођење избора није могуће без из-
борне администрације. Изборна администрација својим радом 
обезбеђује примену изборних закона. Она има значајну улогу у до-
ношењу подзаконских аката који омогућују примену законске ре-
гулативе, потом припрема изборе, обезбеђује изборни материјал, 
учествује у спровођењу избора током изборног дана, броји гласове 
и објављује резултате избора и, коначно, учествује у решавању 
изборних спорова. Тако је постојање изборне администрације, са 
законом утврђеним надлежностима које она има, conditio sine qua 
non спровођења избора.

Због улоге коју изборна администрација има у изборном 
процесу, потребно је да се обезбеди независност у њеном раду, 
како не би дошло до злоупотребе у процесу избора представни-
ка највиших државних органа и органа аутономне покрајине и 
јединица локалних самоуправа. Настић (2017) напомиње да ор-
гани за спровођење избора „морају тежити испољавању трију 
фундаменталних карактерстика: независност, непристрасност и 
компетентност“ (стр. 178). Са тим циљем, изборно законодавство 
превиђа одређене услове које треба да испуне чланови органа за 
спровођење избора. Њих закони не означавају као услове, али се 
тумачењем појединих одредаба изборних закона закључује да се 
суштински ради о условима које морају испунити лица која се 
бирају за чланове органа изборне администрације. Питање за-
конских услова за избор чланова изборне администрације има и 
практичан значај: уколико се утврди да неко лице учествује у раду 
изборне администрације противно неком од услова, то за после-
дицу може имати поништавање гласања или понављање гласања 
на неком бирачком месту. То је и логична последица императив-
ности одредаба изборног права као гране јавног права.

Циљ овог рада је анализирање одредаба изборних закона о 
изборној администрацији и њихово критичко сагледавање. При-
ликом израде рада су коришћени правно-догматски и упоредни 
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метод.

Ради разумевања законских услова за избор чланова из-
борне администрације, потребно је рећи нешто о појму и значају 
изборне администрације, а нарочито дати основне напомене о ор-
ганима за спровођење избора у Републици Србији и упоредном 
праву. Потом следи анализа законских услова за избор чланова 
изборне администрације, класификација тих услова, као и при-
каз састава изборне администрације у „специфичним режимима 
гласања“. Практична примена изборних прописа довела је до уо-
чавања неких недостатака тих прописа, па ће бити речи и о њима. 

Општа разматрања о изборној администрацији

Аутори обично не одређују појам изборне администрације. 
Миленковић (2012), на пример, наводи да се у упоредном праву 
под изборном администрацијом „подразумевају органи надле-
жни за спровођење избора и обезбеђивање законитости изборног 
процеса“ (стр. 185). Осим појма „изборна администрација“, кори-
сти се и појам „органи за спровођење избора“. Ова два појма су 
заправо синоними, с тим да треба имати у виду да законодавац у 
изборним законима користи појам „органи за спровођење избо-
ра“, али ће у овом раду бити коришћена оба ова појма.

Важно је напоменути да су питања изборне администра-
ције регулисана кроз решења из више изборних закона, имајући 
у виду да српско изборно законодавство није кодификовано. Тако 
изборне законе Републике Србије чине: Закон о избору народних 
посланика* (у даљем тексту: ЗИНП), Закон о избору председника 
Републике** (у даљем тексту: ЗИПР), Закон о локалним изборима*** 
(у даљем тексту: ЗЛИ), Закон о јединственом бирачком списку**** 
(у даљем тексту: ЗЈБС), Закон о националним саветима нацио-
налних мањина***** (у даљем тексту: ЗНСНМ). Поред тога, избори 

* Службени гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005, 104/2009, 28/2011, 36/2011.
** Службени гласник РС, бр. 111/2007, 104/2009
*** Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011.
**** Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011.
***** Службени гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014, 55/2014, 47/2018  
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за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (АПВ) органи-
зују се на основу подзаконског акта – Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине* (у даљем тексту: Одлука АПВ). Општи карактер међу 
овим прописима има Закон о избору народних посланика, те се 
он супсидијарно примењује у односу на остале наведене прописе.

Изборна администрација има важну улогу у изборном про-
цесу. Суштина избора је да се изабере легитимна власт и за то је 
најзначнија улога бирача јер они гласају, а свакако морају постоја-
ти и кандидати за које се гласа, али цео тај процес не било могуће 
спровести да нема изборне администрације. Тако и Марковић 
(1995) напомиње да се „радња спровођења избора састоји у гла-
сању бирача, али како се гласању мора приступити организовано, 
то је неоходно формирати посебна независна и непристрасна тела 
чији је задатак да обезбеде законит и правилан ток избора“ (стр. 
283). Изборна администрација спроводи изборе почев од пријема 
кандидатских листи, преко поступка гласања, све до утврђивања 
резултата избора и потврђивања мандата.

Органи за спровођење избора у Републици Србији

Органи за спровођење избора за народне посланике су Ре-
публичка изборна комисија и бирачки одбори (чл. 6 ЗИНП). Ови 
органи спроводе и изборе за председника Републике (чл. 7 ЗИПР) 
и изборе за националне савете националних мањина (чл. 60 ст. 
1 ЗНСНМ). Органи за спровођење локалних избора су изборна 
комисија јединице локалне самоуправе (општинска или градска 
изборна комисија) и бирачки одбори (чл. 11 ст. 1 ЗЛИ). Органи за 
спровођење покрајинских избора су Покрајинска изборна коми-
сија и бирачки одбори (чл. 11 ст. 1 Одлуке АПВ). Дакле, на сваком 
нивоу избора постоје изборна комисија (зависно од нивоа избора 
– Републичка, Покрајинска, градска/општинска) и више бирачких 
одбора, зависно од броја бирачких места. Све изборне комисије 
се формирају за период од четири године, а бирачки одбори се 
* Службени лист АП Војводине бр. 23/2014.
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формирају за сваке изборе.** 

Сви органи за спровођење избора раде у сталном и у 
проширеном саставу***. Органе за спровођење избора у сталном 
саставу чини законом одређени број чланова. Органе за спрово-
ђење избора у проширеном саставу, осим оних чланова који су 
део сталног састава, чини и по један представник подносилаца 
изборних листи. Проширени састав постоји зато што је за са-
став и рад органа за спровођење избора „битно да они не буду 
сасвим нестраначки, него да у свом саставу одразе и чињеницу 
да у изборима учествује више политичких странака, с тим што 
објективност и независност морају бити обележја њиховог рада“ 
(Марковић, 1995, стр. 283). 

Заједничко свим органима изборне администрације је да 
чланови ових органа имају заменике. Заменици имају иста права 
и одговорности као и чланови које замењују. Право гласа у одре-
ђеном органу има само члан, а тек у његовом одсуству заменик.****

Републичка изборна комисија у сталном саставу има 17 
чланова који имају право гласа – председника и 16 чланова (чл. 33 
ст. 1 ЗИНП). Ове чланове Републичке изборне комисије именује 
Народна скупштина Републике Србије на предлог посланичких 
група у Народној скупштини. Осим тога, у стални састав Репу-
бличке изборне комисије улазе и њен секретар и представник 
Републичког завода за статистику (чл. 33 ст. 2 и 3 ЗИНП), али 
ова лица немају право гласа приликом доношења одлука. Када је 
реч о градским и општинским изборним комисијама, њих у стал-
ном саставу чине председник и најмање шест чланова (чл. 14 ст. 
1 ЗЛИ). Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и десет чланова (чл. 16 ст. 1 Одлуке АПВ). 

Када је реч о бирачким одборима, разлике између њих по-
стоје у погледу броја чланова бирачких одбора у сталном саста-
ву зависно од нивоа избора. За парламентарне и председничке 

** Видети чл. 30 ст. 1 ЗИНП, чл. 11 ст. 2 и 3 Одлуке АПВ.
*** Видети чл. 29 ст. 1 ЗИНП, чл. 13 ст 1 ЗЛИ, чл. 14 ст 1 Одлуке АПВ.
**** Видети чл. 30 ст. 4 и 5 ЗИНП и чл. 14 ст. 4 и 5 Одлуке АПВ.
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изборе, ове органе у сталном саставу чине председник и најма-
ње два члана (чл. 36 ст. 1 ЗИНП). Према ЗЛИ, бирачке одборе 
за локалне изборе у сталном саставу чине председник и најмање 
четири члана (чл. 16 ст. 2 ЗЛИ). Бирачки одбор у сталном саставу 
за покрајинске изборе чине председник и најмање два члана (чл. 
19 ст. 3 Одлуке АПВ). Бирачке одборе за изборе за националне 
савете националних мањина чине председник и најмање четири 
члана (чл. 65 ст. 1 ЗНСНМ).

Органи за спровођење избора у упоредном праву

Органи за споровођење избора и у упоредном праву су, 
пре свега, изборне комисије (на више нивоа) и бирачки одбори. У 
неким земљама постоје и други органи изборне администрације. 
На пример, у Чешкој Републици на парламентарним изборима по-
стоји више од десет органа изборне администрације, у које спадају 
Државна изборна комисија, Министарство унутрашњих послова, 
Министарство спољних послова, Статистички завод Чешке Ре-
публике, дипломатске мисије, изборне комисије јединица локал-
них самоуправа, изборне комисије изборних јединица, бирачки 
одбори итд. У нашем праву и тела попут Републичког завода за 
статистику, Агенције за борбу против корупције и сл. имају одре-
ђене надлежности у вези са изборима, али их изборни закони не 
одређују као органе за спровођење избора. Дакле, број органа за 
спровођење избора може бити знатно већи уколико се изборним 
прописима различити органи наведу као органи за спровођење 
избора, што је управо пример Чешке Републике. И у Мађарској 
постоји већи број органа изборне администрације. То су „изборни 
комитети (пет различитих врста) и изборне канцеларије, као спе-
цифична мрежа локалних и обласних изборних канцеларија, које 
контролише министарство унутрашњих послова“  (Миленковић, 
2012, стр. 186).

По логици ствари, структура изборне администрације 
бива сложенија у сложеним државама – федерацијама и регио-
налним државама, јер постоје изборни органи на нивоу целе др-
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жаве и на нивоу федералних јединица или региона. На пример, 
у Италији постоје Централни изборни директорат, регионалне 
изборне канцеларије, окружне изборне канцеларије, изборне ко-
мисије јединица локалних самоуправа, бирачки одбори, а свима 
њима управља Министарство унутрашњих послова. Структура 
изборне администрације је сложенија и у земљама где постоје из-
борне јединице јер постоје изборне комисије изборних јединица 
(нпр. Хрватска, Бугарска, Чешка Република, Румунија).

У погледу састава изборне администрације, у неким држа-
вама и судска власт има улогу у спровођењу избора. Тако у Ита-
лији Министарство правде формира привремена судска тела која 
врше контролу избора. Хрватска је добар пример учешћа судске 
власти у изборним стварима, али и учешћа и власти и опозиције 
на формирање састава централног изборног органа – Државног 
изборног повереништва. Државно изборно повереништво Ре-
публике Хрватске има председника, четири потпредседника и 
четири члана. Председник Државног изборног повереништва је 
председник Врховног суда Републике Хрватске по положају. Уз то, 
Врховни суд Републике Хрватске бира два потпредседника Држав-
ног изборног повереништва. Преостала два потпредседника и сва 
четири члана бира Хрватски сабор, тако што посланици власти 
бирају једног потпредседника и два члана, а посланици опозиције 
исто једног потпредседника и два члана. Оваква решења су добра 
јер судска власт треба да има улогу у спровођењу избора, а не само 
у решавању изборних спорова.

Законски услови за избор члановa органа изборне 
администрације

Да би неко лице постало члан било ког органа за спрово-
ђење избора (у сталном и у проширеном саставу), оно треба да 
испуни услове које предвиђају изборни закони. Битно је напо-
менути да изборни закони те услове не предвиђају изричито у 
једном члану, већ у више чланова, а тумачењем се може видети 
да се суштински ради о условима које морају испунити чланови 
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изборне администрације.

Услови за чланове изборне администрације на 
парламентарним изборима

Чланови и заменици чланова органа за спровођење пар-
ламентарних избора (Републичке изборне комисије и бирачких 
одбора) треба да испуне три услова: а) не смеју са неким другим 
чланом истог органа за спровођење избора бити у сродству до 
одређеног степена сродства, у браку или односима усвојиоца и 
усвојеника или стараоца и штићеника, б) морају имати изборно 
право и в) не смеју да буду кандидати на тим изборима. Исти ови 
услови се траже и за чланове изборне администрације на председ-
ничким изборима и на изборима за националне савете национал-
них мањина, пошто и те изборе спроводи изборна администраци-
ја за парламентарне изборе.

Први услов је да чланови и заменици чланова Републичке 
изборне комисије и бирачких одбора не могу бити лица која су 
међусобно сродници у правој линији без обзира на степен срод-
ства, у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, у 
тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као 
ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца 
и усвојеника, односно стараоца и штићеника (чл. 30 ст. 2 ЗИНП). 
Ако је орган за спровођење избора састављен супротно овом усло-
ву, тај орган се распушта, а избори, односно гласање се понављају 
(чл. 30 ст. 3 ЗИНП). То значи да, ако се не испоштује овај услов 
при формирању Републичке изборне комисије, понављају се из-
бори, а ако се то деси при формирању састава бирачког одбора, 
понавља се гласање на бирачком месту на ком је тај бирачки одбор 
обављао своју функцију. 

У вези са овим условом, постоји пресуда Управног суда из 
2014. године у којој је овај суд оценио да на регуларност изборног 
поступка није од утицаја то што се у бирачком одбору налазе два 
лица која су сродници (у том случају отац и кћи – сродници у 
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правој линији крвног сродства) уколико један од њих уопште није 
присуствовао спровођењу избора. 

Како је на основу записника о раду бирачког одбора утврђено да Ј. С. 
није евидентиран као присутан ни приликом отварања бирачког ме-
ста, нити приликом затварања истог, из чега произлази да се није ни 
налазило на бирачком месту, то Суд налази да је правилан закључак 
Републичке изборне комисије да није учињена повреда правила избор-
ног поступка, која је од утицаја на регуларност спроведеног гласања 
на овом бирачком месту.* 

Осим тога, може се поставити питање зашто законодавац 
међу лицима која не могу да буду чланови органа изборне адми-
нистрације није уврстио ванбрачне партнере, већ само брачне 
другове, имајући у виду да је у правним последицама ванбрачна 
заједница готово изједначена са браком. Но, треба имати у виду 
да се ради о закону који је донет 2000. године, али је свакако доц-
нијим изменама у круг ових лица требало уврстити и ванбрачне 
партнере.

Други услов је да чланови органа за спровођење избора 
и њихови заменици морају имати изборно право (чл. 31 ст. 1 
ЗИНП). Да би неко лице имало изборно право, тј. активно бирач-
ко право, ЗИНП у чл. 10 превиђа да треба да се ради о пунолетном 
пословно способном држављанину Ребулике Србије са седиштем 
у Републици Србији.

Трећи услов је да чланови органа за спровођење избора и 
њихови заменици не могу истовремено да буду и кандидати на 
изборима, јер ЗИНП у чл. 31 ст. 2 предвиђа да им престаје функ-
ција у Републичкој изборној комисији или бирачком одбору када 
прихвате кандидатуру за посланике (што се аналогно може при-
менити на кандидате на председничким изборима и на изборима 
за националне савете националних мањина). Уосталом, кандидат 
са изборне листе која је потврђена и проглашена не може прису-
ствовати раду органа за спровођење избора (чл. 32 ст. 4 ЗИНП), 
па самим тим ни да буде њен члан (a minori ad maius).

* Видети пресуду Управног суда Уж. бр. 26/2014 од 25.03.2014.
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Чланови Републичке изборне комисије и бирачких одбора 
на парламентарним, председничким и изборима за националне 
савете националних мањина треба да кумулативно испуне прет-
ходно наведена три услова. Осим тога, за чланове Републичке 
изборне комисије се тражи и додатни услов, везан за образовање 
– председник, чланови Републичке изборне комисије и њихови за-
меници морају бити дипломирани правници (чл. 33 ст. 5 ЗИНП).

Услови за чланове изборне администрације на 
локалним изборима

Чланови и заменици чланова органа за спровођење ло-
калних избора (општинских и градских изборних комисија и би-
рачких одбора), за разлику од чланова изборне администрације 
за парламентарне изборе, морају испунити два услова: а) морају 
имати изборно право и пребивалиште на територији јединице ло-
калне самоуправе у којој се организују избори (чл. 12 ст. 1 ЗЛИ) и 
б) не смеју да буду кандидати за одборнике на локалним изборима 
(чл. 12 ст 2 ЗЛИ).

Први услов је да чланови органа за спровођење избора и 
њихови заменици морају имати изборно право и пребивалиште 
на територији јединице локалне самоуправе у којој се организу-
ју избори (чл. 12 ст. 1 ЗЛИ). Активно бирачко право за локалне 
изборе у складу са чл. 6 ст. 1 ЗЛИ има пословно способни држа-
вљанин Републике Србије који има пребивалиште на територији 
јединице локалне самоуправе у којој остварује изборно право. С 
обзиром на то да је пребивалиште на територији јединице локалне 
самоуправе услов за активно бирачко право за локалне изборе, 
није било потребно да законодавац посебно наведе пребивалиште 
у чл. 12 ст. 1 ЗЛИ.  

Други услов је да чланови органа за спровођење избора и 
њихови заменици не могу истовремено да буду и кандидати на 
изборима с обзиром на то да им престаје функција у органима 
за спровођење локалних избора када прихвате кандидатуру за 
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одборника.

Осим ових услова који се траже за чланове општинских и 
градских изборних комисија и бирачких одбора, за неке чланове 
општинских и градских изборних комисија се поставља додатни 
услов – за председника, заменика председника, секретара и заме-
ника секретара изборне комисије може се именовати само лице 
које је дипломирани правник (чл. 14 ст. 5 ЗЛИ). Може се видети 
да, у односу на Републичку изборну комисију, у којој сви чланови 
који имају право гласа и њихови заменици морају бити дипломи-
рани правници, када је реч о локалним изборима, овај услов прав-
ничког образовања се поставља само за председника и секретара 
изборне комисије и њихове заменике. Ова разлика је логична, с 
обзиром на то да је питање колико дипломираних правника има 
у неким мањим јединицама локалне самоуправе и колико би њих 
пристало да буду чланови локалне изборне комисије.

Услови за чланове изборне администрације на 
покрајинским изборима

Чланови и заменици чланова органа за спровођење покра-
јинских избора (Покрајинска изборна комисија и бирачки одбори) 
морају испунити три услова: а) морају имати изборно право и 
пребивалиште на територији АПВ, б) не смеју да буду кандидати 
на покрајинским изборима и в) не смеју са неким другим чланом 
истог органа за спровођење избора бити у сродству до одређеног 
степена сродства, у браку или односима усвојиоца и усвојеника 
или стараоца и штићеника. 

Први услов је да чланови органа за спровођење избора и 
њихови заменици морају имати изборно право и пребивалиште 
на територији АПВ (чл. 12 ст. 1 Одлуке АПВ). Да би неко лице 
имало активно бирачко право на покрајинским изборима, оно 
мора да буде: пунолетни пословно способни држављанин Репу-
блике Србије који има пребивалиште на територији АПВ (чл. 3 ст. 
1 Одлуке АПВ). Овде се може упутити слична критика као и код 
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услова сличном овом за чланове локалних органа за спровођење 
избора – није било потребно да се посебно наведе пребивалиште 
у чл. 12 ст. 1 Одлуке АПВ јер је оно иначе услов за остваривање 
активног бирачког права.

Други услов је да чланови органа за спровођење избора и 
њихови заменици не могу истовремено да буду и кандидати на 
покрајинским изборима, јер члановима органа за спровођење 
избора и њиховим заменицима функција престаје кад прихвате 
кандидатуру за посланике у Скупштини АПВ (чл. 12 ст. 2 Одлуке 
АПВ).

Трећи услов је да чланови и заменици чланова Републичке 
изборне комисије и бирачких одбора не могу бити лица која су 
међусобно сродници у правој линији без обзира на степен срод-
ства, у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, у 
тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као 
ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца 
и усвојеника, односно стараоца и штићеника (чл. 13 ст. 4 Одлу-
ке АПВ). У потпуности исти услов постоји за чланове органа за 
спровођење парламентарних избора. И санкција за непоштовање 
овог услова је иста – распуштање органа, односно понављање гла-
сања (чл. 13 ст. 5 Одлуке АПВ). Такође, и овде је нејасно зашто у 
овај круг лица нису уврштени и ванбрачни партнери.

Осим ових услова, за чланове Покрајинске изборне ко-
мисије се тражи и додатни услов, и овде везан за образовање – 
председник, чланови, секретар Покрајинске изборне комисије и 
заменици свих њих морају бити дипломирани правници, и то са 
најмање три године искуства у струци (чл. 16 ст. 6 Одлуке АПВ). 
И чланови проширеног састава и њихови заменици морају бити 
дипломирани правници (чл. 15 ст. 7 Одлуке АПВ).

Класификација законских услова за избор чланова 
изборне администрације

На основу пређашњих излагања о условима који се траже 
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за чланове изборне администрације на различитим нивоима из-
бора, може се закључити да је могуће све те услове поделити на 
основне и додатне услове, као и на позитивне и негативне услове.

Основни услови су они који се траже за чланове и избор-
них комисија и бирачких одбора.  Међу основним условима мо-
жемо разликовати два општа и један посебан услов:

∙ први општи услов – поседовање изборног права (актив-
ног права гласа) за одговарајући ниво избора, што подразумева и 
пребивалиште на територији изборне јединице на којој се спро-
воде избори;

  други општи услов – да чланови органа за спровођење 
избора и њихови заменици нису истовремено кандидовани на тим 
изборима;

∙ посебан услов је један и он важи за чланове органа из-
борне администрације само на одређеним нивоима избора. То је 
услов да чланови изборне администрације на парламентарним, 
председничким, покрајинским изборима и изборима за нацио-
налне савете националних мањина не могу бити лица која су ме-
ђусобно сродници у правој линији без обзира на степен сродства, 
у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, у та-
збинском сродству закључно са другим степеном сродства, као 
ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца 
и усвојеника, односно стараоца и штићеника. Дакле, овај услов 
није општи зато што он не важи за чланове органа за спровођење 
локалних избора, а спада у основне услове зато што важи за чла-
нове и изборних комисија и бирачких одбора (сем на локалним 
изборима).

Додатни услов је онај који треба да испуне само чланови 
изборних комисија, не и бирачких одбора, и то је услов да сви 
или поједини чланови изборних комисија, у складу са изборним 
законима, треба да буду дипломирани правници. 

Све ове услове можемо поделити и на позитивне и нега-
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тивне услове. Позитивни услови су: поседовање изборног права 
(активног права гласа, укључујући и пребивалиште на територији 
изборне јединице на којој се спроводе избори) и услов правничког 
образовања за чланове изборних комисија. Негативни услови су 
непостојање сродства до одређеног степена, брака, односа усвоје-
ња или старатељства, као и услов да чланови изборне администра-
ције нису истовремено и кандидати на изборима који се спроводе.

Састав изборне администрације у специфичним 
режимима гласања

Уодносу на досадашња излагања, постоје прописи који се 
односе на неке, условно речено, специфичне режиме гласања. Ти 
прописи у мањој мери одударају од правила која су предвиђена 
пређашњим излагањима, те се зато може рећи да су специфична. 
Ради се о прописима који се односе на гласање немоћних лица, 
гласање лица која се налазе у притвору или издржавају заводску 
санкцију, као и гласање бирача који имају боравиште у иностран-
ству.

Гласање бирача који нису у могућности да гласају на би-
рачком месту, тј. немоћних и спречених лица је везано за гласање 
особа са инвалидитетом и оно је у функцији остваривања прин-
ципа једнаког права гласа. Та лица „могу гласати код своје куће уз 
долазак чланова бирачког одбора“ (Настић, 2017, 106). Међутим, у 
односу на уобичајено гласање на бирачком месту, где је присутан 
цео бирачки одбор, специфичност у овом виду гласања се огледа 
у томе што код бирача одлазе три члана бирачког одбора у про-
ширеном саставу бирачког одбора, а који су представници под-
носилаца три различите изборне листе (чл. 72а ст. 2 ЗИНП). Која 
три члана бирачког одбора ће отићи, одређује сам бирачки одбор.

Што се тиче гласања притворених лица и лица која из-
државају заводску санкцију (казну затвора), у нашој земљи је 
допуштено гласање ових лица и та лица могу гласати на бирач-
ком месту унутар завода у којем се налазе (чл. 72б ст. 1 ЗИНП). 
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Републичка изборна комисија одређује посебна бирачка места 
унутар завода и именује чланове бирачког одбора у сталном и 
проширеном саставу. За чланове бирачког одбора на бирачким 
местима унутар завода се поставља додатни негативни услов – то 
не могу бити лица која раде у министарству надлежном за послове 
правосуђа, као ни лица која гласају у заводу (чл. 72б ст. 2 ЗИНП).

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу гласа-
ти искључиво у дипломатско-конзуларним представништвима 
Републике Србије и на посебним бирачким местима које одређује 
Републичка изборна комисија по прибављеном мишљењу мини-
старства надлежног за иностране послове (чл. 73а ст. 1 ЗИНП). 
Овакав вид гласања се назива екстерно гласање или гласање дија-
споре. Код екстерног гласања, чланове бирачког одбора у сталном 
саставу именује Републичка изборна комисија, али на предлог ми-
нистарства надлежног за иностране послове (чл. 73а ст. 4 ЗИНП), 
што је разлика у односу на уобичајени режим именовања чланова 
бирачких одбора. Бирачки одбор у проширеном саставу у ино-
странству чини по један представник подносиоца изборне листе 
чија је листа проглашена, а чланове бирачког одбора у прошире-
ном саставу у иностранству именује Републичка изборна комисија 
на предлог подносиоца изборне листе чија је листа проглашена 
(чл. 73а ст. 5 ЗИНП). Нарочита специфичност је услов везан за 
председника бирачког одбора у иностранству јер то може бити 
само дипломирани правник који је запослен у дипломатско-кон-
зуларном представништву (чл. 73а ст. 6 ЗИНП).

Критички осврт на састав изборне администрације

Домаћи прописи о изборној администрацији садрже одре-
ђене недостатке. Они нарочито постоје када се узме у обзир да 
је основни изборни закон, Закон о избору народних посланика, 
донет пре двадесет година, 2000. године. Ти недостаци се јављају 
у виду неких лоших решења, али и у виду правних празнина.

Критике прописа о саставу изборне администрације дају 
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домаћи теоретичари и домаћи и страни посматрачи избора, који 
своје критике, као и препоруке за отклањање недостатака, излажу 
у својим извештајима.

Иначе, једна од највећих замерки на састав изборне адми-
нистрације у Републици Србији јесте непостојање тзв. средњег 
нивоа изборне администрације. Као што се  могло видети у прет-
ходним излагањима, не постоји орган изборне администрације 
који се налази између Републичке изборне комисије и бирачких 
одбора на изборима који се организују на републичком нивоу. 
Овај проблем увиђа и Републичка изборна комисија јер она нема 
капацитета да изврши бројне логистичке и техничке послове из 
своје надлежности. Зато је Републичка изборна комисија при 
спровођењу парламентарних и председничких избора редовно 
формирала радне групе (радна тела) у општинама као „технич-
ка, ad hoc тела, која имају задатак да обаве логистику везане за 
изборе“ (Организација за европску безбедност и сарадњу [OEBS/
OSCE], 29. август 2008а, стр. 7). Истовремено Републичка изборна 
комисија је именовала и координаторе на нивоу управних округа. 
„Све радње које су везане за организацију и припрему избора, 
а које нису биле у искључивој надлежности РИК-а, обављали су 
координатори РИК-а“ (Центар за слободне изборе и демократију 
[CeSID], 04. мај 2017, стр. 14). 

Саставу Републичке изборне комисије се највише замера 
то што њене чланове у сталном саставу бирају политичке пар-
тије у оквиру посланичких група у Народној скупштини. То даје 
изразито политички караткер овом органу, иако се он формира 
на период од четири године, па би његов стални састав требало 
да буде нестраначки, јер проширени састав Републичке изборне 
комисије има сасвим адекватан страначки карактер. Овакав начин 
избора чланова Републичке изборне комисије „ствара сумњу да су 
изабрани чланови РИК-а по предлозима посланичких група само 
‹продужена рука› странака, а не независни експерти и правници 
са сопственим мишљењем и интегритетом“ (CRTA, 2017, 29). Ова-
квом стању нарочито доприноси чињеница да ЗИНП „не наводи 
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посебно какве су последице по чланове РИК-а када се промени 
састав парламента услед превремених парламентарних избора“ 
(OEBS/OSCE, 2008б, 6). Вуковић и Вучетић (2013) запажају да „из 
самог модела проистиче да је за његове чланове једини релевантан 
страначки суд, а никако суд струке и јавности“ (стр. 33). У вези са 
овим проблемом је исправно мишљење CRTA-е (15. октобар 2016.) 
да треба боље дефинисати услове које треба да испуне чланови Ре-
публичке изборне комисије „у смеру дефинисања квалификација 
које се односе на професионалност, етичност и искуство рада у 
државним институцијама“ (стр. 87).

Професионализација Републичке изборне комисије треба 
да обухвати и успостављање сталне стручне службе овог органа 
изборне администрације, пошто се показало „да тренутна стручна 
служба РИК-а, коју чине запослени у Скупштини Републике Ср-
бије, није могла да одговори на све изазове који су били стављани 
пред њу“ (CRTA, 2016, 87).

Једна од битних замерки на наш систем изборне админи-
страције јесте и проблем недовољне обучености чланова бирачког 
одбора о изборном процесу, „што доводи до произвољног тума-
чења, грешака, конфликата, пријављивања неправилности чак и 
када до њих не дође, односно непријављивања у случајевима када 
до њих дође, а као такве нису препознате“ (CeSID, 2017, 16). Овај 
проблем добро описују Вуковић и Вучетић (2013): „Сем упутства 
која добију у папирној верзији, а која и не протумаче на најбо-
љи начин, није познато да постоје модели обуке и едукације овог 
дела изборне администрације“ (стр. 35). Клачар (2016) напомиње 
да нарочит проблем постоји са спајањем избора на више нивоа, 
када „грешке које прави изборна администрација се увећавају јер 
немају довољно знања и капацитета за тако комплексан изборни 
процес“ (стр. 46).

Један од предлога за превазилажење овог проблема јесу да 
се организује „формална обука за Бирачке одборе, као и прируч-
ник или чек-листе, које су им на располагању ради боље помоћи 
у раду“ (OEBS/OSCE, 2008б, 24). Једна од препорука је и да је по-
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требно „направити и реализовати план који би на континуиран 
и свеобухватан начин допринео едукацији сталног и прошире-
ног састава бирачких одбора“ (CeSID, 2017, 44), мада сталан вид 
едукације би повећао трошкове спровођења избора. Јако је добар 
предлог да је неопходно „увести систем тестирања кандидата за 
чланове сталног састава бирачког одбора“ (CRTA, 2017, 55).

У току припрема за предстојеће парламентарне, локалне 
и покрајинске изборе 2020. године, РИК организује обуке за рад 
чланова сталног састава бирачких одбора. Претходно је органи-
зована обука за инструкторе који ће спровести обучавање пре-
дложених чланова бирачких одбора у сталном саставу. Обука се 
одвија по приручнику који је РИК издао за те потребе.* Свакако, 
после избора ће стручна јавност бити у прилици да оцени да ли је 
спроведена обука била адекватна, што ће бити случај уколико се 
буду смањиле грешке у раду бирачких одбора. 

Закључак

Законски услови за избор чланова изборне администраци-
је предвиђени позитивним изборним законодавством формално 
обезбеђују непристраност и независност чланова органа за спро-
вођење избора, нарочито у њиховом сталном саставу. Међутим, 
пракса је изнедрила проблеме у њиховом раду због тога што чла-
нови изборне администрације не знају довољно изборне прописе. 
У том смислу, могуће је дати неколико препорука de lege ferenda.

Према мишљењу аутора, приликом прописивања блиских 
лица која не могу истовремено бити чланови истог органа за 
спровођење избора, потребно је навести и ванбрачне партнере. 
Разлози непристрасности, који налажу да супружници не могу 
бити чланови истог органа изборне администрације, нису ништа 
другачији када је реч о ванбрачним партнерима.

У раду је указано да су неки аутори и организације које су 
се бавиле посматрањем избора упозоравали на недовољан ниво 
* Приручник и други материјали у вези са обуком су доступни на: http://www.rik.parlament.gov.rs/obuke.php (при-
ступљено 19. фебруара 2020).



Алекса Дамњановић

99

образовања и упућености чланова бирачких одбора. Републичка 
изборна комисија је 2020. године започела спровођење обука за 
рад у сталном саставу бирачких одбора. Ипак, спровођење обу-
ка треба да постане стална и континуирана пракса, те да буде 
предвиђено и изборним законима. У том контексту би, према 
мишљењу аутора овог рада, требало предвидети да услов за из-
бор чланова и изборних комисија и бирачких одбора буде да су 
прошли такву обуку, што би доказивали одговарајућом потврдом 
или уверењем о томе. Обука не би требало да се састоји само у 
предавањима, већ да обухвата и испит чије би успешно полагање 
било потврда успешног савладавања обуке. Стално усавршавање 
треба да постоји и на страни чланова изборних комисија. Иако 
сви чланови Републичке изборне комисије и Покрајинске изборне 
комисије морају бити дипломирани правници, то није показатељ 
да су они оспособљени за практичну примену одредаба изборног 
законодавства у оквиру надлежности ових тела, те би и они тре-
бало да прођу кроз одговарајућу обуку.

Осим тога, имајући у виду постојање кривичних дела 
против изборних права у Кривичном законику Републике Срби-
је, аутор овог рада налази да би требало предвидети негативни 
услов – да чланови органа за спровођење избора не могу бити 
лица правноснажно осуђивана за неко од кривичних дела против 
изборних права.
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Structure of Electoral Administration in Serbia

Aleksa Damnjanović

Abstract: Significant role in election process belongs to electoral 
commission. Electoral authorities are entitled to organize and conduct 
elections. Therefore, it is of great importance that members of electoral 
administration act independently and impartialy, and also professionally, 
in order to perform all the tasks that fall within their jurisdiction. Elec-
toral legislation prescribes conditions that one must meet in order to be-
come a member of electoral commission. However, those requirements are 
not clustered within one article. They could be found in several articles 
of different electoral acts, and only by interpreting those articles could it 
be concluded that they contain requirements for selection of commission’s 
members. The practical importance of regulations regarding selection 
of electoral administration members lay in consequences of irregularly 
structured electoral bodies – repeated voting. The main purpose of this 
article are both analysis of law provisions regulating structure of electoral 
administration and critical review on those regulations. For that purpose, 
dogmatic and comparative methods have been used. 

Key words: electoral administration, electoral commision, elec-
tion board, electoral legislation of Republic of Serbia, elections, election 
law.
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ПРАВО

ИЗАЗОВИ МЕЂУНАРОДНОГ 
ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА У ПОГЛЕДУ 
САВРЕМЕНИХ ОРУЖАНИХ СУКОБА  

Ивана Јанковић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: Усвајањем Женевских конвенција и њиховом 
широком ратификацијом утврђене су основне норме o поступа-
њу са рањенима и болеснима, бродоломницима, ратним заробље-
ницима и цивилима, што је означило међународно хуманитарно 
право као линију раздвајања између људскости и војне потребе 
у доба рата. Међутим, 70 година касније, суочавамо се са више-
струким кршењем правила међународног хуманитарног права, 
где поједини актери ова кршења укључују у своје ратне стратегије 
мучењем, убијањем цивила, нападима на болнице, школе, цивилне 
објекте... Све чешћа употреба беспилотних летелица и вештач-
ке интелигенције у савременим оружаним сукобима занемарује 
принцип дистинкције и повлачи питање да ли је потребна реви-
зија постојећег међународно-правног оквира.

Кључне речи: Оружани сукоби, међународно право, Же-
невске конвенције, савремени изазови, савремене технологије, 
тероризам. 

* Студенткиња четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду, студијски програм: Међународне студије; ijankovic.fpn@gmail.com.
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Увод

Од свог ступања на снагу*, Женевске конвенције** предста-
вљају темељ међународног хуманитарног права. Са Допунским 
протоколима, „и данас представљају међународни кодекс људ-
ских права у рату“ (Јанковић и Радивојевић 2014, 452). Прве три 
конвенције налазе своје корене у претходним уговорима, док је у 
случају Четврте реч о првом међународном уговору који штити 
цивиле у току оружаног сукоба. Оно што је значајно напоменути 
јесте то да Конвенције садрже правила о регулисању међународ-
них оружаних сукоба (заједно са првим Допунским протоколом). 
Изузетак је заједнички члан 3 и Допунски протокол II који регу-
лишу немеђународне (унутрашње) оружане сукобе. По многима 
је управо овај члан 3 представљао историјски моменат зато што 
су њиме први пут мултилатералним уговорима регулисани неме-
ђународни оружани сукоби. У августу прошле године, председник 
Међународног комитета Црвеног крста истакао је да и данас ме-
ђународно хуманитарно право остаје државама главно оружје у 
регулисању савремених оружаних сукоба, укључујући операције 
против тероризма током оружаног сукоба.*** Такође, истиче и про-
блем да, иако су Женевске конвенције универзално ратификоване, 
нису универзално и поштоване.

Савремени изазови

Извесно је да природа савремених оружаних сукоба пред-
ставља велике изазове  за примену и за поштовање правила ме-
ђународног хуманитарног права. Према наводима Међународ-
ног комитета Црвеног крста, цивили су примарне жртве кршења 
правила међународног хуманитарног права и од стране држава и 
недржавних актера.**** Стога, развој оружаних сукоба, средстава и 

* Конвенције се усвојене 12. августа 1949, а ступиле су на снагу 21. октобра наредне године.
** Реч је о четири конвенције: Женевска конвенција за побољшање положаја рањеника и болесника
у оружаним снагама у рату; Женевска конвенција за побољшање положаја рањеника, болесника и бродоломника 
оружаних снага на мору; Женевска конвенција о поступању са ратним заробљеницима; Женевска конвенција о 
заштити Грађанских лица за време рата.
*** Видети више на: https://www.un.org/press/en/2019/sc13917.doc.htm.
**** Видети више на: https://www.icrc.org/en/document/contemporary-challenges-ihl.
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метода њиховог вођења непрекидно ставља правила међународ-
ног хуманитарног права „на пробу“.

Модерно бојно боље се делом премешта у сајбер простор 
(cyberspace), који омогућава да се уз мање физичке силе постигну 
исти или чак већи разорни ефекти, све је чешћа употреба беспи-
лотних летелица (дронова), а у разматрању је и примена борбених 
робота у будућим оружаним сукобима. С обзиром на то да је јасно 
да се ови термини и овакав развој ратне технике није могао пред-
видети, јавља се питање како на њих применити правила настала 
пре седамдесет година, у сасвим другачијем контексту и потпуно 
другачијој ери, односно, да ли су правила довољно јасна, узимају-
ћи у обзир специфичности нових технологија.

Нове технологије

Једна од највећих претњи данас јесте аутономни систем 
оружја***** или тзв. роботи-убице, који, када се активира, сам бира, 
напада и уништава мету без даље људске интервенције. Оно што 
је проблем јесте што систем можете испрограмирати да, хипо-
тетички, уништи све предмете црвене боје на једној територији, 
али систем не прави разлику између цивилних и војних мета. С 
друге стране, ови роботи, као и било која друга технологија, попут 
беспилотних летелица, могу бити „хаковани“, што се даље преме-
шта у домен сајбер ратовања (cyber warfarе), где постоје и друге 
опасности, као што је, на пример, постојање „логичке бомбе“ (logic 
bomb).****** Европски парламент позвао је државе чланице Европ-
ске уније, као и Европски савет, да „забране развој, производњу и 
употребну потпуно аутономног оружја које може извести нападе 
без људске интервенције“ (European Parliament resolution on the use 

***** То је такав систем оружја који може да претражи, детектује, идентификује, прати или одабере, а затим на-
падне, односно употреби силу, неутралише, оштети или уништи мете без људске интервенције. 
Више о томе можете прочитати у тексту на наредном линку:
https://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-under-international-humanitarian-law
****** Више о томе шта је „логичка бомба“ можете погледати овде:
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/logic-bomb. 
У суштини, ради се о коду који може нанети озбиљну штету мрежи када се испуне програмирани услови, од-
носно бомба „експлодира“ када је активирају одређени догађаји, као што су датум, време или када се покрене 
заражена апликација.



Изазови међународног хуманитарног права у погледу савремених оружаних сукоба  

108

of armed drones, 2014/2567(RSP), para. H(2)(d)). Дакле, несумњиво 
је да опасности од употребе ове врсте оружја не треба потцењи-
вати. Осим што постоји ризик брже ескалације сукоба, његова 
пролиферација и могућност злоупотребе представљају озбиљне 
претње по међународни мир и безбедност. Допунски протокол 
I врло јасно каже да „у сваком оружаном сукобу, право страна 
у сукобу да бирају методе и средства ратовања није неограниче-
но. Забрањено је употребљавати оружје, пројектиле, материјал 
и методе ратовања које проузрокују сувишне повреде или непо-
требне патње“ (чл. 35), као и то да „у проучавању, усавршавању, 
набављању или прихватања новог оружја, средстава или метода 
ратовања, висока страна уговорница је обавезана да утврди да ли 
ће његова примена, у неким или свим условима, бити забрањена 
овим протоколом или неким другим правилом међународног пра-
ва које се примењује на високу страну уговорницу“ (чл. 36). Дакле, 
уколико би ово оружје и било коришћено у оружаним сукобима, 
његова употреба треба да буде у складу са правилима и принци-
пима међународног хуманитарног права, као што су принципи 
дистинкције и пропорционалности и мере предострожности*, 
које треба поштовати без обзира на то којом врстом оружја се 
оружани сукоби воде.

Урбанизација ратних дејстава

Један од великих проблема јесу и оружане борбе у густо 
насељеним срединама, било да је реч о међународним сукобима 
или сукобима недржавних актера и владиних снага, који кори-
сте методе и начине ратовања предвиђене за употребу на отво-
реном бојном пољу, оружје које је неселективно и на тај начин 
данас угрожавају око 50 милиона цивила (Urban services during 
protracted armed conflict, 2015, 5). Сана, Мосул, Алепо, Триполи су 
само неки од примера. Жулијен Антули (Julien Antouly) у тексту 
*  Принцип дистинкције значи да се у оружаном сукобу мора правити разлика између цивилних и војних мета, одно-
сно цивили и цивилни објекти не смеју бити мете напада. Принцип пропорционалности каже да ненамеравани људ-
ски губици и материјална штета настали у току напада не смеју бити несразмерно већи у односу на очекивану војну 
предност, док мере предострожности обавезују стране у сукобу да заштите цивиле од последица напада на војни циљ.  
Видети више на: http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/komisija/Vodic%20kroz%20MHP.pdf.
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за Alternatives Humanitaires наводи да, и приликом напада на војне 
мете, 56% жртава тог напада су цивили. Тај проценат се повећа-
ва на 82 када је реч о нападима у густо насељеним подручјима 
(Antouly, 2019). Невладина организација Action on Armed Violence 
(AOAV), која се бави праћењем употребе експлозивног оружја 
широм света и истражује трговину оружјем, истиче да, у периоду 
2011–2019, од укупног броја убијених у густо насељеним средина-
ма употребом експлозивног оружја, 90% јесу цивили – у мање на-
сељеним срединама они чине 27% – износећи податак да је укуп-
но, у истом временском периоду, само од употребе експлозивног 
оружја, рањено и убијено 251.306 цивила.** Негативне последице и 
изазове које урбанизација ратних дејстава намеће објаснићу кроз 
два примера.

Од 2015. године, Јемен је средиште бруталних сукоба изме-
ђу владиних снага и Хуса у којима цивили плаћају највећу цену. 
Сукоб је почео пошто су побуњени Хуси свргнули са власти је-
менског председника Хадија (Abd-Rabbu Mansour Hadi). И једна 
и друга страна у сукобу имају изузетно моћне играче за савезни-
ке – коалиција предвођена Саудијском Арабијом пружа подршку 
председнику, док је Иран на страни Хуса. Тако је Јемен постао 
поприште сукоба Ирана и Саудијске Арабије, који су борбом за 
утицај у региону створили највећу хуманитарну кризу на свету. 
Бомбардоване су болнице, школе, вртићи, стамбене зграде, верски 
објекти. Према подацима Уједињених нација, процењује се да је 
помоћ и заштита потребна за око 24 милиона људи, што је око 
80% становништва. У извештају о хуманитарној потреби у Јеме-
ну за 2019. годину истиче се да 17,8 милиона људи нема приступ 
води за пиће, за 19,7 милиона није доступна адекватна лекарска 
помоћ, док око 10 милиона људи трпи екстремне нивое глади. 
Становништво, осим бомби, разара и епидемија колере. За четири 
године сукоба страдало је и повређено око 17.700 цивила, док је 
3,3 милиона људи расељено. Активиста за људска права Хамид 
ал-Рафик (Hamid al-Rafiq) наводи да је више од 7.500 деце убијено 
**  На сајту ове организације (https://aoav.org.uk/) можете пронаћи податке који се стално ажурирају, стога имајте 
у виду да се ови бројеви могу мењати.
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у циљаним нападима.*

Од Гадафијевог (Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi) 
убиства 2011. године, у Либији се води грађански рат. „Иза Гада-
фија је остала Либија рањена, подељена и несрећна, у којој за-
раћене фракције убијају једна другу без икакве наде да ће доћи 
до мира или просперитета“ (Прелевић, 2019, пара. 1). Уједињење 
тих фракција требало је да оствари Влада националног јединства 
(ГНА), на чијем челу је премијер Фајез eл Сараџ (Fayez Mustafa 
al-Sarraj). Међутим, то се није десило. У протеклих 10 месеци воде 
се битке између истока и запада државе, где свака страна има сво-
је међународне савезнике. На западу, са средиштем у Триполију, 
јесте међународно призната влада, коју подржавају Уједињене 
нације, Катар, Италија и Турска, док је на истоку генерал Хафтар 
формирао Либијску националну армију (ЛНА), чији је центар 
Тобрук, и Египтом, Француском, Русијом, Саудијском Арабијом 
и Уједињеним Арапским Емиратима као подршком. Разлог за уме-
шаност оволиког броја држава у грађански рат може се свести 
на једну реч: нафта. Турска подржава ГНА због права на бушење 
дна Средоземног мора у потрази за нафтом и гасом. Италија има 
своје нафтне компаније које жели да заштити. Резултат овог суко-
ба јесте да је либијска производња нафте спала са 1,3 милиона на 
72.000 барела дневно, десеткујући и економију и становништво, 
са преко 200 убијених цивила и на хиљаде расељених. Изасланик 
УН за Либију Гасан Саламе у више наврата је истицао да се држа-
ве не мешају у рат у Либији, јер је „Либија превише патила због 
разноразног страног уплитања“.

Тероризам

У медијима, тероризам се врло често меша са оружаним су-
кобом. Штавише, због нетачне употребе ових термина, они поста-
ју синоними, иако је реч о различитим врстама насиља. До тачне 
дефиниције тероризма се, међутим, врло тешко може доћи. Џозеф 
Нај (Joseph Nye) истиче да тероризам представља унапред плани-
*  Ваздушни напад на школски аутобус приликом ког је убијено 40 деце је само један од примера.
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рано, политички мотивисано насиље против неборбених циљева 
од стране различитих друштвених група (Нај, 2006, 224). Оружани 
сукоб, с друге стране, обухвата традиционални концепт рата, али 
и „ситуације у којима постоји посезање за оружаном силом изме-
ђу држава или продужено оружано насиље између владе која је на 
власти и организованих оружаних група или између таквих група 
унутар једне државе“ (Јанковић и Радивојевић, 2014, 422). Иако 
ова два појма звуче слично, главна разлика међу њима је у томе 
што „код оружаних сукоба постоје акти који су дозвољени прави-
лима међународног права и они који нису, док су код тероризма 
сви акти незаконити“ (Извештај са 31. међународне конференције 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 2011, 48). Према члану 33 
Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата, 
„све мере застрашивања и тероризма су забрањене.“ Такође, До-
пунски протокол II акт тероризма види као „забрањен у свако 
доба и на сваком месту“ (чл 4 (2) (д)). Дакле, јасно је да је пра-
вилима међународног хуманитарног права тероризам у одређе-
ним облицима и према одређеним лицима и објектима забрањен. 
Али овде се јавља проблем. Правила међународног хуманитарног 
права почињу да делују онда када постоји оружани сукоб, било 
да је реч о међународном или оружаном сукобу немеђународног 
карактера. Када нема оружаног сукоба, не можете се позивати на 
кршење ових правила. Другим речима, акти тероризма настали у 
тренуцима када нема оружаног сукоба нису регулисани нормама 
међународног хуманитарног права, а управо су такви акти данас 
све чешћи. До сада је државама било веома тешко да усвоје акт 
који би забрањивао сваки облик тероризма, јер, како скептици 
углавном истичу, „онај ко је терориста за једне, за друге је борац 
за слободу“ (Нај, 2007, 33). Убиство генерала Сулејманија је добар 
пример.

Убиство иранског генерала Касема Сулејманија (Qasem 
Soleimani) обновило је расправу о граници између тога шта су 
дозвољена ратна дејства, а шта политичко убиство, атентат или 
терористички акт. Сједињене Америчке Државе напад оправда-
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вају тиме што га називају чином самоодбране – специјани пред-
ставник САД за Иран Брајан Хук истицао је како је Сулејмани 
планирао нападе на америчке објекте у Ираку, Либану и Сирији.* 
Овакво позивање на право на самоодбрану представња изврга-
вање правила међународног права. Члан 51 Повеље УН врло ја-
сно каже да државе имају право на индивидуалну и колективну 
самоодбрану „у случају оружаног напада против члана Уједиње-
них нација, док Савет безбедности не предузме мере потребне 
за очување међународног мира и безбедности. О мерама које 
предузму чланови при вршењу овога права на самоодбрану биће 
одмах извештен Савет безбедности“. Специјална известитељка УН 
Ањес Каламар (Agnès Callamard) истиче да државе могу изврши-
ти убиство само у изузетним околностима у којима је то једина 
опција како би се спречио непосредни напад и да је смрт оних 
који су случајне жртве, укључујући возача и чланове обезбеђења, 
потпуно против правила које прописује право људских права**. 
Скот Андерсон (Scott Anderson)*** каже да одлука САД да директ-
но таргетира иранског званичника и то без одобрења Конгреса 
и Ирака**** повлачи за собом бројна правна и политичка питања, 
између осталог, питање кршења ирачког суверенитета и могуће 
ескалације ионако затегнутих односа између САД и Ирана. Чини 
се да по питању убиства Сулејманија постоје две опције: „1. прави-
ла међународног права људских права се могу применити (у том 
случају убиство је противзаконито) и 2. правила међународног 
хуманитарног права се могу применити, при чему овакав акт и 
може бити легалан, али Иран онда има право да неутралише све 
америчке војне циљеве“ (Хрњаз, 2020). Другим речима, уколико 
се норме међународног хуманитарног права могу применити у 
случају убиства генерала Сулејманија, што је дискутабилно, аме-
рички војни циљеви постају легитимна мета. Војни циљеви су 
они објекти и лица који по својој природи, локацији, сврси или 
употреби ефективно учествују у војним акцијама и чије делимич-
* Више о томе можете прочитати овде:
https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1109961?__twitter_impression=true.
** Прочитати више на: https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1212939646549856267.
*** Бивши саветник у Стејт департменту.
**** Да подсетим, генерал Сулејмани је убијен у америчком нападу дроном на аеродрому у Багдаду.
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но или тотално уништење, заробљавање или неутрализација дају 
дефинитивну војну предност. Та дефинитивна војна предност не 
сме бити хипотетичка и не може укључивати оне предности које 
су по својој природи политичке, економске, моралне... Међутим, 
да ли је заиста убиство Сулејманија донело дефинитивну војну 
предност Сједињеним Америчким Државама и да ли је испошто-
ван принцип пропорционалности, у крајњој линији и принцип 
дистинкције, с обзиром на случајне цивилне жртве, или је реч 
о мотивима неке друге врсте, пре свега политичким, може бити 
тема за дебату. У сваком случају, овај пример приказује колико у 
пракси може бити тешко правити разлику између тога шта је чин 
тероризма, а шта легални напад према правилима међународног 
хуманитарног права и да та разлика или став о одређеном догађа-
ју, а самим тим и даље акције, у многим случајевима могу зависити 
од перцепције актера. 

Закључак

Оружје никад није било доступније. Бројни актери имају 
приступ високоразвијеним технологијама, јер постаје све јефти-
није и све лакше и једноставније за употребу. „Ако микродроном 
(microdrone) можете управљати преко мобилног телефона – што 
је данас могуће – он ће бити доступан широком кругу људи“ 
(Interview with Peter W. Singer, 2012, 473). Иако све већа улога не-
државних актера и савремени карактер оружаних сукоба ствара 
правне пукотине у правилима међународног права, ипак се може 
наслутити да суштински проблем није у правилима. Међународ-
но право је изузетно флексибилно. То је жив организам који се 
прилагођава променама и развоју ратне технике. Оно што се чини 
као већи проблем јесте немогућност осигуравања да се постојећа 
правила универзално поштују и примењују, а не да остају само 
„мртво слово на папиру“. Сврха ових правила јесте да спрече „рат 
без милости и свим расположивим средствима“, као и да сачувају 
животе оних који у оружаним сукобима не учествују, а не да се 
уз помоћ пукотина проналази легитимитет за нелегалне акције 
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моћних међународних актера како би „мале“ сместили у одгова-
рајући „калуп“.
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Challenges of International Humanitarian Law 
regarding Contemporary Armed Conflicts

Ivana Janković

Abstract: The adoption of the Geneva Conventions and their 
widespread ratification laid down basic standards for the treatment of 
the wounded and sick, shipwrecked, prisoners of war and civilians, which 
designated international humanitarian law as the dividing line between 
humanity and military necessity in the times of war. However, 70 years 
later, we face multiple violations of the rules of international humanitar-
ian law, where some actors include these violations in their war strategies 
by torturing and killing civilians, attacking hospitals, schools, civilian 
objects… The increasing use of drones and artificial intelligence in con-
temporary armed conflicts often neglects the principle of distinction and 
raises the question of whether a revision of the current international legal 
framework is needed.

Key words: armed conflicts, international law, Geneva Conven-
tions, contemporary challenges, new technologies, terrorism.
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Увод

Међународни платни промет може се дефинисати као скуп 
плаћања између домаћих и иностраних лица, али он такође обу-
хвата и све процедуре везане за међународно плаћање, вршење 
услуга (туризам, саобраћај и сл.) и дужничко-поверилачке односе 
(давање кредита и њихова отплата). Сви учесници у међународ-
ном платном промету се класификују у две категорије: резиденти 
(економска активност у земљи) и нерезиденти (економска актив-
ност ван земље).

Међународни платни промет има специфичности по ко-
јима се разликује од домаћег платног промета. Наиме, у међу-
народном платном промету се јављају две различите валуте као 
последица учешћа резидената и нерезидената. С обзиром на то 
да су у питању две валуте, јасно је да је конвертовање валута не-
миновно, те је компонента девизног курса као и платног биланса 
незаобилазна. Осим овога, специфичност је и у чињеници да се 
јављају различити законски прописи због различитих пребива-
лишта учесника.

У међународном платном промету се користе следећи ин-
струменти:

1. Банкарске дознаке;

2. Банкарски чекови;

3. Међународна документарна наплата – инкасо;

4. Документарни акредитив;

5. Банкарска гаранција.

Дакле, у извршењу спољнотрговинских плаћања, на распо-
лагању је широка лепеза инструмената. Од свих ових инструмена-
та, доминантно је коришћен документарни акредитив. Докумен-
тарни акредитив карактерише сигурност и квалитет за обе стране 
уговорног посла. Акредитив обезбеђује да субјекти, ма колико су 
просторно удаљени, преко банкарског посредника продају робу и 
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плаћају за њу истовремено. Суштина акредитива јесте да се купац 
обезбеђује и сигуран је да ће добити испоруку, а продавац зна да 
ће му бити плаћено за робу.

Појам и опште одлике документарног акредитива

Почеци документарног акредитива као инструмента међу-
народног платног промета се везују за XIX век, али интензивнија 
употреба почиње тек после Другог светског рата. На појаву масов-
није примене документарног акредитива утицала су три битна ра-
злога. То су: нагли развој међународне економске сарадње у свим 
областима, укидање златног важења националних валута, нагло 
повећање броја самосталних и суверених држава (Петровић, 1998, 
168). Документарни акредитив настао је у пракси међународне 
трговине као инструмент робног и платног промета (Томић, 1996, 
16). Документарни акредитив представља условну обавезу банке 
да износ плати продавцу. То је писмена обавеза банке дата продав-
цу, на захтев  и у складу са инструкцијама купца, налогодавца, да 
продавцу плати, по виђењу или на дефинисани рок, износ не већи 
од акредитива, а по пријему предвиђених докумената. Основна ка-
рактеристика документарног акредитива је да служи као средство 
обезбеђења и истовремено средство плаћања  (Хаџић, 2018, 292).

Документарни акредитив има функцију плаћања, функ-
цију гарантовања и функцију кредитирања. Функција плаћања 
се односи на чињеницу да купац плаћа тек по добијању доказа 
да је роба испоручена. Функција гарантовања подразумева да је 
продавац сигуран да ће му банка уплатити износ у складу са усо-
вима уколико је презентовао документа. Функција кредитирања 
се односи на то да купац у моменту отварања акредитива не мора 
да поседује новчана средства.

Сама чињеница да се акредитив користи у више од 80% 
послова везаних за међународни платни промет говори о томе 
колики је његов значај. Велика улога је смањивање ризика изме-
ђу пословних субјеката који се налазе у различитим земљама, јер 
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доприноси сигурности плаћања и елиминисању ризика који на-
стају када се плаћање не утврди на адекватан начин. Акредитив 
је од значаја и када се посматра фактор времена. Сигурност коју 
доноси овај инструмент међународног платног промета је битна у 
условима када настају спорови и време пословног субјекта почне 
да се расипа у решавању истих.

Дакле, документарни акредитив има бројне предности, за 
купца и за продавца. Сумирано, те предности се огледају у сигур-
ности плаћања и пријема наручене робе. Продавац се осигурава 
од ризика наплате, јер у моменту предаје докумената банци добија 
противвредност испоручене робе. Осим тога, елиминишу се тро-
шкови који би могли да настану ако би купац одбио да преузме 
робу и плати је. За купца је главна предност да приликом закљу-
чивања акредитивног посла увозник не мора да располаже деви-
зама. Банка на неки начин кредитира купца и отвара акредитив по 
његовом налогу. Примљена документа банци имају улогу покри-
ћа, а предаће их купцу тек пошто банци уплати одређени износ 
(у домицилној валути) који одговара девизној противвредности 
примљене робе. Осим ове предности, значајно је напоменути да 
купац може да обезбеди дужи рок плаћања и нижу цену робе. 
Сумирано, предности међународног документарног акредитива 
су следеће (Лаушевић, 2015, 112-113):

1) извозник добија средства одмах од исплатне банке уко-
лико су документа у складу са условима из акредитива,

2) извозник може да користи акредитив за даље финанси-
рање,

3) увозник обично не мора да поседује финансијска сред-
ства све до момента стварног плаћања,

4) увозник може да користи документа која му дају право 
својине на роби за прибављање даљег финансирања, и 

5) увозник је сигуран да ће његова банка одбити да изврши 
плаћање извознику уколико нису испуњени сви услови из акре-
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дитива.

Недостаци међународног документарног акредитива су 
следећи (Лаушевић, 2015, 112-113):

1) увозник нема могућности да пре него што исплати ку-
повну цену  прегледа робу која му је испоручена,

2) плаћање путем међународног документарног акредитива 
могуће је једино ако је увозник унапред познат, због чега се овакав 
начин плаћања не сматра довољно флексибилним у све сложени-
јим условима међународне трговине,

3) банке послују са документима, а не са робом тако да се 
у акредитивној клаузули мора обезбедити документација која 
пружа заштиту учесницима у послу, нарочито у погледу врсте и 
квалитета робе,

4) плаћање путем  међународног документарног акредити-
ва је скупо и повезано са бројним формалностима које успоравају 
циркулацију новчаних средстава, и 

5) потребно је време за обраду докумената од стране банке.

Врсте документарног акредитива

Постоји велики број подела документарних акредитива у 
банкарској теорији. Акредитиве разликујемо према бројним кри-
теријумима као што су: субјекат који их отвара, могућност пре-
ношења, број трансакција на који се односе, чврстина обавеза и 
слично. У даљем тексту ће бити представљене најзначајније врсте 
акредитива.

Ностро и лоро акредитиви

Ова подела је извршена према томе ко отвара акредитив. 
Ностро акредитиви су увозни акредитиви, дакле њих отварају до-
маћи увозници у корист продавца, тј. иностраног извозника. Лоро 
акредитиви  су извозни акредитиви, дакле њих инострани купац, 



Употреба документарног акредитива као инструмента међународног платног промета

124

тј. увозник отвара у корист домаћег продавца тј. извозника.

Потврђени и непотврђени акредитиви

Ова класификација документарних акредитива је изврше-
на са становишта домицила. Домицил значи место плаћања уз 
презентацију акредитивних докумената (Стакић и Бараћ, 2008, 
178). Уколико је место плаћања акредитива у земљи, онда се у 
земљи домаћег увозника и извозника врши исплата акредитив-
ног износа, а уколико плаћање акредитива предвиђено код банке 
иностраног увозника или извозника, онда се каже да је акредитив 
домицилиран у иностранству. Дефинисање места исплате износа 
по акредитиву је од изузетног значаја како за увозника, тако и за 
извозника. Домицил (место исплате) је у ствари место на које се 
подносе документа зарад њиховог  коначног прегледа и исплате 
акредитивног износа одмах након контроле докумената. Осим 
тога, уговарање домицила подразумева одређивање места до којег 
се сноси ризик од потенцијалног губитка акредитивних докумена-
та. Место исплате се одређује у купопродајном уговору. Уговарање 
места исплате утврђује и читав сплет других радњи које су веома 
значајне за реализацију акредитивног посла. 

Обични (једнократни) и револвинг (ротативни) 
акредитиви

Обичан акредитив има основну карактеристику да се кори-
сти само по основу једне трансакције и после тога се гаси. Код ове 
врсте акредитива постоји могућност проширења акредитивног 
износа. Износ средстава у акредитиву може да се користи дели-
мично или у потпуности.

Специфичност револвинг акредитива јесте у томе да се не 
гасе  при искоришћењу првобитног износа, већ се износ враћа на 
првобитну вредност све до момента када збир свих исплата које 
су извршене не достигне максимум износа који је предвиђен.

Разлози отварања документарног ротативног акредитива 



Денис Куштер

125

су (Вуњак и Ковачевић, 2011, 444-445) :

∙ да се не даје стално налог за отварање акредитива по ис-
коришћењу првобитног договореног износа,

∙ да се по искоришћењу првобитног износа акредитива 
не би прекинула испорука (сукцесивно) робе, уколико налог за 
отварање новог акредитива још није стигао,

∙ да се код покривеног акредитива покрију (полагањем 
новца) само оне транше које се стварно користе, и 

∙ да се покрије провизија, посредничка такса, банкарска 
услуга само за оне транше које су искоришћене.

Преносиви и непреносиви акредитиви

Уколико је акредитив отворен у корист одређеног корисни-
ка (или одређених корисника) који једини има право да наплати 
потраживања по акредитиву презентацијом докумената, онда се 
каже да је такав акредитив непреносив. Преношење акредитива 
на друге кориснике се може извршити само ако је наглашено да је 
он преносив. На основу преносивог акредитива корисник ужива 
право да банци која врши акцептирање или исплату, као и банци 
која врши негоцирање, да упутство да изврши стављање акреди-
тива на располагање једној или неколико других страна и то у 
целости или делимично.

Опозиви и неопозиви акредитиви

Ова класификација је извршена са становишта чврстине 
обавеза. Опозиви акредитив је тип документарног акредитива 
који купац (увозник) може у сваком тренутку опозвати преко 
акредитивне банке. За продавца (извозника) ова врста  акреди-
тива није повољна, јер је изложен опасности да претрпи трошкове 
и губитке. У условима нестабилних међународних односа купци 
најчешће отварају овај тип акредитива. Све док банка купца (уво-
зника) не изврши исплату (или негоцирање), постоји могућност 
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опозива акредитива. Опозиви акредитиви су се употребљавали 
у доба пре Првог св. рата, када су се трговци међу собом боље 
познавали, међутим, у савременим условима продавци нерадо 
прихватају плаћање путем опозивог акредитива због његове не-
поузданости, ризика које са собом носи  и несигурности на страни 
продавца, што је у супротности са суштином овог посла (акре-
дитив, од итал. credo – верујем) (Миленковић и Спировић, 2013, 
367). Код неопозивог документарног акредитива се налогодавац за 
отварање акредитива не може опозвати пре истека рока за реали-
зацију акредитива, ако се са тим не сагласи корисник акредитива 
(Царић и др., 2016, 301). У акредитиву се мора јасно нагласити 
да ли се ради о опозивом или неопозивом акредитиву да не би 
дошло до забуне. Према Једнообразним правилима и обичајима за 
документарне акредитиве у недостатку такве назнаке, акредитив 
ће се сматрати неопозивим (Анђелковић и Вуковић, 2004, 180).

Остале врсте акредитива

∙ Акредитив са црвеном клаузулом – омогућује кориснику 
акредитива да без докумената може, у виду аконтације, добити 
потребан износ средстава (Бјелица, 2001, 425).

∙ Акредитив са зеленом клаузулом – даје исто право као и 
акредитив са црвеном клаузулом, али захтева полагање одгова-
рајућег јемства.

∙ Подакредитив  је нови документарни акредитив који ко-
рисник акредитива може отворити у корист свог подлиферанта 
из износа њему одобреног акредитива (Миленковић, 2011, 254).  
Код отварања ове врсте акредитива услови су најчешће исти као и 
у првобитном акредитиву, али је у већини случајева нижи износ. 
Такође, скраћени су рок испоруке и рок важења. Његова функ-
ција је иста као и функција преносивог акредитива. У принципу, 
подакредитив укључује два уговора – по један увозни и извозни, 
али и два акредитива – по један лоро и ностро. Овај акредитив се 
још назива и контраакредитив.
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∙ Стенд-бај акредитив је врста документарног акредитива 
код којег се акредитивна банка по налогу налогодавца обавезује 
да исплати одређени износ кориснику, уколико корисник поднесе 
писмену изјаву банци да обавеза није извршена од стране дужни-
ка.

Учесници у реализацији документарног акредитива

У пословању са међународним документарним акреди-
тивом учествују најмање три основна субјекта између којих се 
остварују посебни правни односи који овом инструменту плаћања 
и обезбеђења плаћања дају наглашени квалитет и сигурност. То 
су: налогодавац (увозник, купац), акредитивна банка и корисник 
акредитива (извозник, продавац) (Лаушевић, 2015, 104-105). Ме-
ђутим, по правилу, у међународном платном промету се јављају 
четири субјекта (Лаушевић, 2015, 104-105):

1) налогодавац – даје банци налог за отварање акредитива;

2) акредитивна банка – банка која отвара акредитив и пре-
узима обавезу плаћања;

3) корисник акредитива – страна у чију корист се отвара 
акредитив;

4) авизирајућа банка – банка корисника акредитива која га 
само обавештава о отвореном акредитиву.

Налогодавац је она страна по чијем захтеву се отвара акре-
дитив. Налогодавац се углавном јавља у улози увозника тј. купца. 
Он као комитент банке има потребна новчана средства на рачуну, 
а уколико нема средства на рачуну, онда га банка кредитира. На-
логодавац даје налог својој банци у корист извозника тј. продавца 
(или трећег лица) да отвори акредитив који ће се наплатити у 
моменту када продавац презентује докумената банци.

Акредитивна банка је она банка која је добила захтев од 
налогодавца да отвори међународни документарни акредитив. 
Банка има улогу комисионара, јер акредитив отвара у своје име, 
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за рачун налогодавца, а у корист трећег лица.

Корисник акредитива је продавац, односно извозник, у 
чију корист налогодавац отвара акредитив. Уколико изврши све 
услове предвиђене у акредитиву, има право да се наплати из акре-
дитива.

Авизирајућа банка – основни задатак ове банке јесте да по 
отварању акредитива обавести корисника акредитива да је исти 
у његову корист отворен.

Осим претходно наведених, у пословима везаним за ме-
ђународни акредитив, могу се јавити и друге банке као што су 
конфирмирајућа банка, акцептна банка, кореспондентска банка, 
негоцирајућа банка, исплатна банка.  Конфирмирајућа банка пре-
узима обавезу према кориснику акредитива уместо акредитивне 
банке. Она се обавезује да ће кориснику акредитива исплатити 
акредитивну суму уколико испуни све услове који су наведени. 
Акцептна банка врши акцептирање менице која је платива по ви-
ђењу у одређено време. Ова меница се вуче од авизирајуће банке, 
а треба је поднети заједно са документима. Након што се приме 
документа и изврши акцептирање од стране авизирајуће банке, 
банковни акцепт се тада продавцу дисконтује. Кореспондентска 
банка се јавља у случају када акредитивна банка по налогу купца 
тражи да нека трећа банка (кореспондент) отвори акредитив. Не-
гоцирајућа банка се налази у земљи извозника и, по овлашћењу 
акредитивне банке, прихвата документе из акредитива и негоцира 
меницу, а после тога је шаље са документима акредитивној банци 
која даје покриће када јој је негоцирање извршено.
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Шема бр. 1 Учесници и извршење међународног документарног акредитива (извор: аутор).

Активности учесника у реализацији акредитивног посла 
(Лаушевић, 2015, 106): 

1) Купац (увозник) и продавац (извозник) закључили су 
купопродајни уговор у којем је предвиђено плаћање документар-
ним акредитивом.

2) Купац даје налог својој банци (акредитивна банка) да 
отвори акредитив у корист продавца (корисника акредитива).

3) Акредитивна банка отвара документарни акредитив и о 
томе обавештава кореспондентску банку (авизирајућа банка) која 
је обично у држави продавца.

4) Авизирајућа банка обавештава продавца да је акредитив 
отворен.

5) По пријему обавештења да су услови из купопродајног 
уговора испуњени, продавац припрема робу за испоруку.

6) Продавац затим шаље тражена документа одређеној 
банци код које му је документарни акредитив на располагању за 
коришћење.
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7) Кореспондентска банка контролише документа, па уко-
лико су испуњени услови из акредитива, банка плаћа, акцептира 
акредитивну меницу или је негоцира у складу са условима доку-
ментарног акредитива.

8) Документа која преузме, кореспондентска банка просле-
ђује акредитивној банци.

9) Акредитивна банка прегледа документа и, ако су у скла-
ду са условима акредитива, извршава плаћање одређеног износа 
кореспондентској банци, која је платила документа.

10) Када акредитивна банка прегледом установи да доку-
мента одговарају условима акредитива, предаје их купцу.

11) Акредитивна банка врши наплату од купца по унапред 
утврђеним условима.

12) Купац даље доставља документа превознику, који му 
за узврат предаје робу.
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Реализација акредитивног посла

Шема бр. 2 Врсте послова у реализацији акредитивног посла (извор: аутор)

Отварање акредитива

1. Израда налога за отварање акредитива

Прва фаза у почињању акредитивног посла јесте израда 
Налога за отварање акредитива. Отварање акредитива увозник 
обавља тако што се банци обраћа са Захтевом за отварање акре-
дитива и при томе доставља потребне податке и документацију. 
Постоје  извесне разлике по питању докумената коју увозник 
прибавља, у зависности од тога да ли је реч о покривеном или 
непокривеном акредитиву.

 Када је у питању непокривени акредитив, документација 
која се прибавља је следећа: налог за отварање акредитива, пону-
да, профактура (или други правни основ комерцијалног посла), 
упитник који садржи основне информације о подносиоцу захтева, 
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статусна документација, биланси за претходне две године, изве-
штај ревизора, закључни лист за последњи квартал, консолидо-
вани биланси, потврда од банке о стању по питању задужености 
и други финансијски показатељи. Осим наведене документације, 
банка по потреби може да захтева и додатну документацију. Код 
покривених акредитива, увозник треба да прибави следећу доку-
ментацију: налог за отварање акредитива, профактуру, понуду, 
потврду која сведочи о томе да клијент има довољно новчаних 
средстава на свом девизном рачуну, овлашћење да се средства 
клијента пребаце на рачун покрића по акредитиву и сагласност 
крајњег корисника робе уколико он врши финансирање или сноси 
провизију.

2. Достављање Налога за отварање акредитива и контрола по-
датака у акредитивној банци

У фази достављања Налога за отварање акредитива, оде-
љење за девизне послове евидентира захтев и проверава његову 
комплетност. Уколико је захтев комплетан, банка врши процену 
реалности Захтева и обезбеђења које комитент пружа. Циљ ове 
фазе јесте да се елиминишу сви захтеви који су нереални. 

Налог за отварање акредитива издаје купац и упућује га 
својој пословној банци, са којом има, по правилу, трајну пословну 
сарадњу (Шогоров, 2005, 217). Налог  има слободну форму, тј. не 
постоје једнообразна правила која тачно дефинишу његове еле-
менте, али, као и сваки други налог, Налог за отварање акредитива 
треба да буде прецизан. У фази контроле података, у акредитивној 
банци врши се контрола исправности докумената, после чега на-
ступају следеће радње:

∙ Разматрање исправности Налога од стране службе деви-
зног режима везано за девизне прописе у земљи и покриће, затим 
се Налог оверава и прослеђује у службу платног промета.

∙ Детаљан преглед Налога од стране службе платног про-
мета са иностранством, да би се пре отварања акредитива утвр-
дило да ли су инструкције налогодавца прецизне и потпуне и у 



Денис Куштер

133

складу са Једнообразним правилима.

∙ Контрола и провера примљене документације за отва-
рање акредитива од стране службе платног промета, како би се 
утврдило да ли су инструкције усклађене са акредитивном клау-
зулом, односно, купопродајним уговором.

∙ Дефинисање услова везано за датум у акредитиву.

3. Израда захтева и предлога одлуке кредитном одбору и сачиња-
вање Уговора о отварању акредитива

После прикупљања докумената следи фаза израде захте-
ва и предлога одлуке кредитном одбору. Сам кредитни захтев и 
предлог одлуке кредитном одбору треба да садрже податке који 
су битни за доношење одлуке о пласману. Подаци треба да буду 
наведени на јасан начин, како би се избегла могућност различитих 
тумачења. Уколико кредитни одбор одобри отварање акредити-
ва, та одлука треба да садржи, осим основних података, и услове 
везане за отварање акредитива. После донете одлуке, банка обаве-
штава увозника о одлуци и следи наредна фаза – фаза сачињавања 
Уговора о отварању акредитива. 

4. Формирање девизног покрића, отварање акредитива и обаве-
штавање кореспондентске банке

На основу података из уговора о отварању акредитива, де-
визни режим преноси формирано покриће по акредитиву, прове-
рава режимску исправност Налога за отварање акредитива. Деви-
зни режим преводи акредитив у статус одобрен. По формирању 
девизног покрића, девизни диспонибилитет у складу са конкрет-
ним случајем, проверава стање девизних средстава код иностране 
банке и, уколико је то потребно, врши пренос девизних средстава. 
Уколико је реч о захтеву за отварање потврђеног – конфирмира-
ног акредитива, Служба платног промета са иностранством врши 
пренос девизних средстава са редовног рачуна банке на посебан 
рачун код конфирмирајуће банке за покриће по акредитиву, при 
чему девизни диспонибилитет договара са инобанком висину 
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каматне стопе на тако положена средства до тренутка исплате 
по акредитиву (Лаушевић, 2015, 127-128). Када су испуњени сви 
претходни услови, следи фаза отварања акредитива. Акредитив 
се отвара SWIFT-овом аутентификационом поруком МТ700 (Ан-
ђелковић, 2010, 138).

Када је Налог за отварање акредитива прихваћен од стране 
акредитивне банке, она обавештава своју кореспондентску банку 
у земљи корисника акредитива, а у ретким случајевима, уколико је 
то предвиђено акредитивом, шаље обавештење непосредно самом 
кориснику. Обавештење обухвата све услове акредитива.

Коришћење акредитива

Послови коју су везани за коришћење акредитива подразу-
мевају: авизирање (обавештење о пријему акредитива), пријем и 
испитивање акредитива, измене и допуне акредитива и плаћање 
по акредитиву.

1. Авизирање – обавештење о пријему акредитива 

Овлашћена банка извештај домаће банке, везано за отва-
рање акредитива у корист иностраног извозника, прима или по-
штом или SWIFT-овом МТ700 поруком. Постоји могућност да 
се отварање акредитива саопшти кориснику и преко неке друге 
банке, односно банке кореспондента, која се јавља као авизирајућа 
банка у том случају. Авизирајућа банка није у обавези да врши 
исплате из акредитива, већ она само кориснику шаље Извештај о 
отварању акредитива који је добила од акредитивне банке. Затим, 
она доставља акредитив и преузима документа (у име и за рачун 
корисника акредитива) како би их поднела исплатној банци. На-
кон што прими SWIFT поруку МТ700, овлашћена банка потврђује 
да ли је потпис аутентичан, тј. потврђује да ли је шифра исправ-
на. Авизирајућа банка је у обавези да изврши пажљиву контролу 
текста акредитива да би се уверила да су све инструкције јасне и 
да су у складу са купопродајним уговором. Уколико утврди неке 
нејасноће, авизирајућа банка контактира акредитивну банку и на-
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логодавца ради разјашњења. Даље банка, уколико има овлашћење 
да врши нотификацију акредитива кориснику, преноси све услове 
онако како су наведени у Уговору о отварању акредитива. После 
тога, врши се упис акредитива у регистар.

2. Пријем и испитивање акредитива

Корисник акредитива пажљиво анализира обавештење 
о отварању акредитива у његову корист. Он треба да са пуном 
пажњом размотри сваку одредбу акредитива, поготово услове из 
финансијске, односно, акредитивне клаузуле. У процесу испити-
вања је неопходно проверити опште и посебне услове акредити-
ва, рокове и износ акредитива, као и захтевану документацију. 
Уколико су у одређеној мери сви услови из акредитива сагласни 
уговореним, акредитив се сматра прихватљивим. Уколико кори-
сник акредитива уочи да постоје значајне разлике између услова 
наведених у акредитиву и услова из уговора (поготово везано за 
финансијску клаузулу уговора и клаузулу о времену испоруке, 
врсти и квалитету робе) – треба у најкраћем року да контактира 
купца (увозника) и да изврши измене акредитива.

Након што продавац (извозник) прихвати услове акреди-
тива, авизирајућа банка преузима документа ради подношења 
истих исплатној банци у име и за рачун корисника акредитива. 
Исплатна банка по пријему авиза о отварању акредитива прове-
рава аутентичност акредитива и то пре него што обавести кори-
сника акредитива. После ове фазе следи испорука робе од стране 
корисника акредитива.

3. Измене и допуне акредитива

Када отварање акредитива није извршено у складу са усло-
вима из купопродајног уговора, или када корисник акредитива 
(извозник) није у могућности да испуни све услове из акредитива, 
треба да тражи да се акредитив измени или допуни. Измене акре-
дитива се углавном захтевају преко самог купца који је и отворио 
акредитив. Без сагласности акредитивне банке не постоји могућ-
ност да се мења и допуњује акредитив. Након што акредитивна 
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банка да сагласност, купац подноси Захтев за измену акредитива. 
Уз Захтев за измену је неопходно доставити и Анекс купопродај-
ног уговора и/или Рекламирану пријаву. По потписивању Анекса 
Уговора о отварању акредитива, акредитивна банка мења текст, 
односно, продужава рок акредитива SWIFT поруком МТ707 (Ан-
ђелковић, 2010, 175).

Постоје извесна правила која треба да се поштују прили-
ком измене акредитива: налогодавац писаним путем захтева из-
мене/допуне, све стране треба да прихвате дате измене/допуне, из-
мене/допуне се у потпуности или прихватају или не прихватају и 
крајњи рок за измене/допуне је моменат презентације докумената.

4. Плаћање по акредитиву

Отварањем акредитива, акредитивна банка је на себе пре-
узела обавезу да кориснику акредитива плати противвредност 
извезене робе (услуге). С обзиром на чињеницу да корисник 
акредитива треба да презентује у року документа, може се рећи 
да је ова обавеза акредитивне банке условна. Плаћање се може 
извршити или по виђењу или одложено. Када је реч о плаћању 
по виђењу, постоје процедуре које се треба да испоштују да би се 
плаћање могло извршити: 

∙ Извозник треба да поднесе банци (номинованој, авизи-
рајућој или конфирмирајућој)  документа која у потпуности од-
говарају одредбама из акредитива. 

∙ Након што се банка увери да су документа усклађена са 
захтевима из акредитива, шаље их акредитивној банци. 

∙ Даље, уколико су сви захтеви испуњени, врши се пла-
ћање. Како би увозник дошао до робе, банка мора да му уручи 
акредитивна документа. 

∙ Номинована/авизирајућа/конфирмирајућа банка је у 
обавези да врати средства која нису искоришћена када истекне 
важење акредитива. 

∙ Након истека акредитива, додељује му се статус затворе-
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ног акредитива.

Уколико се плаћа на одложено, извозник вуче рочну ме-
ницу на конфирмирајућу, акредитивну или било коју другу банку 
у зависности од дефинисаних услова. На пример, датум плаћања 
може да буде 90 дана после датума транспортних докумената или 
фактуре.

Плаћање и преглед акредитивних докумената

Најзначајнији задатак банке у акредитивном послу јесте 
управо провера докумената, јер се на основу њих врши исплата 
кориснику акредитива. Преглед докумената се врши двоструко – 
од стране банке која је отворила акредитив и од стране банке која 
је документа примила. Врши се формална, а не материјална про-
вера исправности докумената. Корисник акредитива је у обавези 
да изврши презентовање докумената најкасније двадесет један дан 
после отпреме робе. Када су у питању акредитиви који су плативи 
по виђењу, корисник ће примити средства након што документа 
поднесе банци и након што их она прегледа – најчешће у року од 
пет радних дана. Ако је у питању акредитив са одложеним пла-
ћањем, акредитивна (или конфирмирајућа) банка издаје писану 
обавезу да ће исплата бити извршена на одређени датум, наравно, 
по пријему докумената.

Закључак

Документарни акредитив је један од најсигурнијих инстру-
мената који се користе у промету на међународном нивоу. Најви-
ше се користи у односу на све остале инструменте, јер нуди бројне 
погодности за увозника и за извозника. Омогућава извознику да 
добије новац одмах, тачније, након што се изврши презентација 
докумената, а увознику даје сигурност у пословању, јер је сигуран 
да банка неће извршити плаћање извознику уколико није испунио 
све услове из акредитива. Иако употреба овог инструмента има 
бројне предности, такође, присутни су и извесни недостаци, као 
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што је чињеница да увозник нема могућност да прегледа робу пре 
него што се плаћање изврши и чињеница да постоје бројне фор-
малне процедуре које морају да се изврше да би се посао успешно 
реализовао. Иако је тачно да је поступак отварања и употребе 
акредитива сувише формалан, сигурност овог инструмента над-
јачава тај, али и већину осталих недостатака.

Најзначајнија је подела акредитива на НОСТРО и ЛОРО. 
Документарни акредитив отворен по налогу који је дат од стра-
не домаћег купца у корист продавца из иностранства назива се 
ностро (дакле, увозни). Акредитив отворен од стране купца из 
иностранства у корист купца из земље је лоро акредитив (дакле, 
извозни). Данас су у функцији бројне врсте акредитива. Стога, 
њихови корисници имају широк спектар акредитива у обављању 
међународног пословања.
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Usage of Documentary Letter of Credit as an Instrument 
of Payment in International Trade

Denis Kušter

Abstract: The aim of this paper is to show the main character-
istics of documentary letter of credit, and to show advantages and lacks 
it. Besides that, it is explained in detail how to use documentary letter 
of credit, and all the participants are showed. This paper consists of four 
chapters. The first chapter defines documentary letter of credit and ex-
plains the main characteristics of it. The second chapter presents types of 
documentary letters of credit and every single of them is explained. The 
third chapter shows participants that are present when letter of credit is 
used. The last chapter elucidates how documentary letter of credit is used.

Key words: Documentary letter of credit, letter of credit agree-
ment, international payments, nostro letter of credit, loro letter of credit
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Појам потрошачког друштва

Потрошачко друштво представља друштво које почива на 
потрошњи материјалних добара и услуга, а у новије време и ис-
кустава, што постаје доступно већини становништва. За разлику 
од ранијих типова друштава, потрошачко друштво подразумева 
масовну производњу производа и понуду услуга која ће далеко 
надилазити потрошачки минимум, односно понуду оријентисану 
на задовољавање основних потреба (Stanić, 2013). 

Модел потрошачког друштва обликован је у периоду ин-
дустрализације, развоја технологије и модернизације производ-
ње, али његови корени сежу у даљу прошлост. Наиме, поједини 
критичари попут Гранта Мекракена (Grant McCracken) виде прве 
знаке потрошачког друштва још у средњовековној Енглеској, за 
време владавине краљице Елизабете Прве, где је потрошња била 
важан показатељ угледа аристократије. У традиционалном дру-
штву, висок ниво потрошње био је везан искључиво за богате 
делове друштва. Жил Липовецки (Gilles Lipovetsky), у свом делу 
Парадоксална срећа (2008), нуди нам схему настанка потрошачког 
друштва која је организована у три фазе (Stanić, 2013). 

Прва фаза је фаза масовне производње (1880–1945). Иста 
је била предуслов за настанак масовне потрошње и масовних 
тржишта. Технологија је у процвату, машине за производњу се 
модернизују, фабрике су опремљеније и процес производње се 
скраћује. Организационе структуре предузећа се модификују 
према новим захтевима масовне производње у циљу повећања 
продуктивности и, последично, снижавања цена ради присту-
пачности производа већем броју људи. План је био присвојити 
што већи профит уз снижавање цена. У првој фази настају први 
брендови и прве робне куће. Сам термин потрошачко друштво 
улази у ширу употребу после Другог светског рата, те означава 
релативизацију вредносног састава старог друштва: штедљивост, 
упорност, рационалност, што су обележја протестантске етике, о 
чему говори Вебер, који су постали замењени појмовима попут: 
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хедонизам, ирационалност, расипништво, што указује на радикал-
ну промену парадигме у култури капитализма (Peračković, 2013). 

Дакле, већ после прве фазе настанка потрошачког дру-
штва, могу се уочити вредносне парадигме какве можемо при-
метити и у слици данашњег, модерног друштва. Друга фаза јесте 
друштво масовне потрошње (1950–1970). У овој фази  потрошачко 
друштво доживљава експанзију у смислу увећања куповне моћи 
потрошача и до четири пута. Производи попут аутомобила, кућ-
них уређаја и телевизора постају доступни великом делу ста-
новништва. Снажна трговачка експанзија заузима место у овом 
периоду. Расте број самопослуга, хипермаркета и робних кућа. 
Потрошња је постала стил живота, смисао живљења и рада, по-
требе ескалирају, расипно понашање и куповина више не знају за 
границе. У другој фази примећујемо да се развијају све потребне 
предиспозиције за развој опсесивно-компулзивног потрошачког 
друштва. Производи су доступни свима, у свако време и на сва-
ком месту.  Трећа фаза је период хиперпотрошачког друштва (од 
1970),  која још увек траје и сваким даном заузима нове размере. 

Потрошња постаје индивидуална и хедонистичка. Будућа 
потрошња се замењује за садашњи комфор. Захваљујући техно-
лошком буму који је потрошаче задесио после 2000. године, по-
трошња надилази временске и просторне димензије. Куповина 
постаје могућа из комфора потрошачевог дома, од које га дели 
телефонски позив или неколико кликова на паметном телефону. 
Положај потрошача у последњој фази је парадоксалан. Потрошачу 
су доступне све информације, а његови избори су потпуно сло-
бодно начињени. Али његова потрошња је диктирана трендовима, 
а његов укус обликован под утицајем тржишта и бренда. 

Конзумеризам

У доба хиперпотрошње, термин конзумеризам постаје нео-
двојив од појма потрошачког друштва. Конзумеризам би се могао 
схватити као резултат стварања потрошачког друштва и глобали-
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зације. Поједини европски аутори конзумеризам описују као „а) 
себично и махнито присвајање материјалних ствари, класични 
економски материјализам и треба дићи побуну против таквог 
начина живота и живети једноставније и б) конзумеризам је сила 
настала у слободном тржишту која уништава индивидуалност и 
штети друштву“ (Swagler, 1994).

Конзумеризам може бити анализиран са различитих ста-
новишта; нпр. психолошког, социолошког, политичког, а нарочито 
економског. Стога не изненађује што су се и неки од прослављених 
научника из области економије усудили окарактерисати конзуме-
ризам као „једини циљ и сврху производње“, што је урадио Адам 
Смит давне 1776. године (Pilar, 2013). Тврдња се испоставила као 
тачна са почетком доба хиперпотрошње. Карл Маркс нас упућује 
на другу страну гледишта, наглашавајући да људи производе разне 
материјалне производе заборављајући да су их сами произвели па 
им почињу придавати посебну вредност, која је неретко већа од 
материјалне вредности добра. Маркс нам овде говори о капита-
листичким друштвима и фетишком карактеру робе (Marx, 1887). 
Оно што је заједничко већини објашњења конзумеризма јесте 
елаборација о начину на који људи кроз поседовање одређеног 
материјалног добра остварују осећање сопствене вредности. По-
јединац је одређен потрошњом коју чини, тако да са растом саме 
потрошње и њеним квалитетом расте и његово осећање сатисфак-
ције и самопоштовања.

Слejтер истиче да се конзумеризам у виду културе у пра-
вом смислу почиње развијати у раздобљу од 1880. до 1930. године. 
Као разлог томе наводи развој масовне мануфактуре, географског 
и друштвеног ширења тржишта, рационализацију форме и орга-
низације производње (Slater, 1997).

Он нам, такође, нуди и седам карактеристика конзумери-
стичке културе. Прво, конзумеристичка култура је култура потро-
шње. То би значило да је потрошња централни појам који одређује 
сва поимања друштвене вредности. Друго, конзумеристичка кул-
тура је култура тржишног друштва (Slater, 1997), што би значило 
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да тржиште игра пресудну улогу у конзумеризму. Треће, конзуме-
ристичка култура је универзална и имперсонална (Slater, 1997), 
као што су и односи на тржишту универзални и имперсонални. 
Тржиште објектификује потрошача. Четврто, конзумеристичка 
култура означава слободу приватног избора и приватног живота 
(Slater, 1997). Потрошачи су савршено информисани и одлуку о 
личној потрошњи доносе сами, јер апетити које желе да засите су 
њихови лични. Пето, потрошачке потребе су неограничене и неза-
сите (Slater, 1997). Због тога је неопходно на првом месту створити 
жељу или потребу код потрошача, а потом је и одржавати. Шесто, 
конзумеристичка култура је посредник за преговарање иденти-
тета и статуса у пост- традиционалном друштву (Slater, 1997). 
Статус је у традиционалном друштву био обележје фиксирано за 
појединца, док је данас могуће одређени статусни положај присво-
јити, због тога што је одређен поседовањем одређеног материјал-
ног добра. Седмо, конзумеристичка култура представља растућу 
важност културе у модерном извршавању моћи (Slater, 1997). У 
потрошачком друштву појединац сам одређује свој положај по-
трошњом коју чини. Модерни конзумеризам одликује и чињеница 
да он не представља само понашање богатог слоја становништва, 
већ је укорењен у све слојеве друштва (Campbell, 2004).

Конзумеризам као зависност

Као што је већ наведено, конзумеризам се може посматра-
ти и кроз социолошку призму. Социолози показују интересовање 
за проучавање конзумеризма тек у последњих тридесетак година 
(Peračković, 2013). 

Термин који нам служи за опис конзумеризма јесте онио-
манија. Први је спомиње Крепелин (1915), наводећи да се ради о 
поремећају из категорије реактивних патолошких импулса. Око 
педесет година се термин скоро нигде не помиње. Међутим, у про-
текле две деценије, психолози ониоамију називају компулзивним 
шопингом и она постаје нешто популарнија тема истраживања, 
што се може приметити у порасту броја објављених научних ра-
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дова од 1985. до данас (Galoić, 2013). 

Хромаџић наводи статистичке податке који показују да се 
постотак људи „болесно зависних о куповању“ креће између 5% 
и 8%, али уз то напомиње да се ради о популацији „развијеног 
света“ (Hromadžić, 2008). Конзумеризам у виду болести зависно-
сти емитује се кроз неконтролисано и импулсивно куповање, 
односно, нагомилавање материјалних добара, која појединцу у 
том тренутку углавном нису ни потребна. Описано понашање по-
следично доводи до финансијских потешкоћа, дугова, депресије, 
проблема са ближњима, итд. „Зависници“, када угледају изложен 
производ, осећају неугодност, бригу и страх које елиминишу упра-
во куповином тог производа. Конзумеризам као компулсивно по-
нашање се нешто касније почиње обрађивати у тржишним истра-
живањима. Поједина истраживања конзумеризма као зависности 
ослањају се на клиничку слику, нека на упоређивање компулзив-
ног и нормалног потрошача, док неки аутори испитују компулзив-
ну куповину код адолесцената. Није реткост и да се психолошки 
налази користе у појединим маркетиншким агенцијама.

Зависност о куповању није увек призната као самостална 
болест зависности, већ је многи сматрају поремећајем надзора над 
импулсима, опсесивно-компулзивним поремећајем или биполар-
ним поремећајем личности. 

Психолошко тумачење конзумеризма, као врсте болести 
зависности, може послужити као „кривац“ за све импулсивне ку-
повине ствари које нам нису потребне, или нам се у том тренутку 
не уклапају у расположиви буџет. Ако појединац заиста има про-
блем због непоседовања одређеног производа, намеће се питање: 
зашто појединац не лечи своју болест? Аутор сматра да појединац 
не поступа на тај начин, зато што углавном није свестан проблема. 
Масовни медији, односно, медији који могу допрети до највећег 
броја људи, углавном се не користе за ширење свести о пробле-
му зависности од куповине, већ управо супротно – за пласирање 
нових производа, стварање нових потреба код појединца и одр-
жавање старих, јер им циљ није освешћивање купаца, већ њихово 
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објектификовање и продубљивање њиховог проблема. Као пример 
може послужити Црни петак. Да ли су снижења током Црног пет-
ка заиста толико велика и да ли су производи продати тог дана 
купљени зато што је неко имао истинску потребу за њима, или је 
ствар у помпезности која се ствара у вези са тим даном и уверава-
њем купаца да је то једини дан када ће моћи да начине куповину 
са најбољим исходом по њих?  

Црни петак је најбољи пример кулминације потрошачке 
маније, који ставља на тест сваку представу о рационалности по-
трошача.

Феномен Црног петка

Црни петак је дан који прати Дан захвалности у Сједиње-
ним Америчким Државама, или последњи петак у новембру. Ка-
рактеришу га двоцифрени попусти цена разних врста производа 
и дан када поједине компаније остваре и до 40% свог годишњег 
профита. Није регистрован као званичан празник, али поједине 
државе, попут Калифорније, дан после Дана захвалности трети-
рају као део празничних, нерадних дана, али само за запослене у 
државном сектору. На дводневни празнични одмор се надовезује 
и викенд, чиме се добија више слободног времена, а последично и 
више потенцијалних купаца. Због тога се неке продавнице одлу-
чују да снижене цене од Црног петка задрже и током следећа два 
дана викенда.

Поједини извори наводе да је назив Црног петка настао у 
држави Филаделфији, где је коришћен да индикује велике гужве 
у саобраћају током другог дана Дана захвалности. Друга теори-
ја о пореклу назива Црног петка налази упориште у текстилној 
индустрији, где се током године, од јануара до новембра, праве 
финансијски губици у виду неостваривања задатих таргета од 
стране топ менаџмента компаније (in the red), што углавном буде 
надомешћено за само један дан – Црни петак, после ког почињу 
да остварују значајне профите (in the black).
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О маничном понашању конзумената за време Црног петка, 
осим огромних износа издатих фискалних рачуна, сведоче и неки 
не тако репрезентативни подаци. Од 2006. године у Сједињеним 
Америчким Државама пријављено је 12 смртних случајева за 
време Црног петка и 117 случајева физичких обрачуна. Довољно 
је рећи да пасионирани амерички потрошачи имају и интернет 
презентацију (http://blackfridaydeathcount.com/) на којој се еви-
дентирају овакви случајеви. Купци нису само необуздани у својој 
жељи да се домогну одређених производа, већ су необуздани и 
међу собом.

Незанемарљив утицај на распрострањивање Црног петка 
имао је и развој трговине путем интернета, путем великих он-
лајн продавница светског домена, које су такође снижавале цене. 
Због тога, први понедељак после Црног петка, понео је назив Сај-
бер понедељак, дан када се акценат пребацује на онлајн продају. 
Према подацима које обезбеђује Адоб Аналитикс, за време Сај-
бер понедељка 2019. године у Сједињеним Америчким Државама 
остварена је продаја у износу од 9,4 милијарде америчких долара 
(Adobe Digital Insights, 2020). Поређења ради, вредност продаје 
тог дана износила је 22,6% бруто домаћег производа Републике 
Србије из 2019. године. 

За време Црног петка 2019. године у САД-у је само прили-
ком онлајн куповине остварена продаја у износу од 7,9 милијар-
ди долара, од чега онлајн поруџбине направљене путем паметних 
телефона износе 2,9 милијарди америчких долара (Adobe Digital 
Insights, 2020). Долазимо до закључка да је развој технологије до-
принео још интензивнијем продубљивању зависности од потро-
шње.

Стање у Србији

Феномен Црног петка се, захваљујући процесима глоба-
лизације и са развитком глобалног тржишта и информационих 
технологија, проширио и на земље које не обележавају тзв. Дан 
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ћурке*. Велики трговински ланци донели су манију Црног петка 
и у Србију. Међутим, у Србији то, барем за сада, не изгледа као 
у Сједињеним Америчким Државама. Да ли би у неком тренутку 
могло да изгледа као у САД-у? Свакако да би могло, али тек на-
кон што се испуне одређене  претпоставке у погледу веће куповне 
моћи српског становништва и законских регулатива за то. Такође, 
с обзиром на то да Република Србија није чланица Европске yније, 
сва роба се приликом увоза царини, због чега расту трансакциони 
трошкови робе и, на крају, страним трговцима у Србији не остаје 
много простора да снижавају цене.

Према подацима Републичког фонда за статистику, про-
сечна нето зарада у Србији у новембру** 2019. године износила 
је 56.331 динар, а ризик од сиромаштва и социјалне искључено-
сти у Републици Србији 2019. године 34,4%, што значи да 34,4% 
пунолетног становништва живи у ризику од сиромаштва или у 
домаћинствима која располажу недовољним ресурсима. То Србију 
не чини плодним тлом за развој зависности од куповине. Притом, 
Србија нема ни законску потпору за то. По Закону о трговини, 
уколико акција траје краће од три дана, продавац није у обавези 
да истакне претходну цену (пре акције), која може заправо бити 
нижа од акцијске цене (Закон о трговини, 2019). 

То ствара читав дијапазон нових могућности за малверза-
ције и злоупотребе. Међутим, као сиромашно друштво, у односу 
на америчко, и друштво у којем је нарушен систем вредности, 
немамо проблем да прихватамо све што долази „са стране“, а мо-
жда не би требало да се прихвати и утемељује. Стога не би било 
изненађујуће за неколико година посматрати амерички сценарио 
Црног петка у тржним центрима по Републици Србији.

У Србији не постоје статистички подаци који говоре о бро-
ју продатих производа или износу издатих фискалних рачуна за 
време Црног петка, што онемогућује конкретна емпиријска поре-
ђења са другим земљама.

* На изворном енглеском: Turkey Day.
** За пример аутор узима месец новембар, јер је Црни петак у новембру.
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Закључак

Потрошачи XXI века су информисани, слободни при свом 
избору и изузетно захтевни у погледу својих потреба. Ради су да 
искористе све позитивне стране које им пружа технологија у сми-
слу онлајн куповине, а у циљу побољшања квалитета живота. Због 
важности коју придају потрошњи, свесни су да их она одређује у 
многоме – од њиховог статусног положаја до њихове допадљиво-
сти одређеним друштвеним скупинама које преферирају одређене 
производе и услуге. 

Масовни произвођачи се налазе пред великим изазовима 
који подразумевају задовољавање све сложенијих потрошачевих 
потреба, као и стварања нових потреба код потрошача, задобија-
ње њиховог поверења и оданости, што им и успева. 

Понашање потрошача је у пракси ирационално и одређено 
многим детерминантама које нису цена производа и потрошачев 
стварни приход, а који врло вероватно долазе из унутрашњих 
нагона за куповином, као што је ониоманија. Кључно је осећање 
задовољства које потрошач има конзумирајући одређено добро 
или услугу, због којег је вољан да купи одређени производ масов-
не производње, чак и кад то није у складу са висином његовог до-
хотка у том тренутку. Модерне технологије и онлајн куповина су 
то учиниле лакшим. Проблем зависности од куповине би требало 
да буде адекватно третиран, у смислу лечења након његове спо-
знаје, као што треба и ширити јавну свест о њему. Медији попут 
телевизијских програма су махом сконцентрисани на подстицање 
нових апетита код потрошача, а не на њихову заштиту. Срећом, 
постоје изузеци, као што је Шведска, која је још 1991. године за-
бранила емитовање рекламног садржаја на телевизији намењеног 
пласирању производа, у дечијем „прајм тајму“, како од њих не би 
стварала компулсивне потрошаче. 

Одлуке које појединац доноси приликом куповине одре-
ђеног добра масовне производње јесу индивидуалне, он купује 
за себе, међутим, ефекат те радње није стриктно индивидуалан. 
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Масовном потрошњом се подстиче већа масовна производња 
тих производа. Потрошач продубљује свој проблем зависности 
од куповине, а ако узмемо у обзир да је нпр. модна индустрија 
други највећи загађивач на свету, видимо да човек у зачараном 
кругу хиперпотрошње дела ирационално и против самог себе 
(OneGreenPlanet, 2015). На модерном потрошачу је да сагледа 
ширу слику, ослони се на сопствени разум и да са резервом узима 
све рекламне слогане које види на билборду поред пута, или на 
маргини веб странице док „сурфује“ интернетом.



Импулсивно понашање потрошача и феномен Црног петка  

154

Литература

Закон o трговини. (2019). Преузето 4. априла 2020, са: 
https://www.paragraf.rs/.

Липовецки, Ж. (2008). Парадоксална срећа. Сремски Кар-
ловци:  Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Републички фонд за статистику. (2019). Приступљено 4. 
априла 2020, са: http://stat.gov.rs.

Adobe Digital Insights. (2020). Преузето 4. априла 2020, са 
http://adobe.com/.

Campbell, C. (2004), Elusive Consumption. Oxford: Berg 
Publishers.

Galoić, B. (2013). Terapijske priče i još ponešto. Zagreb: AGM. 

Hromadžić, H. (2008) Konzumerizam. Potreba, životni stil, 
ideologija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Marx, K. (1887). Capital – a Critique of political economy. 
Moscow: Progress Publishers.

OneGreenPlanet. (2015). Преузето 4. априла 2020, са https://
www.onegreenplanet.org/.

Peračković, К. (2013). Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje. 
U Čolić, S. (ured.) (2013). Potrošaka kultura i konzumerizam (str. 25-
46). Zagreb: Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“.

Pilar. (2020). Pilarov barometar hrvatskoga društva. Zagreb: 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Доступно на: http://barometar.
pilar.hr.

Slater, D (1997). Consumer Culture and modernity. Cambridge: 
Polity Press.

Stanić, S. (2013). Nastanak i razvoj potrošačkog društva. Split: 
Filozofski fakultet – Sveučilište u Splitu.

Swagler, R. (1994). Evolution and Applications of the Term 



Михаило Којадиновић

155

Consumerism: Theme and Variations. Journal of Consumer Affairs, 28 
(2), 347-360.

Препоручена литература

Peračković, K. (2008). Društvo i (ili) tržište–sociološka 
konceptualizacija procesa marketizacije društva. Društvena 
istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 17 (6 (98)), 975-997. 

Трандафиловић, И., Радоњић, А. & Филиповић, Т. (2015). 
Карактеристике и последице потрошачког друштва. Економски 
сигнали, 79-88. 



Импулсивно понашање потрошача и феномен Црног петка  

156

Impulsive Consumer Behavior and Black Friday 
Phenomenon

Mihailo Kojadinović

Abstract: This paper is an attempt to test consumer behavior, 
elaborate the term of consumerism by different theoretical approaches 
and to acknowledge the insufficient amount of attention dedicated to 
consumer addiciton. 

Consumerism can be observed as a consequence of consumer so-
ciety, but also as a psychological phenomenon that encourages consumer’s 
acquisition. In the view of the above, this paper also elaborates terms 
of the Black Friday and Cyber monday as the times of culmination of 
impulsive consumer behavior.

Key words: consumer society, consumerism, Black Friday, Cyber 
monday, consumer rationality
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ПСИХОЛОГИЈА МАРКЕТИНГА

ОБЈАШЊАВАЊЕ СЕКСУАЛИЗОВАНИХ 
РЕКЛАМА И ФЕТИШИЗМА 

БРЕНДА МЛАДИХ
Матија Поповић*

Економски факултет (Универзитет у Београду)

Сажетак: После Марлборо петка и краха на берзи, увидјев-
ши грешке у свом приступу, рекламери су се одлучили за промје-
ну циљне групе. Домишљато, почели су користити период биоло-
шких промјена код младих, као и друштвене потребе споменуте 
демографске групе. Тако научено понашање у периоду транзиције 
се, кроз методе рекламирања, наставља све док постоји потреба за 
сексуалним општењем, али и друштвеним статусом и престижом. 
Овај рад нуди теоријску позадину процеса у модерном, конзумер-
ском друштву, који се дешавају како би маркетиншка кампања 
уродила плодом, односно, створила вјерне пратиоце тренда који 
само та компанија нуди потрошачима. Кроз Марксов (Karl Marx) 
фетишизам роба и компаративну анализу коришћења термина 
фетишизма различитих школа, овај рад  нуди приказ искривљеног 
односа између човјека и роба у модерним условима производње 
док кроз теоријске поставке инстинкта, модерне еволуције и по-
треба под утицајем Фројдових (Sigmund Freud) учења покушава 
објаснити модерни начини задовољавања инстинкта.

Кључне ријечи: сублимација, отуђење, фетишизам, сексу-
ализација, оглашавање, афирмација, брендирање, конзумеризам                   

* Студент прве године основних академских студија на Економском факултету Универзитета у Београду, студиј-
ски програм: Економија, пословно управљање и статистика; matijaspopov@gmail.com.
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Марлборо петак – увод у промјене на тржишту 
оглашавања

Марлборо петак, дан када је Филип Морис (Philip Morris) 
објавио пад цијена од 20%, уздрмао је маркетиншку индустрију за 
какву је свијет тада знао. Овај чин, којим је Филип Морис поку-
шао остати конкурентан на тржишту цигарета, све више освајано 
од стране конкурената који су нудили јефитније цијене у вријеме 
рецесије, био је јасан сигнал упитности маркетиншког приступа 
и грађења бренда на тадашњим тржиштима. Испоставило се да 
су купци на тржишту, у вријеме рецесије, почели посвећивати 
већу пажњу реалној цијени добара одређеној као корисност коју 
та роба пружа, а не престижу који тај бренд има. Недуго затим, 
иако се тада чинило ирационално, поједине компаније су поново 
почеле са кампањом агресивног оглашавања, али овај пут, циљна 
група су постали млади.* Разлог промјене циљне демографске гру-
пе је у спознаји да су одрасли постали свјесни напуханих цијена и 
непостојању разлика у употребној вриједности роба такозваних 
брендова у односу на мање скупе производе. Ово је био знак да су 
на списку купаца који купују статус, а не робу остали само млади.

Иако су многе компаније, понукане искуством Марлборо 
петка, биле изузетно скептичне о поновном рекламирању те су 
значајно смањили расходе у вези рекламирања, временом су се 
окренули учинковитијем грађењу бренда, насупрот раније пуком 
агресивном рекламирању.  Промијењен је и прилаз младима, осим 
већ поменутог ефектнијег брендирања. Коришћени су биолошки 
процеси кроз које млади пролазе уз процес одрастања и формира-
ња личности. Овај довитљив приступ, који се одвијао упоредо са 
грађењем бренда, може се тумачити као предузетничка домишља-
тост, коју ће тржиште наградити, али се, такође, може тумачити 
као манипулативна и експлоататорска мјера, која има дуготрајан 
учинак на избор младих. Сексуализовано оглашавање резултује 
у фетишизовању бренда од стране младих, тако фетишизујући и 

* Доњи праг за дефинисање младе особе у овом раду јесте година интензивирања пубертета, док је горња граница 
ирелевантна, с обзиром на то да се научено понашање наставља, уз невелике промјене начина живота појединца.
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робу.

Дебата о рекламирању

Рекламирање је одувијек имало своје подржаваоце, али и 
своје критичаре. Како је оно активност карактеристична за тржи-
ште на којем влада монополистичка конкуренција, које обилује 
великим бројем произвођача са диференцираним производима те 
се стога свака компанија труди да привуче што већи број купаца, 
рекламирање је пропорционално нивоу диференцираности. 

С тим у вези, с обзиром на то да више не представљају 
пуку информисаност, него покушај манипулације људским укуси-
ма, рекламирање може водити снижавању конкуренције, чинећи 
свој производ уникатним, односно брендираним. Овом манипу-
лацијом укуса се долази коришћењем психолошких метода којим 
се подстиче већа потрошња. 

Ипак, Фенис (Bob M. Fennis) и Штребе (Wolfgang Stroebe) 
су идентификовали више кључних функција рекламорања за 
функционисање друштва као што су: „фацилитација конкурен-
ције међу компанијама, обавијештавање купаца о производима 
и услугама, подржавање јавних медија и других јавних ресурса, 
креирање послова  и обавијештавање и убијеђивање индивиду-
алног потрошача”** (Fennis & Stroebe, 2010, 6).

За разлику од њих, Ги Дебор (Guy Debord) види реклами-
рање као један од главних сегмената друштва спектакла, модерне, 
свеприсутне културалне доминације производа, односно доми-
нације економије. Како Дебор наводи, порука друштва спектакла 
је сљедећа: 

Оно што се види је добро, оно што је добро види се. Пасивни при-
станак који спектакл захтијева заправо је већ ефикасно наметнут ње-
говим монополом над појавношћу, начином на који се појављује, не 
остављајући ни мало простора за било какав одговор (Debord, 2003, 

** „Facilitating competition, communicating with consumers about products and services, funding public mass media 
and other public resources, creating jobs, and informing and persuading the individual consumer.“ Текст преведен за 
потребе писања рада.
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10).

Он тематизује свеприсутност рекламирања и ултимативно 
правило доброте свих тржишних добара видљивих на рекламама. 
Његова опаска о видљивости доброга и доброти видљивог је само 
дисекција поруке које рекламе шаљу – да је њихов производ ап-
солутно добар. Даље, Дебор (2003) идентификује посљедицу пре-
ображаја свијета у пуке слике, односно постајање бићима пуких 
слика – хипнотичко понашање, управо понашање које карактери-
ше непостојање критичког размишљања, већ ритуално праћење 
задатог, у овом случају, куповине. 

Биолошка и друштвена подложност фетишизовању

Нови, сексуализованији тип оглашавања користи био-
лошке процесе кроз које млади пролазе пубертету. С почетком 
пубертета, мозак тијелу шаље сигнале, односно хормоне, како би 
почело свој раст и мијењање. 

Главни хормони код мушкараца су тестостерон, док су код 
жена то естроген, естрадиол и андроген. Они представљају био-
лошку позадину онога што опажамо у свакодневном понашању 
младих у пубертету: промјене расположења и снажне сексуалне 
осјећаје. Млади испољавају своју сексуалност на разне начине то-
ком пубертета. Ово испољавање се, такође, продужава за вријеме 
одраслог живота, с обзиром на то да су одрасли друштвена бића 
која имају интеракције у сексуалном контексту током свог живота 
у оквиру група у којима обитавају. 

Осим биолошке подложности, млади су и са социјалног 
аспекта подложнији утицају сексуализованих реклама. Едвард 
Толман (Edward Chace Tolman), амерички психолог, наглашава 
мноштво аспеката у примарним друштвеним потребама кроз 
своју класификацију потреба. Према Толману, сваки човјек има 
потребу за афирмацијом, те потребу да воли и буде вољен. Ова 
потреба за афирмацијом анулира индивидуални став, односно 
снижава га на ниво који је прихваћен у датој социјалној групи 
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(Зећо, 2009). 

У контексту конзумеризма и фетишизирања роба младих, 
потребу за афирмацијом видимо у књизи Наоми Клајн (Naomi 
Klein) (2001), односно цитату Елиз Декуте, трговкиње одјећом: 
„Они долазе у пакету. Ако продате једноме, продаћете свима у 
његовом разреду и школи“ (стр. 59).

Роба и брендирање кроз историју

Прије него што се вратимо на модерне манифестације кон-
цепта брендирања, разјаснимо његов развој. Апологете реклами-
рања виде потребу за рекламирањем управо у информисаности о 
различитим робама које она пружа. Већа информисаност води и 
бољој тржишној структури, у којој купци могу у сваком тренутку 
прећи код другог продавца због повишавања цијена произвођача 
код кога су првобитно куповали. Та потреба за информисаношћу 
се први пут манифестовала са револуцијама у производњи, по-
чевши са Индустријском револуцијом, а којима се, екстремном 
брзином, дешавала специјализација у оквиру радне јединице. 

Управо због изузетно малог учешћа људи у широј прои-
зводњи добара јављала се крајње ниска информисаност о добри-
ма која се налазе на тржишту, односно, о добрима која нису они 
лично произвели. Ипак, уз све рекламирање, роба, у најједностав-
нијем смислу те ријечи, те серијска производња, били су сасвим 
обични већини људи у деветнаестом и двадесетом вијеку. 

На самом почетку, када је роба бивала произведена за ма-
совну производњу, пажња се, малтене нимало, није придавала 
дизајну или уникатности робе. Касније, производи су били мије-
њани или брендирани како би били боље продавани. Ово се ипак 
није одвијало тако једноставно. Произведена роба, односно њена 
употребна вриједност, није значајније промијењена. 

Коришћење и сврха су остали исти – спољашњи изглед 
робе и прича која стоји иза робе је промијењена или измишљена, 
с обзиром на то да прије него што је постала бренд, та роба је била 
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јединствен производ за сваког купца. Спољашњи изглед робе је 
дизајниран како би привукао купца будећи интимност и присност 
са робом. Логои који су допадљиви и у вези с производом, слогани 
који су пренаглашавали корисност производа, те рекламе које су 
тврдиле да је њихов производ убједљиво најбољи на тржишту. 

Кроз сексуализовано оглашавање брендова с младим љу-
дима као циљном групом, интензивирано након Марлборо пет-
ка, компаније које су се бавиле продајом одјеће изградиле су свој 
бренд, тако креирајући посебно цијењену статусну марку која 
„продаје“ основе животног стила и монополизује све већи дио 
културолошког простора (Клајн, 2001). Иста ауторка (2001) су-
мира модерни приступ компанија које производе робу: „Марке, 
не производи“ (стр. 113).

Конзумеризам

Поменути принципи и догађаји су поставили темељ модер-
ног, сверастућег конзумеризма, односно конзумерског капитали-
зма. И највећи поборници модерног капитализма су потврдили 
негативно присуство конзумеризма и његове еколошке неодржи-
вости. Многи сматрају циљем сваког човјека да конзумирају, и, 
иако многи то неће свјесно признати, подсвјесно конзумирамо све 
више, да поједини научници сматрају конзумеризам већ и дијелом 
културе. 

Маркетинг консултант, Виктор Лебов (Victor Lebow) су-
мира ову појаву:

Наша енормно продуктивна економија захтијева да конзумирање учи-
нимо начином живота, да претворимо куповину и коришћење добара 
у ритуал и да тражимо духовну сатисфакцију и сатисфакцију свог ега 
у конзумирању. Потребна нам је потрошња, сагоријевање, похабаност 
и мијењање ствари у све већој брзини* (Lebow, 1955, para. 1).

* „Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the 
buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfactions, our ego satisfactions, in consumption. We 
need things consumed, burned up, worn out, replaced, and discarded at an ever increasing race.“ Текст преведен за 
потребе писања овог рада.
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Може се тврдити да је Марксова „материјалистичка“ те-
орија интерпретирана на начин да је највећа покретачка снага 
човјека у његовој мотивацији за материјално задовољство, одно-
сно, његовој жели да користи и посједује све више и више (Фром, 
2009). 

Са овим је сагласан и Дебор (2003), иако се код њега укуп-
ност модерног живота при капиталитичком режиму производње 
дефинише као доминација економије, те има утицај на широк 
спектар друштвено-политичких фактора живота,  „први ступањ 
у доминације економије над друштвеним животом испољава се 
као очигледна деградација бити у имати“ (стр. 10). 

Ипак, Дебор (2003) одлази корак даље, те Марксову по-
ставку разрађује у правцу који је истовијетан потреби за афир-
мацијом. Дебор то уочава у стадијуму који настаје са све већом 
доминантности економије над друштвеним животом; тада „до-
лази до општег помака од имати ка изгледати: свеукупно имање 
сада мора да обезбиједи престиж и да постигне крајњи циљ кроз 
свој појавни облик“ (стр 10.). 

Развој модерног капитализа потврђује Марксове спеку-
лације о мотивацији појединца. Посједовање све више постаје 
мјерна јединица способности индивидуе. Ипак, Марксово стано-
виште је допунио Дебор, уочивши да посједовање само по себи 
није мјерна јединица способности, уколико у то посједовање није 
укључен престиж који та роба носи (Дебор, 2003). 

Модерно друштво, његовано системом вриједности, из-
дигло се и промијенило у оквиру системских промјена. Оно је, 
такође, развило своје сопствене норме које, на крају, како то пред-
ставља Фром, воде ка озбиљним посљедицама:

Модерно друштво ствара човјека којег сам ја раније називао homo 
consumens  - човјек, чији је главни интерес постало, осим рада од девет 
до пет, конзумирање** (From, 2020, пара 4.)

** „Modern society creates a type of man whom I have earlier called the homo consumens -- the consumer man whose 
main interest becomes, aside from working from nine to five, to consume.“ Текст преведен за потребе писања овог рада.
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Дефинисање фетишизма

Још средином XIX вијека, Карл Маркс је препознао да роба 
није једноставна ствар, пука роба. Уско повезана с појмом који 
је дефинисао Маркс, отуђењем, својеврсним обликом психичке 
осакаћености, он објашњава да роба, у систему који његује иско-
риштавање робе у пуноћи своје употребне вриједности, постаје 
једноставна ствар (Маркс, 1970).

Ипак, цивилизација остаје крајње игнорантна и данашњи 
систем, у којем роба своју вриједност не добија у употребној ври-
једности, остаје апсурдан. Стога је конзумеризам само посљедица 
игнорисања употребне вриједности робе у континуитету. 

Маркс (1970) раскринкава појам робе у уводним ријечи-
ма једног од првих поглавља Капитала: „На први поглед, роба – 
ствар сама по себи разумљива, тривијална. Из њене анализе изла-
зи да је она веома врашка ствар, пуна метафизичких домишљања 
и теолошких мушица“ (стр. 73).

Као илустрација претходно споменуте дефиниције, Маркс 
нам говори да роба не посједује ништа мистериозно све док се 
посматра као само употребна вриједност. Питање које Маркс даље 
поставља је сљедеће – Одакле потиче овај мистериозни карактер 
робе? Маркс каже: 

Тајанственост робног облика се састоји просто у томе што он људима 
друштвене карактере властита њихова рада одражава као карактере 
који објективно припадају самим производима рада, као друштвена 
својства које те ствари имају од природе, а отуда им и друштвени 
однос произвођача према цјелокупном раду, одражава као друштвен 
однос, који изван њих постоји међу предметима. Овим замјењивањем 
производи рада постају робе, чулно натчулне или друштвене ствари 
(стр. 74). 

 Маркс (1970) је тврдио да је одређен друштвени однос из-
међу рада људи онај који касније поставља темељ за друштвени 
однос између човјека и роба. Ову аналогију Маркс (1970) уочава 
у „магловитим регионима вјерског свијета“ (стр. 75). 
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За Дебора (2003), фетишизам роба, односно:
доминација видљивих и невидљивих ствари над друштвом, достиже 
врхунац у спектаклу, који представа све што измиче човјековој актив-
ности и све што омета и заварава његову способност преиспитивања и 
корекције и у којем сав стварни свијет бива замијењен избором слика 
пројектованих изнад њега али којима ипак успијева да се наметну као 
једина стварност (стр. 15).

Ипак, Дебор (2003) увиђа да фетишизам фетишисти при-
чињава „тренутке ватрене егзалтације“, а све са једном сврхом – 
производњом навике потчињавања (стр. 23-24).

Под значајним утицајем Фојербахових (Ludwig Andreas von 
Feuerbach) учења, прво је Маркс, а онда и Дебор, повукао паралелу 
са религијским свијетом гдје се производу људског ума предоча-
вају као стварна, независна бића која успостављају односе између 
себе и људске расе уопштено и свијета роба, које, након што бива-
ју произведене, бивају и фетишизоване. Ипак, интензивна, шира 
друштвена фетишизација, узрокована брендирањем, настаје тек 
с појавном робе на тржишту.

  Још једно објашњење фетишизма нуди и Срећко Хорват 
(Srećko Horvat) (2014) у књизи Шта Европа жели: „Као што знамо, 
фетишизам се дефинише као пројекција жеље или фантазма на 
неки други предмет или дио тијела (нпр. фетиш ципела), како би 
се избјегла конфронтација са комплексом кастрације“ (стр. 127).

Ослањајући се на чиненицу да је Фројд сматрао да је фе-
тишиста способан да истовремено вјерује у своју фантазију и да 
истовремено разумије да то није ништа до само фантазија, Хорват 
својом дефиницијом аргументује нешто ван домена бренда и кон-
зумирања. Кастрација, на Балкану, одакле је Хорват, је директна 
асоцијација на идиом који означава мушкарца као кукавицу. Како 
је већина Фројдове мисли била једносполно оријентисана, овакво 
дефинисање фетишизма, примјењено на женски пол, који такође 
фетишизира робу, бива крајње сексистично. 

Хорватово становиште је под утицајем Фројдове (1927) ми-
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сли, који фетиш означава као „замјену за женски (мајчин) пенис у 
који је дјечак некад вјеровао и у који – због нама познатих разлога 
– дјечак не жели престати вјеровати“* (стр. 1).

Изгледа  да и Фројд и Хорват, чија се дефиниција фети-
шизма чини као дериват Фројдове мисли, сматрају фетишизам 
само везаним за мушкарце. Фројд је, у своје вријеме, био сматран 
револуционарним, али је, са ове временске дистанце, окарак-
терисан као конзервативни члан средње класе. Већина ставова 
паихоанализе у односу на жене је крајње ауторитативна, али се, 
до неког степена, може и оправдати, узимајући у обзир тада при-
сутно друштвено устројство које је владало у домовима. Чак је и 
Ерих Фром (1986), који је сматрао Фројда, уз Маркса и Ајнштајна 
(Albert Einstein),  „архитектом модерног доба“, је жестоко крити-
ковао Фројдов приступ према женама: „Мислим да је схватање 
како је пола човјечанства биолошки, анатомски и психички ин-
фериорно другој половици, једина Фројдова идеја за коју се не 
може наћи ни најмање оправдање; то је изразит прототип мушког 
– шовинистичког става“ (стр. 14).

Мотивација и инстинкти у модерној цивилизацији

Иако је Фројдова дефиниција фетишизма једнополно ори-
јентисана те стога крајње ирелевантна за другу половину човје-
чанства, његови ставови о човјековој еволуцији и мотивацији су 
од изузетног значаја, поготово за модерни, сексуално иницирани 
конзумеризам. Фројд види примитивног човјека као оног који у 
потпуности задовољава своје инситинкте, поготово перверзне. 
Ипак, за модерног, цивилизованог човјека, непосредно задовоље-
ње инстинката мора бити остављено по страни. 

Како Херберт Маркузе (Herbert Marcuse) (1987) пише у 
књизи Ерос и цивилизација: Филозофско истраживање Фројда:

Животињски човјек постаје људско биће само путем темељитог прео-

* „The fetish is a substitute for the woman’s (the mother’s) penis that the little boy once believed in and - for reasons 
familiar to us - does not want to give up.“ Текст преведен за писање овог рада.
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бражаја његове природе, који захвата не само нагонске циљеве него и 
нагонске „вриједности“ - то јест, начела која управљају постигнућем 
тих циљева. Промјена у владајућем систему вриједности може се по-
кусно одредити овако:

Од непосредног задовољења до одложеног задовољења, од ужитка до 
ограничења ужитка, од радости (игре) до труда (рада), од рецептив-
ности до производности и од одсутности потискивања.

Фројд је описао ту промјену као преобразбу начела ужитка (pleasure 
principle) у начело збиљности (reality principle) (стр. 24).

Начело ужитка би, према Фројдовој подјели личности, 
било начело које Ид слијепо прати. Ид, као биолошки дио лично-
сти, тежи да задовољи сваку потребу и представљен је као при-
митивни и подсвјесни дио. Начело збиљности би, према истој ти-
пологији, био Суперего. Као друштвени дио наше личности, наша 
свјесност, односно начела, норме, морале процедуре и идеале, које 
појединац у процесу социјализације усваја и уграђује у себе пу-
тем образовања, идентификације и других друштвених утицаја. У 
процјепу између биолошког, односно Ида, и друштвено условље-
ног, односно Суперега, налази се Его, психолошки дио личности 
који покушава да на реалистичан и прихватљив начин приушти 
оно за чим тежи Ид (Зећо, 2009).

 Из овог процјепа је и произашло Фројдово дефинисање 
историје човјека као историје потискивања инстинката. Ово по-
тискивање, које је предуслов изградње културе, коју примитиван 
човјек не може градити, и напретка цивилизације, ствара фру-
страцију инстинкта. Такав инстинкт се, сублимацијом, како тај 
процес дефинише Фројд, временом претвара у неполну менталну 
и друштвену енергију. Што је сублимација већа, то се оригинал-
ни либидонозни импулси више фрустрирају. Тако цивилизација 
константно напредује, али су људи све више незадовољни својим 
дјелом  (Фром, 2013).

Сексуализоване рекламе

Многи тврде да „секс не продаје“ и јавно мњење у запад-
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ним земљама бива одбојно према овом типу рекламирања. Осим 
овога, многе компаније су бивале јавно критиковане због своје 
употребе сексуалних елемената у својим рекламама, али их још 
увијек користе. Континуитет оваквог оглашавања имплицира да 
ове рекламе испуњавају своју сврху, чинећи тако производ прода-
ванијим. Иако присутно још с почетком модерног рекламирања, 
сексуално рекламирање варира. У поглављу 7, Sex(haustion) Sells: 
Marketing in a Saturated Mediascape, аутора Колина Гифорда Бру-
ка (Collin Gifford Brooke), у књизи Sex in Advertising: Perspectives 
on the Erotic Appeal коју уређују Том Рајхерт и Жаклин Ламбиасе  
(Tom Reichert и Jacqueline Lambiase), аутор кроз анализу најбоље 
Пепсијеве рекламе за посљедњих 15 година у вријеме анкете – Two 
Kids, покушава да анализира облике сексуализованог рекламира-
ња (Garfinkel, 2009). 

Два дјечака, док Синди Крофорд (Cindy Crawford) излази 
из аута и док камера ставља фокус на тијело супермодела, не обра-
ћају пажњу на њу, већ на конзерву Пепсија. У својој анализи Брук 
(2003) изводи три интерпретације: 

Прва је да је гледалац убачен као мушкарац, те је стога под-
стакнут да направи повезницу између модела и рекламиране робе 
и, у овом виду, реклама је једна од бројних типичних реклама који 
искориштавају сексуалну машту. 

Друга је да је ово примјер wink маркетинга, гдје проматрач 
треба разумијети шалу (у овом случају кратковидост дјечака). 

Трећа, имплицитна интерпретација је производ спајања 
раније двије. Проматрачи обраћају више пажње на модел и виде 
чудним што дјечаци пажњу обраћају на Пепси, чиме реклама  спо-
читава наш урбани цинизам, који утиче на начин на који ми пер-
ципирамо рекламу. Оно што реклама ради, мјесто да експлицитно 
чини да се поистовијетимо с дјечацима, јесте „свјесно увођење јаза 
између нашег и њиховог опажања. Можда постоји припроста му-
дрост у опажању дјечака и можда постоји нешто толико посебно 
у вези са Пепсијем што заслужује нашу пажњу упркос присуству 
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Крофордове“* (стр. 141).

Циљ рекламе јесте, у ствари, да неприсупачност секса за-
мијени приступачношћу робе која се рекламира, а која, својим 
чудним својствима, привлачи купца.  

Како бисмо разумијели како сексуализоване рекламе утичу 
на појединца, а поготово на младу особу, која је посебно рањива у 
периоду пубертета и адолесценције због биолошких промјена које 
пролази, Фројдовe теоријe мотивације и еволуције човјека су од 
виталног значаја. Модерни медијски рекламери, како би продали 
свој производ, користе акумулисани репресивни инстинкт, који 
сублимацијом завршава као вишак физичке и менталне енергије. 
Ово окоришћавање биолошки условљеним аспектима је везано за 
сваког појединца који посједује вишак акумулисане енергије, али 
млади током пубертета имају изразит ниво вишка енергије која 
је сублимацијом акумулисана и која захтијева издувни вентил. 

Медијски оглашивачи привлаче млађе купце кроз процес 
који се може јасније објаснити метафором ријечне бране. Имамо 
константан доток сублимираног репресивног инстинкта који се 
повећава с развојем цивилизације и имамо компаније које могу 
пружити издувни вентил, али у замјену за профит генерисан 
продајом својих производа. Ипак, како би се процес започео, а и 
тиме дао приступ компанијама непресужан приступ нетакнутих 
резерви репресованог инстинкта, потребно је спустити дршку. А 
та дршка је репрезентација Марксове теорије фетишизма роба и 
њом се прелази и посљедњи корак у почињању процеса. Како робе 
добијају своје друштвене карактеристике из друштвених каракте-
ристика рада уложеног у прављењу робе, оне постају друштвена 
бића. Интензивно рекламирање и стварање бренда доприносе 
социјализацији робе, јер се њима намјерно покушавају лијепити 
друштвене карактеристике обичном предмету. Робе, као резул-
тат овог процеса, представљају се младим особама као носиоци 
пожељних друштвених вриједности. Корпорације тада користе 
* „…(the commercial) consciously introduces a gap between our perception and theirs. Perhaps there is some home-
spun wisdom in the boys’ observation, and there is something so special about Pepsi that it is worth out attention despite 
Crawford’s presence.“ Текст преведен за потребе писања овог рада.  
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ове до савршенства доведене друштвене робе, сада већ друштвена 
бића, као механизам којим млади људи остварују свој циљ – при-
хваћености у друштву, које задовољава њихову потребу за афи-
рамцијом и повећава њихове шансе у проналажењу бољег парт-
нера за упражњавање сексуалности на различите начине. Млада 
особа тада „сарађује“ са робом, сада већ друштвеним бићем, како 
би задовољила своје прималне инстинкте, те тада коначно може 
ослободити своје сувишне сублимоване репресоване инстинкте, 
односно, физичку и психичку енергију. Особа тада „сарађује“ 
са робом, али не на начин којим признаје робу због њене пуке 
употребне вриједности, тако поступавши као према друштвеном 
бићу, фетишизујући робу.

Слика 1. American Apparel*

Слика 2.  Аdidas
* Све фотографије у раду су преузете са Гугл претраживача. 
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Слика 3. Axe

Слика 4. Calvin Klein

Слика 5. Gucci
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Закључак

 Један од економских отаца модерног неолибералног ка-
питализма, Милтон Фридман (Milton Friedman), 1979. године у 
Фил Донахју Шоу је обзнанио да свако друштво функционише 
на приципу похлепе: „...Реците ми да постоји друштво за које 
знате, а које не функционипе на похлепи? Мислите да Русија не 
функционише на похлепи? Мислите да Кина не функционише на 
похлепи?” (Safvio, 2007).

Иако се може учинити парадоксалним, и Карл Маркс и 
Милтон Фридман се слажу у вези са постојањем похлепе у капита-
листичком систему. Фридман покушава то оправдати чињеницом 
да сваки систем одржава похлепу у себи*, али потајно сложивши 
се с Марксовим запажањима из Економско-филозофских рукописа 
из 1844: 

Сваки човјек спекулише с тим да другоме створи нову потребу да би 
га присилио на нову жртву, да би га ставио у нову зависност, те да би 
га завео на нови начин уживања, а тиме на економску пропаст. Свако 
покушава да над другим створи туђу суштинску снагу да би у томе 
задовољио своју властиту, себичну потребу (Маркс, 1844, пара. 5).

Иако Маркс није експлицитно споменуо похлепу у свом 
елаборату, чини се да се овај нови тип задовољства који Маркс 
помиње, састојећи се од стављања некога у економску руину, може 
дефинисати као похлепа. Претпоставимо да  под стављањем неко-
га у економску руину ви задржавате њихово богатство, односно, 
новац исплаћен као накнада за продату робу. Моћи отуђивања, 
односно постављање некога у нову зависност је управо оно што 
сексуализоване рекламе чине, привремено ослобађајући њихову 
енергију насталу сублимацијом у замјену за новац, тако на крају 
задржавши армију робова бренда. Кроз отуђење посматрања по-
јединца, Дебор (2003) је закључио да „што више покушава да га 
схвати, то мање живи: то се више поистовијећује са владајућом 
представом о потреби, све мање разумије властити живот и вла-
стите жеље“ (стр. 13). 
* У вријеме интервјуа, Кина и Русија су биле уређене као комунистичке земље.
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Тако и млади, под превеликим утицајем реклама, не ра-
зумију шта треба да буду, већ бивају оно што се од њих траже 
да буду – пуки конзументи. Поставши свјесни узнапредовалог 
стадијума конзумерског капитализма и свога монопола над ин-
дустријом бивања „кул“, креатори брендова и сексуализованих 
реклама више и не крију свој циљ оваквим типом ограничавања. 

Дизајнер одјеће Келвин Клајн (Calvin Klein) објаснио је 
оглашавање свог бренда: „Фармерке се врте око секса. Учесталост 
голотиње је посљедњи вапај рекламера који беспотребним прои-
зводима покушавају дати нови идентитет“.** 

И поред овакве смјелости и уз пораст броја сексуализо-
ваних реклама са 15% 1983. на 27% 2003. са тенденцијом раста, 
реакција јавности није била негативна. Ипак, са развојима у овом 
виду оглашавања, те све већом експлицитношћу сцена које су се 
приказивале, јавност је коначно реаговала.  Но, није то била изри-
чита одбојност према сексуализованом оглашавању као таквом, 
већ је већина критичара своје усмерење ставила на једнополну 
експлоатацију  у оваквом типу реклама. Овај приступ је дошао 
у зениту другог таласа феминизма којим се борба са основних 
права жена пренијела на уједначавање родова, а тим и на раније 
не тако видљиве разлике, од којих је једна и сексуализација тијела 
у процесу рекламирања. С континуираним јачањем феминистич-
ког покрета од 90-их година прошлог века, притисци припадника 
овог покрета се све више узимају у обзир и постају значајнији, 
тако стављајући значајан притисак на рекламере. Таква анализа 
догађаја сигнализовала је рекламерима на потребу за одређеним 
модификацијама, те данас можемо видјети све већи број истопол-
них сексуализованих реклама, како би се компанија приказала 
друштвено одговорном и тако остварила предуслов за успјешност 
продаје свога производа. Ипак, упркос свим академским упозоре-
њима на неетичност оваквог стереотипног сексуализовања жена 
у овом типу реклама, компаније, уз минорне измјене, настављају с 
** „Jeans are about sex. The abundance of bare flesh is the last gasp of advertisers trying to give redundant products a 
new identity.“ Текст преведен за потребе овог рада.
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оним што им доноси нове купце. А начина на који ће се инкорпо-
рирати сексуална жеља у рекламу не мањка. Штавише, ова једно-
полно оријентисана проблематизација сексуализованих реклама 
оставила је значајан простор за маневрисање рекламерима.

Примјер се огледа у реклами Кристијана Роналда (Cristiano 
Ronaldo dos Santos Aveiro) за Армани Џинс у којој његова собари-
ца, опазивши да један од најбољих фудбалера данашњице тражи 
своју мајицу одјевен само у фармерке, проналази исту и сакри-
ва је испод јастука како би што дуже могла посматрати тијело 
главног актера рекламе (CR7RealHD, 2011). Ова и још мноштво 
сличних реклама које сексуализују мушкарца нису наишле на 
малтене никакво негодовање јавности. С тим у вези, оно што мо-
жемо очекивати јесте све већи број реклама у којима се мушкарац 
сексуализује или у којим је сексуализација обострана, као нпр. у 
рекламама са два актера у заједничком чину како би се, бар при-
видно, осигурала равноправност сполова.

Ипак, велико је питање зашто се нико значајније није по-
светио неетичношћу процеса искориштавања сексуалних потреба 
како би се иницирала потрошња, већ је фокус сведен на полну 
сексуализацију, у овом случају жена. Такав приступ је релативизо-
вао екплоатацију скренувши са сржи проблема на родно питање. 
То скретање је критичаре преусмјерило на критику родних нејед-
накости у оквиру сексуализованих реклама, а не на инхерентну 
неетичност коришћења сексуалних елемената ради примамљи-
вости производа како би се они што ефикасније продали. Зато 
је од круцијалног значаја да се у срж дебате о сексуализованим 
рекламама постави етичност самог процеса који утиче на младе 
људе и који их учи обрасцима потрошње стварајући од њих ду-
горочно групу сензибилну према сексуалним импулсима који се 
јављају при изложености оваквом типу рекламирања.
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Explaining Ssexualised Advertising and Brand Fetishism 
of the Youth

Matija Popović 

Abstract: After Marlboro Friday and stock market crash, seeing 
the mistakes in their approach, advertisers have opted то change the 
demographic target group. Witty, they have started taking advantage 
of biological changes youth undergo as well as their social needs. Such 
learned behavior in the transitioning period continues as long as there 
exist need for sexual intercourse, but social status and prestige as well. 
This paper provides theoretical backround to the processes in modern, 
consumer societ, that happen in order for marketing campaign to work 
out i.e. to create faithful followers of the brand that only that particular 
company offers. Through Marx's fetishism of commodities and compar-
ative analysis of usage of the term ”fetishism” from different schools of 
thought, this paper provides a presents a distorted relations between men 
and commodities in modern conditions of production while theoretical 
approaches to instinct, modern evolution and needs under infuence of 
Freud's thought tries to explain modern ways of instinct satisfaction.

Key words: sublimation, alienation, fetishism, sexualisation, ad-
vertising, affirmation, brand building, consumerism
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Сажетак: Основи циљ овог истраживања јесте испити-
вање разлика у интеперсоналним оријентацијама адолесцената 
различитих стилова партнерске афективне везаности. Према 
теорији Карен Хорнај, до различитих облика про-социјалних 
или маладаптивних оријентација према другим људима долази 
на основу раног искуства у оквиру породице и њених начина 
ношења са анксиозношћу. Овим истраживањем су обухваћене 
четири интерперсоналне оријентације: пријатељство, потреба 
за људима, изолација и неповерење. Узорак истраживања чини 
укупно N=103 испитаника, студената Универзитета у Источном 
Сарајеву. Резултати дексриптивне статистичке анализе показују 
да су оријентације потреба за људима и пријатељство умерено за-
ступљене у узорку испитаника, а изолација и неповерење ниско. 
Око 61% испитаника је сврстано у сигурни стил везаности, око 
20% у преокупирани, а 14% у одбацујући. Резултати спроведеног 
Крускал-Волисовог теста показују да се испитаници различитих 
стилова везаности значајно разликују на димензијама пријатељ-
ство (p=0,042) и изолација (p=0,048). На димензији пријатељство 
највише резултате постижу преокупирано везани испитаници, а 
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на димензији изолација одбацујуће везани испитаници. Добије-
ни резултати сугеришу на постојање симбиотских и „лепљивих“ 
тенденција у интерперсоналном понашању преокупираних испи-
таника, али и на хладноћу и емоционалну изолацију одбацујуће 
везаних, што је у складу са описима ових стилова која срећемо 
у стручној литератури. Истраживање упућује на повезаност ове 
две групе конструкта, са заједничким кореном у виду искустава 
у раном детињству која се генерализују и одржавају и у периоду 
адолесценције у виду когнитивних уверења о себи и другима.

Кључне речи: интерперсонална оријентација, стилови 
афективне везаности, неуротичне потребе, Карен Хорнај, адоле-
сценција

Увод и теоријски оквир истраживања

Интерперсонална оријентација

За целокупан развој детета, његову социјализацију и осо-
беност битни су односи на релацији дете-родитељ. На основу 
родитељске осетљивости, респонзивности, бриге и понашања 
деца развијају многобројне вештине и способности за сналаже-
ње у свакодневним ситуацијама, учећи вештине за успостављање 
интерперсоналних односа и учествовање у друштвеном животу. 
Родитељ пружа модел детету како да управља својим осећањима и 
понашањем у међуљудским односима (Ристић, 2014). Појединачни 
поступци родитеља не морају сами по себи бити неодговарајући, 
већ је од већег значаја  целокупна заједничка атмосфера у кући, а 
поготово афективни тонови у којима се дете одгаја одређују аде-
кватност родитеља (Horney, 1945). Примарни стараоци имају сна-
жан утицај на развој детета па је дететова породица најважнији 
аспект околине у којој се оно развија (Paris, 1999, према: Ристић, 
2014). 

Родитељ треба да омогући развој детета у складу са њего-
вим појединачним потребама, да исказује искрено саосећање и 
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осетљивост, аутентично занимање за дете и учествује у његовим 
активностима, пружајући му осећање сигурности и задовољства. 
Исход оваквих односа између детета и родитеља је развој осе-
ћања припадања и базичног поверења (Horney, 1945). У супрот-
ном случају, деца развијају базично неповерење које је резултат 
незадовољавања дететових потреба, јављања дубоког осећања 
несигурности и неразумевања. Ово је подлога за јављање базич-
не анксиозности или стрепње (Paris, 1999, према: Ристић, 2014). 
Базична стрепња је основни појам теорије Карен Хорнај (Karen 
Clementine Theodore Horney) и представља осећање детета да је 
изоловано и беспомоћно у непријатељском свету које га окружује. 
Извор стрепње је дечија несигурност која се појачава у одређеним 
породичним односима (Хол и Линдзи, 1983). Било да се родитељи 
понашају доминантно, недоследно, занемарујуће или презашти-
ћујуће у односу према детету, крајњи исход је скоро увек дечија 
несигурност и стрепња (Павићевић и Стојиљковић, 2016).

Дете често расте у неповољним условима. Недостаје му 
истинске топлине, занемаривано је, окривљавано, омаловажавано 
или исмевано. Постављају му се немогући, често противуречни 
захтеви, увлаче га у породичне сукобе, не испуњавају му се дата 
обећања, не препознаје се и не поштује његова особеност и нема 
се разумевања за његове потребе. Због свега тога дете не успева да 
развије самопоуздање, нити да стекне  основно самопоштовање 
(Horney, 1937, према: Хол и Линдзи, 1983). Да би се изборило са 
свим овим осећањима, дете формира различите стратегије како 
би остварило равнотежу између сатисфакције потреба и осећаја 
сигурности у односу на родитеље и друге људе (Cohen, 1967). Дете 
се стрепњи прилагођава углавном ирационалним поступцима, а 
ако се деловање извора стрепње, а самим тим и стрепња, продуже, 
прилагођавање се јавља у виду „неуротичних потреба“, које пред-
стављају ирационална решења проблема (Horney, 1942).  

Оно може развити непријатељство и тежити да се осве-
ти онима који су га одбацили или малтретирали. Може поста-
ти претерано покорно и послушно да би повратило изгубљену 
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родитељску љубав. Дете може покушати да поткупи друге да га 
воле, или се може служити претњама да их примора на то; ако не 
може да добије љубав, може тежити стицању моћи над другима 
и тако надокнадити осећање беспомоћности. Такође, дете може 
окренути своју агресију према унутра и потцењивати себе, или 
се може препустити самосажаљењу да би придобило симпатије 
других (Хол и Линдзи, 1983). Она стратегија која је најуспешнија 
постаје део вредносног система личности детета и наставља да 
доминира све док више не доводи до оптималне сатисфакције у 
интерперсоналним односима  (Cohen, 1967). 

Хорнај (Horney, 1945) првобитно наводи десет неуротских 
потреба које касније групише у три обухватније целине: кретање 
ка људима, кретање од људи и кретање против људи.

Кретање ка људима (саглашавање)

Ова стратегија укључује неуротске потребе за љубављу и 
одобравањем, као и потребу да се живот ограничи на уске оквире 
(Boeree, 1997, према: Ристић, 2014). Ово је  неуротична потреба 
за наклоношћу и потврђивањем, или за партнером који ће преу-
зети бригу о нечијем животу. Особе код којих је ова оријентација 
доминантна прихватају своју беспомоћност и теже да по било 
коју цену задобију пажњу, наклоност и подршку других како 
би се заштитили од анксиозности и умањили свој осећај слабо-
сти и изолованости. Често оваквим понашањем стављају себе у 
подређени положај и губе своју индивидуалност (Colidge et. al., 
2001). Цео живот им је оријентисан на друге, често све подређују 
другима, ретко радећи ствари за себе; постају толико несебични, 
пожртвовани и покорни да доживљавање сопствених потреба по-
стаје извитоперено или сасвим неопажено. Ограничавају уживање 
и задовољство на друге људе што осиромашује живот и води у 
зависност и вредновање себе само у односу на мишљење других 
(Horney, 1945).
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Кретање против људи (агресија)

Ово је неуротска потреба која укључује потребу за моћи, 
искоришћавањем других, друштвеним признањем, престижом, 
постигнућем и дивљењем (Boeree, 1997, према: Ристић, 2014). Дете 
интернализује осећања непријатељства око себе, преузимајући 
агресивни модел од родитеља и свесно или несвесно се одлучује 
за борбу. Особе код којих је ова оријентација доминантна сумњају 
у друге, у њихове интересе и намере, па делимично због своје за-
штите,  а делимично због одмазде, желе да буду јачи и победници 
(Павићевић и Стојијковић, 2016). Људи са оваквом оријентаци-
јом сматрају да је од суштинске важности задовољење сопствених 
интереса по сваку цену па зато уче да контролишу и управљају 
другима. Такође имају снажну потребу да се истакну пред дру-
гима, да буду успешни и признати од стране других као моћни, 
доминантни, изузетни… Осећања су виђена као слабост, а њихо-
во изражавање као рањивост, а љубав је углавном перципирана 
као небитна. Такође, имају проблем да признају било коју слабост 
или страх. Хорнај је сматрала да се као последица тога најчешће 
јављају драстични начини покушаја контроле страхова. Због сво-
јих особина, овај тип је завистан од других људи, њему су и даље 
потребни други како би задовољили своје потребе, тј. потврдили 
своју доминацију и моћ, манипулацију и искоришћавање других 
(Coolidge, 2005).

Кретање од људи (повлачење)

Ово је неуротична потреба за самодовољношћу и незави-
сношћу, перфекционизмом и „безгрешношћу“, која неминовно 
води у самонаметнуто ограничавање сопственог живота и капа-
цитета. Тенденција ка самоограничавању је овде наведена зато 
што је кључна за илузију тоталне независности и перфекционизма 
(Boeree, 1997, према: Ристић, 2014). Дете не жели да никоме при-
падне нити да се бори против неког, већ да се једноставно држи 
по страни. Оно осећа да нема много заједничког са околином и да 
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га она ни на који начин не разуме. Дете изграђује свој сопствени 
свет кроз однос са природом, својим играчкама, својим књигама 
и сновима (Павићевић и Стојијковић, 2016).

Ова неуротска потреба укључује свесно или несвесно ди-
станцирање од других и спољашњег света, избегавање емоционал-
ног укључивања, али и отуђење од самог себе. Ове особе постају 
неосетљиве за сопствене емоционалне доживљаје и несигурне су 
у то ко су, какве су особе, шта воле или мрзе, шта желе и у шта 
верују (Colidge et al., 2001). Такође, имају снажну потребу да буду 
самодовољне, а један од начина да се ова потреба задовољи и да 
се смањи ослањање на друге јесте да се смање жеље и потребе 
уопште. Ове особе имају и изражену потребу за приватношћу. 
Више воле да раде саме, живе саме, чак и да једу саме. Изражавају 
преосетљивост на било коју врсту обавезе или захтева, ма како 
били безначајни (Coolidge, 2005).

Неуротичари су склони користити једну оријентацију, 
односно бити фиксирани на њу и потискивати друге две, док 
просеечни („нормални“) људи флексибилније користе сваку од 
наведених оријентација (Хол и Линдзи, 1983). Селекција одређене 
стратегије или веће коришћење једне води особу у усвајање одре-
ђеног сета вредности и ставова који су конзистентни са њиховим 
виђењем света и других (тако сарадљивост постаје несебичност 
и дружељубивост, агресивност постаје тенденција ка вођству, 
снази итд.). Ове вредности постају значајне саме по себи будући 
да постају модел којем особа тежи, те имају значај у одржавању 
одабране интерперсоналне оријентације. Друге две стратегије су 
неконзистентне, закржљале у погледу развијених вредности и 
ставова јер одсликавају другачије виђење света и подразумевају 
коришћење другачијих вештина и способности како би се оства-
рили циљеви. Растућа способност коришћења одабране интерпер-
соналне стратегије особи пружа одређену количину самопоуздања 
и сигурности (Goffman, 1959, према: Cohen 1967).

Свака од ових група представља неку базичну оријентацију 
према себи, другима и животу уопште и управо због тога се могу 
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објединити појмом „интерперсонална оријентација“. Сукоб није 
иманентан људској природи већ израста из друштвених односа 
и услова одрастања, а разлика између нормалности и неуроти-
чарског конфликта је у степену и пренаглашености. (Павићевић 
и Стојијковић, 2016) Свако има унутрашње сукобе, само су код 
неких особа изразитији, првенствено због доживљавања одба-
цивања, занемаривања, презаштићености или неке друге врсте 
родитељског малтретирања у раном детињству. Дете које одраста 
у здравој и подржавајућој околини, развиће аутентично само-
поштовање и самоефикасност, те испуњавајуће и подржавајуће 
односе са другима, док су неуротичне тенденције ништа друго 
до  покушај остварења истих позитивних развојних исхода, али у 
нездравој околини, чији се негативни утицај тежи компензовати 
лажним и неаутентичним самопоуздањем, привидном супериор-
ношћу, као и повлачењем и отуђеношћу (Хол и Линдзи, 1983).

Унутрашњи радни модели

 Потреба за контактом је једна од примарних људских по-
треба. Џон Болби (John Bowlby, 1969, према: Јерковић и Зотовић, 
2010) је осмислио једну од најзначајнијх теорија привржености 
у којој наглашава да стварање најранијих ранијих веза код одој-
чади, као и квалитет тих веза,  ствара темеље за касније функци-
онисање појединца у партнерским везама. Афективно везивање 
(attachment) означава специфичну емоционалну везу особе која 
негује дете и детета (Bowlby, 1973, према: Стефановић-Станојевић, 
2003).

 Људско одојче биолошки је опремљено да осећа људе. Не 
само да је осетљиво на стимулусе које му упућују одрасли, већ 
на њих и одговара. Дакле, беба одраслима упућује сигнале да би 
обезбедила задовољење својих потреба (осмех плач, гугутање), а 
којима је тешко или немогуће одолети, те на које старатељ треба 
да реагује и задовољи их на одговајајући начин (Јерковић и Зото-
вић, 2010).  У односу на ове сигнале мајка се оријентише: храни 
бебу, пресвлачи, узима је у наручје. Према теорији афективног 
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везивања, мајчина респонзивност за сигнале детета је кључна де-
терминанта квалитета афективне везаности као развојног проце-
са (Стефановић-Станојевић, 2006). Квалитет реакција старатеља 
је различит па се на основу тих реакција код бебе формира слика 
о себи као и слика о свету и другима, тј. ствара унутрашњи радни 
модел себе и других (Стефановић-Станојевић, 2006). 

Болби (Bowlby, 1973, према: Педовић, 2011) претпоставља 
да се дете од краја своје прве године и током друге и треће годи-
не почиње бавити конструисањем радних модела о томе како би 
физички свет око њега, његова мајка и друге важне особе могли 
да се понашају, како би оно само могло да се понаша и како они 
узајамно реагују. Модели о себи и другима граде се на основу ис-
куства са субјектима везаности. 

Унутрашњи радни модели се темеље на уверењима и оче-
кивањима детета како ће старатељ реаговати на његове потребе, 
те могу бити позитивни и негативни. Позитиван радни модел де-
тета о себи се темељи на уверењима да је вредно, жељено, вољено, 
сигурно, способно, а о родитељима да су доступни, да разумеју и 
задовољавају његове потребе. Негативни унутрашњи радни мо-
дел себе се темељи на уверењима детета да је безвредан, да није 
сигуран, да је беспомоћан, а о родитељима да су непоуздани, да 
не реагују и не разумеју његове потребе, чак у неким случајевима 
и да су претећи, опасни и одбацујући (Ajduković i dr., 2006). Исто 
тако, и модел о другима може бити позитиван (особа види друге 
као доступне и брижне) или негативан (види друге као непоузда-
не или одбијајуће) (Педовић, 2011).

Радни модел афективног везивања, као најистакнутије 
својство афективног везивања одраслих, заснива се на сећањи-
ма на рана искуства (пре свега, искуства сигурности и начина 
одговарања на потребе јединке) односа са фигурама афективног 
везивања (родитељима/неговатељима). Та сећања су основ модела 
афективних везивања у одраслом добу. Модел садржи не само оче-
кивања у погледу сигурности односа и респонзивности значајне 
друге особе (фигуре афективног везивања у одраслој доби), већ 
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и предиспозиције за одређене афективне одговоре и понашања 
јединке према значајној другој особи (Педовић, 2011).

У зависности од квалитета радног  модела, Мери Ејнсворт 
(Mary Ainsworth, 1973, према: Стефановић-Станојевић, 2006) ра-
зликује четири типа афективне везаности код деце. Уколико су 
оба модела позитивна, развиће се сигурни тип афективне везано-
сти. Међутим, уколико је један од модела, или су оба негативна, 
ради се о једном од несигурних образаца афективне повезаности. 
Несигурни обрасци су: повучени образац афективне повезаности 
(негативан модел других, позитиван модел себе), амбивалентни 
образац афективне повезаности (негативан модел себе, позитиван 
модел других) и дезогранизовани образац афективне повезано-
сти (негативан модел себе, негативан модел других) (Јерковић и 
Зотовић, 2010).

1. Сигурна афективна везаност – уколико је мајка дослед-
но респонзивна, дете формира слику о мајци као о особи која га 
прихвата, али и о себи као бићу вредном пажње. Бебе које при-
падају сигурној афективној вези расту са поверењем у себе, на 
основу поверења које су стекле у мајчину наклоност и доступ-
ност. Прихваћена деца имају довољно енергије за истраживање 
средине, за развојно адекватне задатке. Одрастају у сигурне људе. 
Њихови капацитети да изађу на крај са животним тешкоћама су 
велики и неоптерећени траговима детињства. Својој деци они 
преносе сигурност, поверење и топлину директног контакта (Сте-
фановић-Станојевић, 2006).

2. Несигурна – повучена афективна везаност – ове бебе, 
кроз своја свакодневна искуства развијају радне моделе мајки 
као доследно одбијајућих. Наиме, научено низом одбацивања да 
се очекивања неће испунити, дете умањује сопствена очекивања 
и потребу за везивањем, остајући у дистанцираном контакту са 
мајком. Тиме се штити од нових разочарења, али и уверава своју 
мајку да је неће оптерећивати, те да му може дозволити да постоји 
(Јерковић и Зотовић, 2010).
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3. Несигурна – амбивалентна везаност – ове бебе развијају 
радни модел мајки као селективно респонзивних. Према теорија-
ма учења, нередовни режим поткрепљивања појачава реаговање, 
у овом случају афективно везивање. Беба се, дакле, израженије ве-
зује за мајку повећавајући захтеве за пажњом до крајње зависно-
сти. Ово је биолошки адаптивно понашање јер повећава шансу да 
дете преживи, али преузимајући више одговорности за успоста-
вљање контакта него што је оптимално, оно нема довољно енерги-
је за задатке који су узрасно одговарајући. Субјективно искуство 
које тако стиче такође није оптимално. Слабије истраживање сре-
дине условљава појаву страха од средине. Дакле, ова биолошка 
адаптација води дете у психолошки маладаптивну ситуацију. У 
страху да ће изгубити мајку, беба је и појачано надгледа, контро-
лише. Сва ова пажња усмерена је ка мајци, што значи да нема 
довољно пажње и интересовања за средину. Неки налази суге-
ришу и постојање повезаности између несигурно амбивалентног 
облика везивања и нижег степена развијености интелектуалних 
способности. Несигурна, амбивалентна деца и као одрасли људи 
остају преокупирана својим односом са родитељима. Блокирани 
неразрешеним конфликтима, бесом или тугом, они немају снаге за 
ситуације „овде и сада“. У интеракцији са дететом, као да стално 
имају „лош тајминг“. Не реагују на сигнале које дете шаље, недо-
ступни су кад су потребни, а чак и превише укључени онда кад 
дете то не жели. Њихову пажњу посебно привлаче испољавања 
страха код детета и тада обавезно реагују. Али, уместо да охрабре 
дете у напору да превазиђе страхове, они га презаштићују, ометају 
у истраживачком понашању (Стефановић-Станојевић, 2006).

4. Дезоријентисано – неодлучно афективно везивање 
– ова мала група издвојена је тек у скорије време. Наиме, проуча-
вања деце чији су родитељи били злостављани или су патили од 
биполарног поремећаја (Main, 1990, према: Стефановић-Станоје-
вић, 2006), показало се да се нека деца нису могла класификовати 
ни у једну од понуђених категорија. Оно што је одвојило ову децу, 
није био нови квалитет, већ различити индекси дезорганизације и 
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дезоријентације, као што су кретање ка зиду и наслањање на зид 
као форма уплашеног реаговања на странца, пењање и падање 
при улазу родитеља у собу, укоченост свих покрета, стереотипна 
понашања. И као одрасли људи, особе дезоријентисаног афектив-
ног обрасца не успевају да формирају конзистентну слику себе и 
слику других. Њихов унутрашњи модел је конфузан, преплављен 
анксиозношћу, услед које је њихова најчешћа животна стратегија 
избегавање (Стефановић-Станојевић, 2003).

Ким Бартоломју (Kim Bartholomew, 1998, према: Стефа-
новић-Станојевић, 2006) формулисала је тзв. категоријски модел 
везаности који је изведен из Болбијевих теоријских претпоставки 
о два типа унутрашњег радног модела, на основу комбиновања 
димензија одбацивања и анксиозности. 

Димензија одбацивања представља способност, односно 
неспособност за блискост. На једном полу ове димензије нала-
зи се прихватање других, а на другом одбацивање блискости; у 
целини представља унутрашњи радни модел других. Димензија 
анксиозности се односи на бригу због љубави, бригу због могућег 
остављања и потребу за превеликом блискошћу. Ова димензи-
ја на једном полу има ниску, а на другом високу анксиозност и 
представник је унутрашњег радног модела себе (Педовић, 2011). 
Укрштањем ових димензија добијају се четири стила везаности: 
сигурни (састоји се од позитивног модела и себе и други, тј. ниске 
анксиозности и ниског избегавања), преокупирани (негативни 
модел себе а позитиван модел других тј. висока анксиозност а 
ниско избегавање), повлачећи (састоји се од негативног модела 
себе и позитивног модела других, тј. високом анксиозношћу и 
ниским избегавањем), бојажљиви (негативан модел себе и нега-
тиван модел других, тј. високо избегавање и висока анксиозност) 
(Стефановић-Станојевић, 2006). 

У сигурном обрасцу партнерске афективне везаности, до-
бра слика о себи и о другима даје шансу особама овог типа да 
створе аутентичне, отворене партнерске односе (Стефановић-
-Станојевић, 2004). Овакве особе се осећају добро у интимним 
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односима и спремне су да отворено истражују своја релацијска 
искуства. Када имају потребу (у стресним ситуацијама итд.), отво-
рено траже утеху и заштиту од фигуре афективне везаности и 
имају јасно осећање њене доступности и доследности понашања, 
као и осећај да су схваћени (West & Sheldon-Keller, 1994). Особе 
преокупираног обрасца везаности полазе са позиције сопствене 
мање вредности, то су особе које негативно гледају на себе а пози-
тивно на друге људе, око којих се пуно труде, показују претерану 
зависности  и страхове да ће их изгубити. Њихове партнерске везе 
су склоне симбиози и драматичне. Избегавајући образац (повла-
чећи) партнерске везаности карактерише позитивни модел себе 
и негативни модел другог (ниска анксиозност и високо избегава-
ње). Позитивна слика о себи (уз негативну слику других) чини да 
ове особе виде себе толико супериорним да их то онемогућава у 
развијању квалитетних партнерских односа (Стефановић-Стано-
јевић, 2006). Особе овог обрасца умањују важност блиских односа, 
одбацују интимност и негирају сваку врсту зависности (Cowan, 
Cohn & Pearson, 1996). Бојажљиви образац партнерске везаности 
дефинисан је негативним моделом себе и негативним моделом 
другог (висока анксиозност и високо избегавање), због тога су 
особе са бојажљивим стилом везаности високо зависне од дру-
гих и кроз однос са другима траже потврду сопствене вредности. 
Истовремено, ове особе имају негативна очекивања од других те 
су склоне избегавању блискости, да би избегле бол због потенци-
јалног губитка и одбацивања. Њихове партнерске везе су ретке 
или хаотичне (Стефановић-Станојевић, 2006).

 Сматра се да су радни модели себе и других комплемен-
тарни, те да се активирају у ситуацијама стреса. Иако унутарњи 
радни модели имају адаптивну функцију јер помажу појединцу да 
антиципира догађаје, да предвиди будућност и да на основу тога 
ствара планове, тј. одлуке о подршци коју особа тражи, односно 
избегава, они с друге стране ограничавају појединца у новим ис-
куствима.
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Методолошки део истраживања

Проблем истраживања

Проблем овог истраживања јесу релације између интер-
персоналне оријентације испитаних адолесцената и њихове афек-
тивне везаности. Тачније, у фокусу интересовања је питање да 
ли адолесценти другачијих образаца афективне везаности имају 
другачији вид интерперсоналних оријентација.

Теоријско упориште овог истраживања представља теорија 
Карен Хорнај као и теорија Џона Болбија, које наглашавају значај 
раних родитељских поступака према детету, ставова и вредности 
које испољавају у односу према њему, у процесу формирања лич-
ности детета, његовог начина гледања на свет, опхођења према 
себи и другима. 

Начин и облици родитељског понашања представљају 
основ за многа дететова опажања о себи и свету око њега. Дете је 
суштински зависно од старатеља, релативно немоћно пред све-
том око себе, што представља исконски извор осећања које Карен 
Хорнај назива базичном анксиозношћу. Настојања да се изађе на 
крај са овом непријатном емоцијом ће се разликовати од особе 
до особе, и биће под утицајем понашања родитеља и слике света 
какву они дају детету. Механизми ношења са базичном анксио-
зношћу се постепено развијају у шире интерперсоналне оријента-
ције, односно, релативно стабилне обрасце опхођења према себи и 
другима. Хорнај издваја следеће оријентације: кретање ка људима, 
кретање од људи, те кретање против људи. Свака од ових тактика 
може бити адаптивна у неком контексту и здраве особе их флек-
сибилно употребљавају; међутим неуротична особа је фиксирана 
на један облик стратегије до искључења могућности других (по-
тенцијално адаптивнијих) облика понашања (Хол и Линдзи, 1983).
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Циљ и задаци истраживања

Основни циљ истраживања јесте утврдити да ли се испи-
таници различитих стилова партнерске афективне везаности зна-
чајно разликују у степену изражености како просоцијалних тако 
и анти- и асоцијалних интерперсоналних оријентација. Из овако 
дефинисаног циља произилазе следећи задаци:

1. утврдити заступљеност образаца афективне везаности 
у узорку испитаника;

2. утврдити постоје ли статистички значајне разлике у сте-
пену изражености различитих интерперсоналних оријентација 
између испитаника различитих стилова афективне везаности;

3. утврдити постоје ли статистички значајне разлике у ин-
терперсоналној оријентацији испитаника у зависности од испи-
таних социо-демографских варијабле (пол, старост, мјесто стано-
вања, година студија, брачни статус родитеља, степен образовања 
родитеља).

Хипотезе

Х1. Испитаници сигурног стила афективне везаности 
чине око две трећине узорка, док  испитаници који припадају 
несигурним стиловима афективне везаности (преокупирани, 
одбацујући и бојажљиви) чине до две трећине узорка.

Постављена хипотеза је у складу са резултатима добијеним 
у ранијим истраживањима спроведеним како у иностранству тако 
и у нашим просторима; Стефановић-Станојевић (2006) у свом 
прегледу досадашњих истраживања наводи сличне проценте за-
ступљености.

Х2. Сигурно везани испитаници постижу значајно више 
скорове на скалама просоцијалне интерперсоналне оријента-
ције (пријатељство и потреба за људима) у односу на несигурно 
везане испитанике.
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У истраживању Павићевић и Стојијковић (2016), адоле-
сценти чији су родитељи васпитно топлији су истовремено испо-
љавали позитивнију интерперсоналну оријентацију у односу на 
вршњаке из емоционално хладних породица, али и боље односе 
у партнерским и пријатељским односима. Са обзиром да је ро-
дитељска топлина повезана са сигурним обрасцем везаности на 
каснијем узрасту, пошло се од претпоставке да ће сигурно везани 
испитаници постизати више скорове на субскалама пријатељство 
и потреба за људима у односу на несигурно везане.

Х3. Несигурно везани испитаници постижу значајно 
више скорове на скалама негативне интерперсоналне оријен-
тације (неповјерење и изолација) у односу на сигурно везане 
испитанике.

У истраживању Попекове и Малчекове (Popelková & 
Malčeková, 2013) несигурно везани адолесценти су постизали 
више скорове на скалама социјалне алијенације и проблема у ин-
терперсоналним односима у односу на сигурно везане адолесцен-
те. У квази-експерименталној студији Хорпуа и Иконен-Вариле 
(Horppu & Ikonen-Varila,  2001) несигурно везани испитаници су 
испољили хладније и/ли анксиозније понашање у интерперсонал-
ној ситуацији пријемног испита на факултету у односу на сигурно 
везане испитанике.

Х0. Нема статистички значајних разлика у интерперсо-
налним оријентацијама у односу на испитане социодемограф-
ске варијабле (пол, мјесто становања, година студија, брачни 
статус родитеља, степен образовања родитеља).

Варијабле: зависна варијабла је интерперсонална оријента-
ција а независна перцепција родитељског стила.

Инструменти 

1. Упитник за процену партнерске афективне везаности 
(Brennan, Clark i Shaver, 1995). Састоји се од укупно 18 тврдњи 
које су групишу у две субскале: анксиозност (негативни радни 
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модел себе) и избегавање (негативни радни модел другог). При-
падност обрасцу везаности се одређује на основу комбинације 
скорова испитаника на ове две скале. Поузданост обе субскале је 
била задовољавајућа у овом истраживању и износила је α=0,801 
за избегавање i α=0,745 за анксиозност.

2. Скала интерперсоналне оријентације (Bezinović, 2002). 
Намењена је мерењу ставова према генерализованим другима, 
при чему тај став може бити позитиван, прихватајући, прожет 
поверењем, или пак, негативан, одбацујући и дистанциран. Скала 
је Ликертовог типа, петостепена и садржи 29 ајтема, распоређе-
них у 4 субскале: потреба за људима (8 ајтема) и пријатељство (7 
ајтема) као мере  позитивне оријентације, неповерење (7 ајтема) и 
социјална изолација (6 ајтема)− као мере негативне оријентације. 
Сходно теоријској основи скале, коју чине схватања Карен Хорнај 
и Саливена (Herbert Harry Stack Sullivan), потреба за људима и 
пријатељство указују на оријентацију „ка људима”, неповерење 
указује на оријентацију „против људи”, а социјална изолација на 
оријентацију „од људи”. Кронбахови коефицијенти поузданости 
износе: потреба за људима α = .74; пријатељство α = .71; неповере-
ње α = .74 и социјална изолација α = .73; позитивна оријентација 
α = .84; негативна оријентација α =2 .84. У овом истраживању до-
бијени су следећи коефицијенти поузданости: субскала потреба 
за људима 0, 916, пријатељство 0, 894, неповерење 0,875 изолација 
0,828. 

3. Социодемографски упитник конструисан у сврхе ис-
траживања који се састоји од питања отвореног и затвореног 
типа.
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Узорак истраживања

 Узорак истраживања се састојао од укупно N=103 испи-
таника, студената Универзитета у Источном Сарајеву. По својим 
карактеристикама он спада у пригодне, будући да га чине испи-
таници који су били најдоступнији истраживачу. Испитаници 
су анкетирани путем онлајн анкете на платформи Google Forms у 
периоду марта и априла 2019. године. Кратак преглед карактери-
стика узорка дат је у Табели 1.

Табела 1. Структура узорка

Pol Frekvencija Procent
muški 23 22,30
ženski 80 77,70
Starost

od 18 do 23 76 73,80
od 24 do 34 27 26,20

Mjesto stanovanja
selo 5 4,90

prigradsko naselje 28 27,20
grad 70 68,00

Godina studija
prva 9 8,70

druga 17 16,50
treća 24 23,30

četvrta 35 34,00
master 18 17,50

Bračni status roditelja
u braku 78 75,70

razvedeni 14 13,60
udovac/vica 11 10,70

Stepen obrazovanja ro-
ditelja

srednja škola 71 68,90
viša škola/fakultet 32 31,10
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 Као што видимо, узорак је полно неуравнотежен, тј. жене 
чине око 78% укупног узорка спрам 22% мушкараца, што значајно 
ограничава могућност доношења закључака о постојању евенту-
алних полних разлика. Старост испитаника се креће између 18 
и 34 године, а просјечна старост износи М=23,15 година; неких 
73,80% испитаника има између 18 и 23 године, а 26% између 24 
и 34 године. У узорку најбројнији су студенти четврте године 
студија, њих 34% од укупног броја испитаника, а затим студен-
ти треће и мастер године студија (23,30% и 17,50%). Неких 68% 
испитаника станује у граду, 27,20% у приградским насељима, а 
свега 5% у селима. Што се тиче брачног статуса родитеља, око 75% 
испитаника је из породица где су родитељи и даље у браку, око 
14% из породица разведених родитеља, а 11% је остало без једног 
од родитеља. Већина родитеља има средњошколско образовање 
(68,90%), док родитељи око трећине испитаника имају завршену 
вишу школу или факултет.

Обрада резултата истраживања

 Основни циљ овог истраживања био је утврдити посто-
јање евентуалних значајних разлика у интерперсоналним ори-
јентацијама испитаника који припадају различитим обрасцима 
афективне везаности. У основи учења Карен Хорнај о развоју ин-
терперсоналних оријентација као релативно трајних стратегија 
опхођења према другима стоји снажан утицај родитеља и раних 
интеракција са њима; који је, према теорији афективне  везаности, 
такође повезан и са стиловима афективне везаности у одраслом 
добу – као начинима понашања у и доживљавања интимних од-
носа. У том смислу, могуће је постулирати значајну повезаност 
између ове двије групе конструкта, тј. да у основу стилова афек-
тивне везаности стоји карактеристичан баланс интерперсоналне 
оријентације према значајним другима и другима уопште.

 Први корак је био рачунање основних дескриптивних по-
казатеља коришћених скала:
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Табела 2. Основни дескриптивни показатељи

Skale M SD Sk Ku
Kolmogorov-

Smirnov
p

Interpersonalna 
orijentacija

potreba za ljudima 18,75 6,05 .101 -.729 .096 .026
prijateljstvo 19,82 5,37 -.013 -.604 .089 .054

nepovjerenje 14 5,37 .738 -.399 .151 .000
izolacija 12,19 4,12 .624 -.097 .160 .000

Afektivna vezanost
izbjegavanje 25,24 10,20 .371 -.802 .095 .027
anksioznost 28,29 11,67 .677 -.289 .146 .000

 Као што видимо, у оквиру субскала скале интерперсонал-
них оријентација, испитаници у просеку потижу највише скоро-
ве на субскалама пријатељство (M1=19,82) i потреба за људима 
(M2=18,75), a најниже на субскали изолација (M3=12,19). Исто-
времено, срећемо највишу варијабилност скорова на субскали 
потреба за људима (SD=6,05). Вредности Колмогоров-Смирнов 
тестова нормалности дистрибуције показују да скорови испита-
ника на свим субскалама, изузев субскале пријатељство, одступају 
од облика нормалне криве. Дистрибуција на субскали потреба за 
људима одступа у смислу платикуртичности (Ku=-0,729), тј. спљо-
штености у средини, док су дистрибуције скорова на субскала-
ма неповјерење и изолација позитивно асиметричне (Sk1=0,738, 
Sk2=0,624), односно већина испитаника постиже ниске скорове 
на овим субскалама. Дате резултате можемо интерпретирати у 
смислу ниске заступљености негативних оријентација непове-
рења (кретање „против“ људи) и изолације (кретање „од“ људи) 
у узорку, што је очекивано, будући да узорак није клинички, те 
амбивалентних ставова према оријентацији потреба за људима, 
која се може тумачити и у смислу зависности од других, али и као 
здрава тенденција.

 Што се тиче димензија афективне везаности, испитаници 
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постижу нешто виши просечан скор на димензији анксиозност 
(M5=28,29), која се односи на негативан радни модел себе, неголи 
на димензији избјегавања (M6=25,24), која се односи на негативан 
радни модел значајних других. Ово може упућивати на потенци-
јално вишу заступљеност преокупираног неголи избјегавајућег 
стила везаности у узорку. Вриједности Колмогоров-Смирнов те-
стова показују да дистрибуције скорова испитаника на обе суб-
скале одступају од облика нормалне криве, обе у смјеру позитивне 
асиметрије, тј. већина испитаника постиже ниске скорове. Овакви 
резултати упућују на чињеницу да већина испитаника има пози-
тиван радни модел себе и значајних других, тј. да маладаптивно 
везани испитаници не чине значајан проценат укупног узорка.

 Сврставање испитаника у обрасце афективне везано-
сти извршено је према преломним скоровима који дају аутори 
инструмента Скале партнерске афективне везаности, тј. путем 
комбиновања скорова на субскалама избјегавање и анксиозност. 
Фреквенције добијених стилова афективне везаности дате су у 
Табели 3.

Табела 3. Класификација испитаника према стиловима афективне везаности

Obrasci afektivne 
vezanosti

Frekvencija Procent

Sigurni 63 61,20
Preokupirani 21 20,40
Odbacujući 14 13,60

Bojažljivi 5 4,90
Ukupno 103 100

 Као што је приказано у Табели 3, већина испитаника – њих 
око 61% – спада у сигурни образац афективне везаности. Следећи 
најбројнији стил афективне везаности јесте преокупирани, који 
чини неких 20,4% укупног броја испитника и затим одбацујући, 
који чини 13,6% од укупног броја испитаника. Бојажљиво везани 
испитаници чине 4,90% испитаника, што је у складу са ниском за-
ступљеношћу овог стила добијеним у низу иностраних и домаћих 
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студија. Гледано у глобалу, несигурно везани испитаници чине 
нешто преко трећине од укупног узорка. Тиме je прва хипотеза 
истраживања потврђена.

 Будући да дистрибуција скорова на великом броју кори-
шћених субскала одступа од облика нормалне криве, за тестирање 
значајности разлика у интерперсоналним оријентацијама испи-
таника према стиловима афективне везаности коришћен је низ 
Крускал-Волисових тестова, као непараметријских алтернатива 
класичном F-тесту. Вршено је поређење између сигурно, прео-
купирано и избјегавајуће везаних испитаника, будући да је број 
бојажљиво везаних испитаника занемарљив.

Табела 4. Крускал-Волисови тестови разлика у интерперсоналним оријента-
цијама испитаника различитих стилова афективне везаности

stil M χ2 df p

Prijateljstvo
sigurni 19,56

6,35 2 .042preokupirani 21,67
odbacujući 19,14

potreba za 
ljudima

sigurni 18,02
2,66 2 .264preokupirani 21,86

odbacujući 18,57

Nepovjerenje
sigurni 13,32

2,28 2 .322preokupirani 13,86
odbacujući 15,14

Izolacija sigurni 12,05 5,77 2 .049
preokupirani 10,67
odbacujući 14,07

 Резултати Крускал-Волисовог теста показују да се испи-
таници различитих стилова афективне везаности значајно ра-
зликују по степену изражености две димензије интерперсоналне 
оријентације: пријатељства и изолације (p1=0,042, p2=0,049). У 
првом случају, преокупирано везани испитаници постижу више 
просечне скорове на оријентацији пријатељство (M=21,67) у одно-
су на сигурно и избјегавајуће везане испитанике. Са друге стране, 
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на оријентацији изолација избегавајуће везани испитаници по-
стижу више просечне скорове (М=14,07) у односу на сигурно и 
преокупирано везане.

Графички приказано:

Графикон 1. Просјечни скорови испитаника на интерперсоналним оријента-
цијама према стилу афективне везаности

 Као што видимо, сигурно везани испитаници постижу 
високе скорове на пријатељству, а ниске на изолацији, што је у 
складу са њиховим обрасцем позитивног опхођења према себи 
и другима. Међутим, преокупирани образац испољава повишену 
потребу за пријатељством других уз снижену тенденцију ка изо-
лацији – што може бити индикатор типичних образаца понашања 
овог типа, тј. претеране зависности и ослањања на блиске односе 
уз тешко подношење усамљености и сепарација од значајних дру-
гих. Одбацујући образац постиже највиши просечан скор на изо-
лацији, што је у складу са описима понашања овог типа у стручној 
литератури, а који наглашавају став хладноће, резервисаности и 
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самодовољности. Стога су друга и трећа хипотеза истраживања 
делимично потврђене. Испитаници сигурног обрасца везаности 
постизали су више скорове на пријатељству, а ниже на изолацији 
у односу на несигурно везане испитанике; међутим, преокупира-
но везани испитаници постигли су највише скорове на оријента-
цији потреба за људима.

 Накнадним тестирањем путем низа Крускал-Волисових 
и Мен-Витнијевих тестова утврђено је да нема статистички зна-
чајних разлика у интерперсоналним оријентацијама у односу на 
социодемографске одлике испитаника, чиме је нулта хипотеза 
потврђена.

Закључак

 Основни циљ овог истраживања тицао се утврђивања 
постојања разлика у интерперсоналним оријентацијама код 
адолесцената који припадају различитим обрасцима партнерске 
афективне везаности. Ова два конструкта, иако су настала из те-
орија које наглашавају значај емоционалних искустава у раном 
детињству (нарочито са родитељима) и њихове последице по 
касније емоционално здравље особе, нису често довођена у везу 
једни са другима. Уколико би требало поћи од неке претпоставке 
о њиховом међуодносу, можда би најправилније било истаћи да 
интерперсоналне оријентације представљају трајан став и облике 
понашања према другим људима, a да je стил афективне везаности 
скуп уверења која одржавају тај став и облике понашања.

Једна од мана истраживања јесте што је вршено на узорку 
младих особа без израженијих емоционалних проблема, што је 
видно у дистрибуцији варијабли и заступљености стилова афек-
тивне везаности. Узорком доминирају сигурно везани адолесцен-
ти, који чине 61% укупног узорка, док преокупирани и одбацујући 
стил чине око трећине узорка, што није занемарљиво. Међутим, 
најзаступљеније су просоцијалне оријентације, пријатељство и 
потреба за људима, док си анти- и асоцијалне, односно неприја-
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тељство и изолација, ниско заступљене. Ипак, издвојене разлике 
показују да преокупирано везане особе преферирају оријентаци-
ју усмерену на пријатељство, што се, преведено на психолошки 
речник, може протумачити у смислу карактеристичне тенден-
ције ових особа да траже блискост по сваку цену, чак и по цену 
губитка сопственог идентитета, осећајући се некомплетним. Са 
друге стране, одбацујући преферира изолацију, што савршено 
кореспондира са ставом овог типа везаности о сопственој само-
довољности и нижој вредности других особа. Другачије речено, 
иако однос између оријентације и стила везаности није у потпу-
ности у складу са теоријским очекивањима, он их у великој мери 
потврђује и даје смернице за даља истраживања.

Интерперсоналне оријентације, као конкретна понашања 
и свесни ставови према другима, пружају драгоцене терапиј-
ске смернице, нарочито ако узмемо у обзир латентност и тешку 
доступност когнитивних уверења о себи и другима која леже у 
основи стила афективне везаности. Терапијски гледано, можда 
је управо рад на оријентацији према другим људима она карика 
путем које је могуће досегнути пацијента.
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Relationship between Interpersonal Orientations and 
Attachment Styles of Adolescents

Jelena Marković 
Nikolina Bošnjak

Abstract: The basic goal of this research was to explore the dif-
ferences in interpersonal orientations of adolescents who show different 
patterns of partner attachment. According to Karen Horney’s theory early 
experiences in the family and the ways of coping with anxiety they devel-
oped shape the various forms of pro-social or maladaptive orientation 
toward other people. This research examined four interpersonal orienta-
tions: friendship, need for people, isolation, and mistrust. The sample of 
research consisted of N=103 students of University of Eastern Sarajevo. 
The results of descriptive analysis show that orientations need for people 
and friendship are moderately present in the sample, and isolation and 
mistrust were not significantly present. Around 61% of participants were 
classified in secure attachment style, 20% in preoccupied, and 14% in 
avoidant. The results of Kruskal-Wallis test show that participants of 
different attachment styles differ significantly on dimensions friendship 
(p=0,042) and isolation (p=0,48). Preoccupied students scored the highest 
on friendship dimension, and avoidant scored highest on isolation. The 
results suggest that there are symbiotic and „sticky“ tendencies in the be-
havior of preoccupied participants and that there are significant coldness 
and emotional isolation present in avoidant participants, which corre-
sponds to the descriptions of these types we find in the relevant literature. 
The research indicates that these two groups of constructs are interrelated, 
possibly due to common roots in early childhood experiences which are 
generalized and consistent in the period of adolescence as cognitive beliefs 
about self and others.

Key words: interpersonal orientation, attachment styles, neurotic 
needs, Karen Horney, adolescence
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Сажетак: У раду вршимо анализу историјског развоја хер-
менеутике преко мислилаца који су се њоме бавили. Настојали 
смо да дамо приказ појединачних гледишта Шлајермахера, Дила-
таја, Хајдегера и Гадамера, кao и да објаснимо њихова појединачна 
гледишта на дату проблематику кроз њихове сличности и разлике, 
сматрајући да је свако од њих дао свој допринос. Трудили смо да 
приближимо њихове ставове, али исто тако и да развијемо им-
пликације које произлазе из њих. Посебно ћемо се позабавити 
трансформацијом ове методе од првобитно замишљено помоћне 
дисциплине у својеврно онтолошко гледиште. 

Кључне речи:  детерминација, перспективизам, онтологи-
ја, разумевање, сврха, трансценденција, живот
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 Увод

 Када говоримо о природним наукама, али и многима које 
имају хуманистички предзнак, у првом плану имамо јасно изгра-
ђену методологију коју треба дословно следити да би се дошло до 
резултата који су прихватљиви научној заједници. Они су овде, у 
принципу, унапред прописани и нису подложни никаквом про-
извољном мењању. Ту се зна шта се жели постићи па се и бирају 
методе које су најпримереније том циљу. Филозофија, са друге 
стране, није област која претерано робује одређеним методама: 
код ње можемо да приметимо истински плурализам различитих 
методских праваца који могу слободно да се бирају. Они се, та-
кође, непрестано пропитују, изналазе се нова решења, а није ни 
редак случај да се код неких мислилаца среће истовремено ко-
ришћење различитих метода. Методолошки аспект филозофије 
је веома често неосвешћен али то не значи да га нема нити да јој 
није важан. 

 Знамо да живимо у свету где доминира научно-позити-
вистички поглед на свет. Таква парадигма, не само да обухвата 
све природне науке већ, исто тако, настоји да своју доминацију 
протегне и на подручје друштвених наука. Ми, пак, сматрамо да 
је важно подвући јасну дистинкцију (колико је то могућe) изме-
ђу ова два велика подручја. Баш због тога смо се и одлучили да 
се овде бавимо једним методолошким правцем који се појавио 
као изразита негација таквог погледа на ствари. А херменеутика 
свакако јесте онај правац који најјасније тражи право духовних 
наука на свој властити живот. Она се најпре јавља као вештина 
тумачења библијских текстова, где врло брзо постаје јасно да се 
она никако не може свести само на фактографску обраду подата-
ка, о чему најпре говори Шлајермахер (Friedrich Schleiermacher, 
1768–1834). Дилтај (Wilhelm Dilthey, 1833–1911), проучавајући 
историјски развој, а и сам већ живећи у време велике експанзије 
природних наука бејаше дубоко свестан овог проблема, истовре-
мено покушавајући да да одговор на њега, јер је:
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психологија ограничена на појединачне доживљаје, те стога не може 
сама обухватити сву ширину историјског света. И тако, заједно са 
разумевајућом психологијом, темељ духовних наука чини хермене-
утика. Објективизација духа или стварног живота су примарно дате 
само у стварном доживљавању, прошли живот може поново да оживи 
само ако га свагдашњи живот упије поново доживи (по-живи), а ово 
поновно доживљавање јесте, по Дилтају, фундамент разумевања (Ур-
банчић, 1976, 17).  

Овде је, пре свега, реч о томе да се дошло до свести о оп-
штој несводљивости објашњења свих духовних појава искљу-
чиво на систем подређености каузалној детерминацији. Сама 
чињеница да су оваква схватања да данашњих дана попримила 
готово догматски карактер, нама указује само на важност бавље-
ња овом темом. Али тај методолошки аспект овог проблема није 
једино што га нама чини занимљивим. Можда оно што нас, као 
филозофе, највише интригира јесте трансформација једног у свом 
зачету чисто методолошког проблема у једно, што имплицитно 
што експлицитно, својеврсно онтолошко тумачење. Чини се да 
се одлучујући прелаз у том правцу дешава баш после Дилтаја са 
Хајдегером (Martin Heidegger, 1889–1976). Он се, за разлику од 
двојице претходно поменутих, у значајној мери бавио метафи-
зичким питањима. Херменеутика му тако служи само као помоћ у 
покушају решавања ових фундаменталних проблема. И тако је он, 
проучавајући „дух“ кроз повест, дошао до закључка да оно што 
смо називали онтологијом заправо и није, ништа друго, до управо 
сам тај „дух“. Тако се долази до закључка да суштина човека и није 
ништа друго до та његова повесност и временитост, те стога:

настојање мора да циља ка томе да изворно и сасвим скочи у тај „круг“ 
да би већ на почетку анализе тубића себи осигурало потпуни поглед на 
кружни ток тубића; не сувише много него сувише мало бива „претпо-
стављено“ за онтологију тубића ако се „полази“ од неког безсветовног 
„ја“ да би му се се сада прибавио неки објекат и неко одношење према 
њему, које је онтолошки без основа (Хајдегер, 2007, 368).  

Ту, дакле, већ бива сасвим јасно да човек није нешто што 
је у разумевању већ је он само то разумевање. За Гадамера (Hans-
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-Georg Gadamer, 1900–2002), као Хајдегеровог следбеника, можемо 
да кажемо да даље развија ове његове идеје, додуше са нешто мање 
спекулативног умећа. Он тумачење повести, али и само биће види 
као некакву врсту игре која може да добије карактер самопокази-
вања, што он и сматра извориштем и као исход свих тумачења и 
трагања за смислом (Гадамер, 1978, 137). Такви приступи извесно 
доводе до својеврсне, као сазнајне тако и онтолошке, релативи-
зације која своје крајње исходиште има у идеји негирања било 
какве могућности налажења некаквих универзалних, ванповесних 
вредности према којима би човечанство требало да се усмерава. 

 На овом месту управо желимо да покажемо тај развој и 
својеврсну трансформацију херменеутике кроз повест од мето-
да „исправног“ тумачења старине, до рађања једне савим нове 
перспективе гледања на човека. Сматрамо веома важним да, у 
данашњем временском контексту када у потпуности доминира 
сагледавање човека на емиристичко-натуралистичкој парадигми, 
објаснимо један дргачији концепт базиран на постулирању једне, 
човеку иманентне духовности. То је, дубоко верујемо, један добар 
начин алтернативог приступа проучавања историје али и изград-
ње једне нове, својеврсне филозофске антропологије која неће 
почивати на актуелним сцијентистичким обрасцима. Због тога и 
можемо да кажемо да сама херменаутика има две стране од којих 
за једну можемо условно да кажемо да је конзервативна јер тежи 
очувању и изворности старине, док за другу можемо рећи да је 
веома ревулуционарна, пре свега у филозофско-онтолошком сми-
слу, јер тежи увођењу потпуне релативизације у тумачењу човека 
и света бацајући једно сасвим ново светло на његову егзистенцију.

Шлајермахер

 У овом одељку желимо да вас упознамо са зачецима хер-
менеутичке методологије која се углавном везује за тежње ка но-
вим и другачијим тумачењем текстова из Библије, све у жељи да 
се дође у што „исправнијег“ увида у изворну идеју „свете књиге“. 
Први такви увиди се везују уз Шлајермахерово име, па ћемо, пре-
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ма томе, настојати да поближе објаснимо његову визију и методу 
да бисмо могли да разумемо на каквим је подстицајима настала 
ова идеја.

 То видимо као први изразити покушај да се, у проучавању 
старине дистанцирамо од самог предмета нашег посматрања (у 
овом случају одређеног текста) и покушамо да разумемо самог 
аутора. Тако Шлајермахер, покушавајући да одреди херменаутику, 
најпре каже: 

Много, заправо можда највише дјелатности, од којих се састоји људски 
живот, подноси троструко ступњевање на начин на који се оне обухва-
тају: једна потпуно лишена духа, једна сасвим механичка јесте (делат-
ност) која започиње на богатству искуства и запажања и напослијетку 
једна која је у правом смислу ријечи примерена умијећу. Чини ми се 
да под њу спада и тумачење, наиме уколико под тим изразом сажмем 
све разумијевање туђег говора (Шлајермахер, 2004, 224). 

Његово овакво ступњевање људског духа, сматрамо, може 
бити веома прихватљиво и за данашњи контекст. Јер нико не може 
да оспори да постоје аспекти људске личности који су, делимично 
или потпуно, подређени природној детерминацији. Због тога они 
могу да буду примерени предмет изучавања емпиријских наука. 
Али, верујемо да постоји  и аспект нашег духа који измиче сваком 
таквом посматрању. И онда тај и такав, „неухватљиви“ дух, који 
измиче свим категоријама посматрања ствара нову писану творе-
вину посредством језика. Оно што овде ваља посебно нагласити 
јесте да се један индивидуални доживљај који се некад не може у 
потпуности посредовати настоји да се сведе на један медијум – је-
зик. На тај начин се свакао нешто губи на изворности али се исто 
тако и добија могућност његовог преношења, а ако је тај језик још 
и написан у виду документа, једнако тако и много већа трајност. 
То је онда, дакле, својеврсно признање да у тумачењу одређених 
текстова немамо непосредан додир са ауторовим доживљајем већ 
са медијумом посредством кога нам он долази, па можемо рећи да 
се „основни задатак разумевања састоји у томе да се израз сведе 
на хтење да се нешто изрази“, да бисмо напредовали у задатку 
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разумевања морамо најпре знати да тумачимо језик (Гронден, 
2010, 110). Наше доживљаје покушавамо да пренесемо у језик јер 
„сваки језички израз произлази из предходно дате синтаксе или-
ти праксе и утолико је нешто надидивидуално“ (Гронден, 2010, 
110). Прва последица оваквог гледања на ствар јесте прихватање 
својеврсне релативности у сазнајном смислу, јер је јасно да, ма 
колико развили вештину тумачења језика, ми никада не може-
мо у потпуности разумети аутора и његове истинске подстицаје 
за неки израз.  Да би се, макар делимично, покушао отклонити 
овај недостатак, Шлајермахер предлаже испитивање ширих ду-
ховноповесних околности у којима је аутор стварао, јер „у свему 
што може овисити не само о језику, него било како и о повјесном 
стању народа и времена тумач треба посвуда показивати једнако 
точно уколико му на располагању стоји припадни опсег знања“ 
(Шлајермахер, 2004, 235). Ту се мисли на слој личности ствараоца 
који је (у великој мери) условљен околностима у којима ствара. 
Значајно је теже пронићи у онај слој ауторовог духа који је ба-
зиран на његовом унутрашњем развоју, а право питање заправо 
јесте да ли он и може уопште да се до краја растумачи (Шлајер-
махер, 2004, 235).

 Главни проблем који намеће овакво разумевање ствари 
јесте да ми, како само дело које покушавамо да интерпретирамо, 
тако и околности под којима је стварано сагледавамо из своје епи-
стемолошке и временске перспективе, што може да буде и пред-
ност, али и битно ограничење. Тачније, ми данашње виђење сврхе 
покушавамо да учитамо у прошле догађаје и предмете. Последи-
ца овога јесте да се после императива постизања „истине“ сада 
поставља један (рекли бисмо) скромнији циљ нашег разумеваља 
ствари. То значи да сада није више од примарног значаја шта неки, 
нпр. текст, заиста јесте већ шта он за нас значи и шта нама може 
да каже. Тако се уместо „апсолутне истине“ коју треба досећи по-
стулира идеја перманетног процеса тумачења и претумачења, јер 
„боље разумевање, као недостижни телос разумевања, сведочи 
о постицају који лежи у томе да разумевање никад није потпуно, 
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тако да се увек исплати покушај дубљег происпитивања онога 
што треба протумачити“ (Гронден, 2010, 140). Иако сам Шлајер-
махер то нигде не износи експлицитно, иза оваквог схватања се 
већ јасно назире идеја релативности сваког знања и немогућности 
достизања општечовенске истине. То онда може да има и значајно 
дубље онтолошке импликлације које ће доћи до јаснијег изражаја 
тек код наредних аутора. Ипак, сасвим је јасно да сам Шлајерма-
хер није могао имати такве идеје у виду, јер су се његови циљеви 
кретали у оквирима изграђивања метода за тумачења старих тек-
стова и због тога се „оживљавала“ прошлост, јер

бар исто тако пуно и исто тако снажно мора се живјети у садашњости 
као што се живјело у староме свијету, бити свјестан свих овдашњих 
форми егзистенције и особеног својства окружујућих предмета како 
би се постигло више него као кад многи од скупа читаних формула-
ција праве гиздави плетер, како би оно што нас покреће у данашњем 
свијету збиља обликовали у римским или хеленистичким предоџбама 
и то онда пружили на што је више могуће аналитичан начин (Шлајер-
махер, 2004, 236).  

Међутим, такве идеје су у даљем развоју, а о чему ћемо 
говорити у наставку, попримиле много шире импликације.

Дилтај

 Шлајермахерове идеје су битно утицале на Дилтаја. Обја-
снићемо у ком је он правцу даље развијао херменеутичку мисао 
и како се она од вештине тумачења старих текстова развила у 
истински органон  проучаваља историје. Али Дилтај се није за-
уставио на томе већ је желео да повест разуме и у телеолошком 
смислу, па ћемо настојати да  прикажемо његову визију метафи-
зике. 

 Овај мислилац већ живи у време када су природне науке у 
пуном замаху. Такво стање ствари је оставило снажан утицај и на 
самог Дилтаја који је, рекло би се, најпре покушавао да направи 
некаву синтезу између њих и оних које се баве хуманистичком 
облашћу, да би временом све више одустајао од ових првих и на-
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гињао ка другопоменутима. Полазио је од тога да сваки човек има 
свој властити духовни живот затворен у индивидуалност, али да 
исто тако постоји и нешто што спаја све те појединце у одређеном 
простору и времену, а што је он назива објективни дух. А баш у 
овоме другом он види кључ тумачења повести, јер

свака реч, свака реченица, свако уметничко дело, сваки историјски 
подвиг, разумљиви су само зато што једно заједништво повезује онога 
који се тиме манифестује и онога који то разумева; појединац дожи-
вљује, мисли и дела увек у сфери заједништва и само у њој разумева 
(Дилтај, 1980, 211). 

Ми тако, следећи ове идеје, можемо да достигнемо ужи-
вљење у одређене историске моменте које можемо на тај начин 
много лакше растумачити. Не може се то, по њему, објаснити 
искључиво свођењем свега на некакву емпирију и натурални ка-
узалитет, јер дух има себи својствену сврховитост, па он „може да 
разуме само оно што је сам створио“ (Дилтај, 1980, 220). Сврхо-
витост поступака човека не може да се изједначи са узрочношћу 
природе, па се, за Дилатаја, ни људски поступци не могу објаснити 
искључиво оним што ми данас називамо психологијом. Једнако 
тако, Дилтај је одбацивао и могућност некаквог трансцедентног 
телоса према коме би се равнало како појединачно делање тако и 
повесни развој. Затим је, у новокантовском духу разгрнуо једин-
ство човековог делања (што је разумевање да сви његови аспекти 
подлежу истом телосу), сматрајући да нису све области људског 
праксиса руковођене истим циљем, напротив, постулирао је не-
какву врсту телеолошког плуралитета. Oвакво схватање већ има 
и озбиљне онтолошке импликације. Ту се већ сасвим јасно не ради 
само о методологији којом се проучава прошлост већ је то заиста 
сада једно ново онтолошко становиште. Човек се више не види 
као бивствујуће које целокупном својом егзистенцијом тежи одре-
ђеном циљу. Али то никако не значи да је потпуно напуштена ме-
тафизика. Дилтају, заправо, није ни предмет истраживања мета-
физика сама по себи већ се она, пре свега, јавља као методолошко 
средство разумевања човековог делања у прошлости, али бисмо 
ми додали то да из тога већ само по себи произилази одређено 



Лазар Трифуновић

217

схватање човека. Постојање различитих живoтних сфера не треба 
разумети као њихово онтолошко уједначавање, јер 

делови животног тока, пре свега, значајни су по свом односу према 
животу, његовим вредностима и сврхама, према простору који нешто 
у њему заузима; затим, историјски догађаји постају значајни по томе 
што су чланови једног догађајног сколопа и што са осталим деловима 
заједнички делују на остварењима вредности и сврха целине (Дилтај, 
1980, 231). 

Конкретније, то значи да, упркос признавању различитих 
подстицаја којима може да буде покренут и вођен неки конкретни 
праксис, у целини гледано није одрживо њихово изразито дисо-
нантно деловање. Овде се примећује Дилтајева тежња да начини 
отклон од позитивистичких тежњи потпуне психологизације у 
објашњењу човековог понашања. Иако неки слојеви човековог 
духа можда и могу на тај начин да се објасне, он инсистира на 
постојању нечега што назива „свет живота“ који поседује себи 
иманентну сврховитост која је разумљива само у оквиру хумани-
тета. Таква телеологија омогућава нам да проникнемо у суштину 
духа и да на тај начин разумемо човека како у повести тако и у са-
дашњости. Ако је гесло традиционалне метафизике разумети жи-
вот из „нечега што га трансцендује“, онда се Дилтајева идеја може 
тумачити као разумевање живота „из самога себе“. Таква хипотеза 
му је умогућила сагледавање повести из једне сасвим другачије 
перспективе, где је потпуно стављено по страни транцендентно 
тумачење сврховитог кретања повести, заправо и постојање било 
какве повесне телеологије, па су, за њега, „метафизички системи 
израз, односно продукт свакодневног стварног живота, апстракт-
на формулација његових потреба, тежњи“ (Урбанчић, 1976, 27). 
Другим речима, Дилтај дозвољава могућност постојања ваннату-
ралног и наднатуралног слоја људског бића, оно је чак темељно за 
његово истинско разумевање, али оно ипак мора остати у окви-
рима самога живота, односно не сме никако да се отргне од њега 
(Урбанчић, 1976, 28). Ако прихватимо такво гледиште све људско 
делање и сви производи његовог стваралаштва кроз историју до-
бијају нови смисао. Он се може наћи и искључиво потврђивати 
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у животу самом. Све оно што је од стране човека икада створено 
јесте својеврсни израз његових тежњи и потреба. Али, онда кад је 
једном створено, поседује самосталну егзистенцију која се може 
смислено проникнути само ако се прати сам свет живота. Дилтај 
је делио Шлајермахерово уверење о немогућности да се у потпу-
ности уживимо у туђе доживљаје без њиховог преношења у нешто 
спољашње, јер „без преношења или транспозиције садржина соп-
ствених доживљаја у нешто спољашње (друге појединце, њихове 
изразе, објективизације духа, односно живота) за нас уопште не 
постоје њихове духовне чињенице“, па је јасно да је могућност 
таквог медијума схватао знатно шире од свог претходника (Ур-
банчић, 1976, 91). Тако он, јасно, ставља колектив испред инди-
видуе, а објективни дух наспрам личности. Зато је за разумевање 
било каквог стварања, по њему, примарно оно колективно,одно-
сно друштвене околности у којима појединац егзистира и сврха 
којима потчињава своје делање. Накнадно учитавање смисла, у 
том контексту, може бити веома проблематично из разлога про-
менљивости датих околности. У чисто херменеутичком смислу, 
на пример у сврху тумачења неког песничког дела, ово не мора 
да буде проблематично јер „лирска песма низом својих стихова 
омогућује да се  неки склоп доживљаја накнадно доживи, не онај 
прави, који је подстакао песника, него онај који на основу правог 
доживљаја песник ставља у уста некој замишљеној личности“, а 
тумачење уметничког дела свакако нема за циљ долажење до не-
какве „објективне“ истине (Дилтај, 1980, 276). Међутим, озбиљни 
проблеми настају када овакав метод покушава да се спроведе на 
историографију која ипак тежи да дође до некик знања, која, ако 
се баш и не могу означити као истина онда свакао бар добро разу-
мевање. Ови приговори добијају посебно на тежини ако се зна да 
Дилтајев примарни циљ и није било нешто друго до изналажења 
адекватне методе за историографска проучавања (као усталом и 
Шлајермахеру, додуше у ужем смислу). Он сам би вериватно на 
ове приговоре одговорио тако што би рекао да предмет његовог 
проучавања јесте оно што је опште, да је то једино оно што је 
суштински битно и што се уопште и може пручавати.
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 Није он успео да развије истанчану методологију хермене-
утике, што би њу саму и превазишла, а коју је касније са значајно 
више успеха покушавао Хајдегер. Оно што је можда још важније 
од саме методологије јесте отварање једног новог хоризонта са-
гледавања егзистенције који се разумева из њега самога, који није 
везан ни за шта друго до епохе и живота самог. То јесте нека врста 
његове еманципације, у смислу искључивања његовог равнања 
према нечаму што није он сам, али исто тако постоје и елементи 
редукције који се огледају у њиховом везивању за традиране еле-
менте и дату епоху.

Хajдегер

 Овде ваља ближе објаснити Хајдегеров епохални значај у 
смислу коришћења херменаутике у „онтолошке“ сврхе. Приказа-
ћемо како је традиционално бављење овим методом утицало на 
његову мисао, како ју је преобликовао и за које циљеве је желео 
да му послужи. Такође, настојаћемо да покажемо зашто Хајдегера 
уопште сматрамо делом херменеутичке традиције. Најзад, поку-
шаћемо да објаснимо смисао његовог чувеног „круга разумевања“. 

 Рекли смо већ на претходним страницама да се до Хај-
дегера хеременеутика превасходно користила као методолошко 
средство у историјски оријентисаним духовним наукама. Са друге 
стране, традиционално одређење филозофије јесте да је она, пре 
свега, наука о смислу. Али, док га је она, пре свега, тражила у бићу 
у смислу бивствовања, Хајдегер га је тражио у самом бивствују-
ћем. Због тога њему као „правом филозофу“ није остало ништа 
друго до акције на том фунаменталном задатку јер „врста бића 
тубића захтева, која је за себе поставила изворност феноменалног 
показивања, да за себе освоји бића тог бивствујућег спрам његове 
властите тенденције прикривања. Егзистенцијална анализа, стога, 
за захтеве односно за саморазумљивост свакодневног излагања, 
стално показује карактер насилности“ (Хајдегер, 2007, 363). Ова-
ква дводимензионалност утицаја на егзистенцијалну ситуацију 
нагнала је Хајдегера на коришћење различитих метода. За тај за-
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датак феноменологију није сматрао довољном већ је морао да га 
допуни и херменеутиком да би могао до краја да се испуни задатак 
који је пред себе поставио.

 Сам човек или тубиће, како га он назива, има ту специ-
фичност у односу на остало бивствујуће да у себи носи (макар 
потенцијалну) могућности активног одношења према својој 
егзистенцијалној ситуацији (Миладинов, 2018, 205). Због тога 
оно што је традирано не може просто механички да се пренесе 
на тубиће, једнако као што не може ни примарно да га одређује 
ни владајући дух епохе, као код Дилтаја. Можемо рећи да је код 
Хајдегера херменаутички задатак (макар у овом смислу) изрази-
то индивидуално условљен. Свако има задатак „свог пројекта“, 
а оно што га примарно одређује јесте брига. Наша временитост 
и коначност онемогућује било какву неутрално повесно-онто-
лошку интерпретацију. Код њега у највећој мери ишчезава дуа-
лизам између живота и истине, јер „ако бића има (ако оно ‘даје’ 
биће) само уколико јесте истина, а свагда се према врсти истине 
мења разумевање бића, онда изворна и својствена истина мора 
да јамчи разумевање бића тубића и бића уопште“, па за њега оно 
што смо раније називали „метафизика“ сада није ништа друго 
до нешто што смо образовали на основу те „изворне егзистен-
цијалне истине“ (Хајдегер, 2007, 368). Херменеутика се овде тако 
узима само као помоћно, али неоходно средство на том задатку. 
Никакво ретроспективно учитавање телоса у повесне ситуације 
за Хајдегера не би имало смисла, јер суштина егзистенције и јесте 
у њеном одношењу према себи самој,  једнако као што ни те ми-
нуле (а заправо било какве) сврховитости не могу имати значаја 
да данашње бивствовање јер „опстанак се заснива као аутентичан 
само полазећи од традиције као прошлости (својега) живота, па 
се такав може образовати само изричитим преузимањем датости 
прошлога, мијењајући их тиме у њиховом начину важења, дакле 
у бићу“ (Копривица, 2009, 127). То конкретније значи све што је 
прошло, тј. оно што би могло да се подведе под термин бившост, 
а која је увек везана за опстанак (Dasein), постоји само на тај на 
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који за нас има значаја и у начину који је за нас сврховит. Ипак, 
може бити од значаја за друге субјекте, јер је билост нешто што 
није само индивидуално посредовано, али никако њима и до краја 
дукучиво. У историјском свету разумевања ми се већ налазимо 
пре сваког херменеутичког захвата па бисмо могли рећи да се њен 
примарни задатак редукује на то „да обезбеди формирање преди-
мовине, предвида и претхвата полазећи од самих ствари“ (Мила-
динов, 2018, 207). Заправо, оно што суштински разликује његово 
виђење ове „методе“ у односу на традиционално јесте што се код 
њега субјект и објект сазнања тумаче као међусобно неодвојиви, 
односно објект постоји и јесте само у односу на субјект. 

 За разумевање Хајдегерове позиције изузетно је важно 
растумачити како је он видео однос разумевања и интерпретације. 
Логички гледано разумевање треба да претходи интерпретацији. 
Заправо је разумевање већ у својој суштини структуирано тако 
да усмерава интерпретацију. То је оно што Хајдегер назива логич-
ком структуром бриге па „оно што разумност, чинећи да удовољи 
највишој строгости знаственог истраживања, жели да одстрани 
избегавањем „круга“ није ништа мање него основна структура 
бриге; изворно конституисан њоме, тубиће је свагда  већ испред-
-самог-себе“ (Хајдегер, 2007, 367). Реч је о његовој познатој идеји 
круга који стоји како у основи разумевања тако и у самом темељу 
егзистенције тубића. Њена суштинска одлика јесте временитост 
и свест о сопственој коначности која из ње израња. Таква њена 
изворна одлика рађа бригу као конститутивно одређење егзистен-
ције. Она је нека врста „метастварности“ која претходи сваком 
разумевању и тумачењу. Тек са том свешћу можемо уронити у 
било какво херменеутичко тумачење. Кружна структура у бивању 
опстанка усмереном ка будућности, које је његова главна одлика, 
прати свако наше разумевање и тумачење јер 

за разумност бринућег израстања у ономе се нешто такво попут нашег 
пројектовања, и то чак онтолошког пројектовања, нужно остаје зачу-
ђујуће, пошто се оно „начелно“ затвара спрам њега; разумност брине, 
било то „теоријски“ или „практички“, само с обзиром на прегледано 
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биће (Хајдегер, 2007, 367).  

Како се из ове кружне структуре не може побећи, по Хај-
дегеру, апсурдни су и сви наши покушаји да из истог изађемо. 
Ипак та структура је начелно увек отворена, што отвара простор 
за егзистенцијални пројект, за самотумачење. Наш бригујући на-
чин постојања неминовно не одређује само нашу унутрашњост 
већ и сви наши епистемолошки покушаји нужно носе овај печат. 
И јасно је да у складу са оваквим разумевањем не би могао бити 
могућ неки свеповесни херменеутички захват дилтајевског типа. 
Јер, оно што би Дилтај назвао „општим духом“ пре би за Хајдеге-
ра могло бити израз отуђења човека него неки пожељни предмет 
његовог проучавања. Заправо, могли бисмо рећи да он иде још и 
даље, јер временитост утиче на променљивост конституција по-
јединца. Али ни ово не може да значи афирмацију садашњости, 
премда има и таквих тумачења, што и Хајдегер јасно каже у својој 
експликацији појаве тренутка за који каже: 

То сада је један временити феномен који припада времену као уну-
тарвременитости: то је оно Сада „у којем“ нешто настаје, пролази или 
је предручно, постоји; у тренутку не може ништа да се јави, него као 
својствена сада-шњост он пушта да тек сусретне оно што као прируч-
но или предручно може бити „у неком времену“ (Хајдегер, 1980, 392). 

 Непрекидно конституисање постојања је отворени склоп 
догађања. Али сваки покушај херменеутичког разумевања дате 
егзистенције споља, од стране других субјеката, не може бити 
успешан из два главна разлога: ми не можемо имати пред собом 
потпуно разјашњен егзистенцијални пројекат друге индивидуе 
(па ни свој у крајњем случају)  па да бисмо могли и да га разумемо, 
а исто тако, ми смо при таквом подухвату такође на неки начин 
одређени властитом временитошћу и својом традираношћу.

 На крају ваља напоменути да је Хајдегер имао амбици-
ју да користи херменeутику у још једну сврху: повесног захвата 
реинтерпретације у циљу налажења телеолошке изворности ег-
зистенције за коју је сматрао да се изгубила још о времену антич-
ке Хеладе. Ова контроверзна и не до краја јасна идеја заслужује 
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посебну пажњу, али ћемо  се ми на овом месту задовољити само 
да је поменемо.

Гадамер

 Гадамер је (за сада) последњи велики мислилац који је 
значајан за развој херменеутике. Објаснићемо како је он разумео 
ову методу, односно, да ли је то за њега она само метода или је 
заправо и неко онтолошко тумачење. Покушаћемо да појаснимо 
како је он уопште разумевао онтологију. Упознаћемо како је на 
њега деловала традиција херменеутике, шта је од ње преузео а шта 
је ту његов допринос. Приближићемо како је рехабилитовао појам 
предрасуда. Игра као самоприказивачки карактер битка је једна 
од његових кључних идеја, па ћемо настојати да разумемо шта је 
он тачно под тим подразумевао.

 Ако за Хајдегера можемо да кажемо да је, пре свега, био 
онтолог и да је херменеутику користио у тој намери, онда за Га-
дамера можемо, условно, да кажемо да он иде корак назад у од-
носу на њега, јер је за њега ово ипак пре свега универзални метод 
људског искуства. Ако је на неким местима и превазилази то је 
више, рекли бисмо, у сврху естетике, а онтолошке идеје се тек 
имплицитно појављују.  Пре свега, ваља рећи да Гадамер чове-
ка види као изразито повесно биће које то своје одређење носи 
пре сваког епистемолошког захвата. Пре него што он приступи 
било каквом разумевању, већ у себи има предразумевање, оно 
што се обично назива предрасуда. Обично се у модерној мисли, 
једнако као и дан данас, за овај појам везује изразито негативна 
конотација као нешто што отежава разумевање и долажење до 
истине. Гадамер најпре предрасуде сматра нечим што се не може 
избећи, нити треба томе уопште тежити јер оне саме по себи не 
морају да буду негативне, јер „превазилажење свих предрасуда, 
овај паушални захтев просветитељства, сам ће се показати као 
предрасуда, чија ревизија тек отвара пут примереном разумевању 
коначности, која влада не само нашим бити-човек већ, исто тако, 
већ и нашом повесном свешћу“ (Гадамер, 1978, 309). Овакав његов 
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став заправо јесте негација могућности да се било каквим „објек-
тивним истраживањима“ може доћи до некакве поуздане „апсо-
лутне истине“. Свако наше разумевање неке духовне чињенице 
већ је условљено чињеницом нашег хуманитета, што значи да оно 
што би у природно-емпиријским наукама била истина овде може 
бити само перспективизам и разумевање. Али, колико би то у та-
квим наукама била проблематична околност, толико је то у оним 
друштвеним, насупрот томе, нешто што нам олакшава да боље 
разумемо повесни контекст, а што заправо само тако и можемо да 
разумемо, јер свакој таквој ситуацији приступамо са оним има-
нетним људским одређењем, а то је очекивање смисла (Гронден, 
2010, 165). Ово понекад личи на покушај синтезе Дилтајевог и 
Хајдегеровог стајалишта, где бисмо имали у виду и телос „духа 
времена“ и индивидуалну „пројекцију“ егзистенције, али његове 
речи да „уистину повијест не припада нама већ ми њој“ ипак су-
геришу да је ближи оном првопоменутом, односно да разумевање 
човека у заједници ипак има примарни значај у односу на онај 
индивидуални (Гадамер, 1978, 309). Због тога су и саме предрасуде 
код њега примарно социјално условљене, а повесни контекст је 
његов израз. Гадамер у томе не види проблем јер је комуникација 
између људи нешто што је једна од главних одлика нашег рода. 
Она не мора да се одвија само између људи који припадају јед-
ном времену већ је она могућа и међу онима који припадају вема 
удаљеним епохама.  Управо је рад на нашем разумевању старих 
извора једна врста својеврсног (додуше једностраног) дијалога где 
неки текст треба да нам каже оно што га ми питамо и он постоји 
за нас само у форми тог одговора (Гронден, 2010, 172). Ту више 
и није од пресудног значаја са кавим је подстицајима сам аутор 
стварао извесно дело нити шта је он заиста, у том тренутку, желео 
да каже. Кад је једном створено оно се потпуно одваја од њега и 
поседује сасвим независну егзистенцију на коју он више не може 
да има било каквог утицаја. Због тога није важно шта је аутор 
изворно желео да каже већ шта дело може нама данас, у датом 
контексту да каже. То перманетно понављајуће интерпретирање 
неки Гадамерови тумачи желе да подигну на онтолошки ранг, јер 
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за за њих „понављање није враћање извору или оном првом, већ 
је свако понављање непоновљиво једнако изворно прво“ (Татало-
вић, 2012, 149). Анализирајући његове текстове стиче се утисак да 
је он овај појам понављања пре свега везивао за херменеутичку 
интерпретацију. Обрађивати на овај начин уметничка дела, на 
пример, може бити веома инспиративно, па и корисно, штавише. 
У светлу хуманистичких наука, међутим, то може бити врло про-
блематично, ако се схвати у дословном смислу. Треба рећи да је 
Гадамер проблему херменеутике није ушао у онтолошкој намери, 
попут Хаједегера, већ је он, управо насупрот томе, желео да ову 
методу ослободи његовог туторства што нас наводи на закључак 
да он овај методолошки захват није имао намеру да користи у дру-
ге сврхе до интерпретативне. Ипак, не може се оспорити да такав 
приступ може имати и онтолошке ипликације (Гадамер, 1978, 159). 
Као важан аргумент у прилог тој тези може се констатовати да 
Гадамеров наглашени перспективизам, ако се схвати искључиво 
у епистемолошком смислу (што је једно легитимно али свакако 
не и једино тумачење), неминовно води у сазнајни релативизам, 
односно, ако се његова мисао „своди на теорију која инсистира 
на коначности разумевања као нечему што онемогућава спознају 
саме ствари, а не као на услове могућности спознаје начина на 
који само ствар јесте“ (Таталовић, 2012, 140). Али, ипак је тешко 
отети се утиску да сама Гадамерова мисао даје мало за право узди-
зању његових појмова у онтолошки ранг и да је естетска димензија 
човековог бивања претежно та којом се он сам бави. Ако бисмо 
покушали да идемо даље од тога онда бисмо се заиста нашли у 
озбиљним проблемима. Да је он примарно мислио на естетску 
димензију наводи нас његов појам игре. Он овде на место рацио-
налног промишљања ствари и рефлексије ставља њу, која сама по 
себи није  подређена било каквим законима, нити је оптерећена 
тражењем некаквих сврха јер „на наше питање о бити саме игре 
не може бити одговора ако га очекујемо од субјективне рефлексије 
играча; умјести тога, ми питамо о начину битка игре као такве“ 
(Гадамер, 1978, стр. 132).  Увођењем оваквих појмова чини се да је 
Гадамер заиста битно одступио од основног одређења херменеути-
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ке као методе тумачења, јер се она ипак изворно везивала за неку 
врсту теорије сазнања. Али, изгледа да он није оцртао тако јасну 
разлику између епистемичког прегнућа и самог света живота у 
његовом фактичком бивању. Другим речима, он је егзистенцију 
видео у њеној  изворности која је, ирационалношћу свога тока 
потпуно неусловљена од неке објективне истине. Ту немамо не-
какво сазнање које претходи извесној егзистенцијалној одлуци, 
већ имамо егзистенцију која је у непрекидном процесу сазнавања, 
али која једнако као што је условљава бива условљен њоме. Ово 
стање може да се означи као својеврсна дијалектичка симбиоза где 
субјект и објект један другог условљавају и преображавају према 
властитим потребама (премда ми у егзистенцијалној фактичности 
имамо посла само са субјективном страном). Укидањем некаквог 
трансцендентног и неизмењивог објекта бивање је сведено на оно 
што се нама показује, односно, његово самопоказивање и јесте 
могуће искључиво у тој бесконачној игри. Наравно, та игра нема 
увек једнаке облике, јер је једна од њених главних карактеристика 
вишеслојност и мултидимензионалност. Због тога се при сваком 
процесу разумевања мора уважити овакво стање, што је заправо 
аналогно чувеном херменеутичком геслу да се целина разуме из 
делова, а делови из целине. Уважавајући ову идеју, Гадамер инси-
стира на сагласју ових делова, као неопходном услову било каквог 
„успешног“ разумевања и без чега оно није могуће (Гадамер, 1978, 
325). 

 Овакав инерпретативни круг присутан је такође и у по-
кушајима разумевања самих аутора. Ни један текст није толико 
исцрпан у својој информативости да се не би могао предузимањем 
додатног тумачења искристалисати у свом разумевању. 

Закључак

 Праћење повесног развоја херменеутичке идеје, рекли 
бисмо, добро показује све промене европског духа у датој епохи. 
Настала је на подстицајима сумње у до тада догматски прихватане 
истине које су имале неупитно и стриктно важење. Захтев није 
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ишао у правцу тражења некакве нове истине која би била алтер-
натива важећој. Напротив, желело се оној традираној истини дати 
нова интерпретација којом би била оснажена. Она у почетку јесте 
била само методолошко средство за разумевање старине, али је 
временом, кроз свој развој, све више бивала обојена онтолошким 
погледима (било јасно изреченим или прећутаним) својих аутора. 
Изграђивала се ова метода као алтернатива и негација природно-
научног погледа на свет. Због тога је и морала да буде све што ова 
прва није. Док је ова прва тежила некаквој достижној, апсолутној 
истини, друга је негирала такву могућност јер је област којом се 
она бавила несводива на категорије „тачно“ или „нетачно“. У први 
план се ставља интерпретација и разумевање. Док је прва једно-
значна и апсолутна друга је многозначна. Ипак, мора се рећи да 
ова метода, пратећи дух свога времена, није могла остати сасвим 
имуна на утицаје сцијентистичког погледа на свет.  Тај утицај је 
можда највидљивији код Дилтаја код одређења његовог појма де-
скриктивне психологије, која би требала да буде основа људског 
делања, а коју је он схватао као „чисто каузалну експликацију пси-
хичких феномена која за циљ има свођење душевног живота на 
одеђени број једнозначно  одређених елемената“ (Гадамер, 1978, 
132). Иако је јасно она није имала данашње значење ипак је гово-
рила о извесној редукцији човекове делатне слободе. Али, управо 
да би направио дистинкцију  Дилтај иниситира на сврховитом ка-
рактеру људског делања које се тиме разликује од каузалног скло-
па пророде (Гадамер, 1978, 217). Може се рећи да су остали аутори 
којима смо се бавили још изразитије инсистирали на самосталном 
заснивању и постојању света живота. Са друге стране, њихово 
иманентно-телеолошко објашњење повесности живота неминов-
но се одразило на њихов однос према метафизици. Ослобађање од 
било какве трансценденције донело је сасвим нову перспективу 
у тумачењу повести, али исто тако и саме егзистенције. Напетост 
судара човекове временитости са његовом тежњом ка бесконач-
ности ипак није било могуће решити херменеутичким захватом, 
нити би такво нешто уопште било могуће. 
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 Најсмелији покушај у том смеру јесте Хајдегерово разра-
чунавање са традиционалном метафизиком и његовим пројек-
том „фундаменталне онтологије“. Он је, имајући у виду човеко-
ву коначност, а истовремену узимајући у обзир његову повесну 
одређеност, желео је да изгради ново („онтолошко“) учење које би 
било примерено човеку модерног доба и техничке цивилизације. 
Херменеутика је као помоћна метода  могла добро да послужи 
овоме циљу. 

Његов следбеник Гадамер је, користећи ову методу, додуше, 
више у интерпретативне сврхе, нагласак више ставио на искустве-
ност, па је за њега 

„изворност“ дотумачена у смислу неке аутентичности, не би носила 
ознаку закљученога, присутнога смисла (као и код Хајдегера уоста-
лом, који је критиковао „метафизику присутности“), већ би била у 
функцији динамике повијеснога времена и тако у начелу променљива; 
за Хајдегера, пак, није питање да ли у духовној повести има језгра 
изворности, већ је само питање да ли се и у којој мјери његов коначни 
смисао може интерпретативно разоткрити (Копривица, 2019, 163). 

Другим речима, код Хајдегера херменеутика није само ме-
тода већ је она средство озбиљења највластијих човекових потре-
ба, односно, она овде има примарно онтолошку функцију. У том 
смислу, могли бисмо рећи да Гадамерова херменеутика има дру-
горазредну улугу у односу на ону Хајдегерову. Ипак, и у oваквом 
његовом бављењу овим проблемом може се учитати одређено 
онтолошко схватање, премда његова мисао заиста није довољно 
разрађена у том правцу. Кретање њихових мисаоних прегнућа у 
овом смеру може се исправно схватити само као израз најдубљих 
потреба њиховог времена. Вера у некакав трансцендентни смисао 
изгубила је ону снагу коју је имала у прохујалим вековима. Али, 
човек је такво бивствујуће да оно по својој природи тежи смислу. 
Због тога се покушало тумачити живот из њега самога. Проблем 
накнадног, ретроактивног тумачења повести није непроблема-
тичан, о чему смо већ говорили. Али, оно где је херменеутика, 
сматрамо, оставила много дубљи траг јесте њена онтолошка им-
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пликација. Дошло је до повесног трошења старих телоса, а како је 
човек у својој дубини метафизичко бивствујуће, односно, како он 
у себи носи (кантовски речено) природну диспозицију за метафи-
зику, нешто је требало да заузме његово место. Херменеутика је 
покушала да да једну врсту одговора на овај проблем, или макар 
да рефлектује стање у којем се он налази. На питање да ли је у 
томе успела тешко је дати одговор, али је сигурно да се суочавала 
са тешкоћама.  
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Hermeneutics – from an Interpretative Method to an 
Ontological Explanation

Lazar Trifunović

Abstract: In this work we're analyzing historical growth of 
hermeneutics through thinkers that were working on it. We tried to give 
review of particular points of view of Schleiermacher, Dilthey, Heideg-
ger, and Gadamer, and also to explain their particular points of view 
on given problem through their similarities and differences considering 
that all of them gave their own contribution. We toiled to get closer all 
of their attitudes, and also to develop implications that are arising out of 
them. Especially, we will illuminate transformation of this method from 
originally conceived auxiliary discipline into sort of ontological aspect. 

Key words: determination, perspectivism, ontology, understand-
ing, purpose, transcendence, life 
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„Волео бих да можемо наставити са обнављањем свих наших баштина које 
имамо под земљом, а ми имамо камење под земљом“ (Palokaj, 2019, para. 13). 

Дод Ђерђи (Dodë Gjergji), римокатолички бискуп призренско-приштински,   
Ново Брдо, 1. август 2019. 

Доба вишевековне османске управе некадашњим просто-
рима средњевековних српских земаља бележи тужну и тегобну 
судбину манастира, цркава, црквишта, капела и гробаља српског 
народа. Рушења, паљења, скрнављења, отимања и претварања у 
џамије забележена су како у историјском сећању народа тако и у 
историографији. Јавности и историографији је пак мало познато 
да отимачи српских православних светиња на просторима под 
османском влашћу нису носили само турбане и фесове, већ да 
је међу њима било и оних који су то чинили у име папске митре. 
Немирна и мучна времена за Србе нису окончана повлачењем 
Османске царевине са Балкана. Слике зулума и стравичних зло-
чина оживљавају повлачењем српских безбедносних снага са про-
стора јужне српске Покрајине 1999. године, када српске светиње 
у много већој мери постају мета напада, рушења, паљења, скрна-
вљења, као и отимања и својатања.  Овај рад има за циљ да уз ско-
рашње дело др Велибора Џомића (2019) начини историографску 
белешку о отимању и присвајању српских православних светиња 
од стране Римокатоличке цркве и тако осветли ову мрачну страну 
још мрачније повести српског народа.  Рад покрива временско 
раздобље од XIX века до данашњих дана (2019. година), а простор-
но је омеђен подручјем АП Косова и Метохије. Треба напоменути 
да је Римокатоличка црква и њена јерархија иста и слична дела 
чинила и у ранија времена и у другим крајевима. Нека од њих 
ће бити споменута у раду, али фокус светла остаје на наведеним 
временским и просторним оквирима.

Ферман султана Селима III из 1806. године јасан је и важан 
показатељ тежине проблема који су мучили српску православну 
цркву и њене светиње. Муке су им задавали не само муслимани, 
него и римокатолици. Наиме, немоћни да се супротставе римока-
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толичким насртајима на цркве и манастире и покушајима огра-
ничења вероисповести, православни житељи Скадра на челу са 
митрополитом Јоаникијем упутили су тужбу султану. Тужба је 
изнедрила ферман у коме је записано „да нико не сме – ни мусли-
мани, ни латини- без особитог фермана присвојити себи старе ра-
звалине манастира и цркава из давна принаилежећих житељима 
грчког верозакона“ (Јастребов, 1879, 31). Mеђутим, не обазирући 
се на ферман, Римокатоличка црква је наставила са својом по-
литиком и у доцнија времена. Тако је по казивању православног 
становништва скадарског краја 1854. године бивши драгоман 
аустријског конзула Баљарина радио на девастирању натписа на 
фрескама цркве Светог Срђа на Бојани. Требало је уништити нај-
очигледније знакове да се ради о српској православној светињи, 
коју су обновили краљ Стефан Урош и његова жена, краљица Јеле-
на (Јастребов, 1879, 153, 155). Руски конзул у Призрену и научник, 
Иван Степанович Јастребов (1879), подробно наводи и описује и 
бројне друге случајеве присвајања српских православних светиња 
од стране Римокатоличке цркве у областима Албаније и Црне Горе 
што говори о учесталости ове појаве (стр. 160-171).

У околини Гњилана у Горњој Морави на северној падини 
планине Скопске Црне Горе налази се католичка жупа Црна Гора 
која по свом средишту носи и назив Летничка жупа (Урошевић, 
1934а, 159). У самој Летници се налази католичка црква посвећена 
Успењу Пресвете Богородице која окупља велики број верника 
на дан своје светковине, као ниједна католичка црква у Јужној 
Србији. „Сав тај свет привлачи веровање у чудотворност Црно-
горске или Летничке Госпе, како називају главни и најстарији кип 
у Летничкој цркви“ (Урошевић, 1934а, 160).

Градња садашње цркве је почела 1865. године на развали-
нама старе (Zefi, n.d., 51). Према Урошевићу (1934а) ова црква је 
1928. године због напуклости зидова порушена и место ње по-
дигнута већа и лепша црква (стр. 164). Иван Степанович Јастре-
бов (1879), у своме делу Податци за историју српске цркве пише 
да је црква саграђена на развалинама православне цркве, коју 
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је католичко свештенство покатоличило у време кримског рата 
(1853–1856), као што је истовремено на католичку веру превело 
тамошње становништво. Он наводи да је градњу ове цркву, која 
према њему није посвећена празнику Успења него празнику Ро-
ђења Пресвете Богородице, започео цар Стефан Душан, да би је 
окончао његов син, цар Стефан Урош, са својом мајком, царицом 
Јеленом (стр. 209).

На путу до „сињег мора“ 1894. године српски конзул у 
Приштини, Бранислав Нушић, нашао се у близини Летничке 
жупе што га је навело да напише неколико редова о овоме крају 
и становницима у њему. Тако пише да су се „сва ова села покато-
личила за време кримског рата“ (Нушић, 1902, 31). Будући да из-
вештаји католичких свештеника и мисионара још из 16. века као 
и надгробни споменици из истог периода говоре да је у Летници 
тада живело католичко становништво (Урошевић, 1934а, 162-163), 
белешке Јастребова и Нушића о покатоличењу становништва Лет-
нице у време Кримског рата можемо сматрати неутемељеним. 

Међутим, Јастребов у свом другом, доцнијем, делу пише 
да је „пао у погрешку“ и да црква Богородице у Летници „није од 
таке важности као што се мислило“, односно да  она није заду-
жбина царским венцем овенчаних владара династије Немањића, 
пошто је исту убицирао у непосредној околини Скопља, у селу 
Матеич (Јастребов, 1885, 130). О Летници даље пише да је судећи 
према надгробном споменику који се налази у овдашњој цркви, 
на коме је на латинском језику урезан текст следећег садржаја: 
„гроб Маре Вицковић, кћери Катине, умрле 9. марта 1600. годи-
не“ у овоме месту морао живети неки латински спахија по имену 
Вицковић. Он је морао бити узрок што су тамошњи православци 
почели прелазити на католичку веру (Јастребов, 1885, 132). Чита-
мо још да је дом тог Вицковића улепшавао поменути дрвени кип 
Црногорске или Летничке Госпе који представља „младу жену, која 
на левој руци држи дете, а десна јој је положена на десном колену, 
у којој држи камену јабуку“. По његовој смрти кип је лежао на 
отвореном пољу да би га онда латински свештеници удостојили 
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велике почасти уневши га у цркву Успења Богородице коју су тада 
присвојили од православаца. Према Јастребову, црква о којој го-
воримо није могла бити католичка јер је окренута према истоку 
(Јастребов, 1885, 132).

Атанасије Урошевић сматра да је претпоставку о покатоли-
чавању становништва Летнице Јастребов дао по локалном преда-
њу (Урошевић, 1934а, 165). „По том је предању у Шашару* било и 
православних, па је неки врло богат католик из Летнице утицао да 
се ти православни Срби у Шашару покатоличе“ (Урошевић, 1934а, 
165). Старина и порекло становништва у Шашару су пак остали 
непроучени (Урошевић, 1934а, 165), а за локалну цркву која је по-
свећена св. Року Јастребов тврди да је њена градња започела у вре-
ме Кримског рата такође на темељима православне цркве. Наводи 
да је ова црква била старинска и посвећена имену нерукотвореног 
образа Христовог који се обележава 16. августа, дан након свет-
ковине у Летници, а да је латински епископ по присвајању њених 
зидина одлучио да патрон нове, католичке цркве буде светац који 
пада на тај дан (Јастребов, 1879, 209).** У време Урошевића црква 
св. Рока је у рушевинама, а он оставља коментар да се она нигде не 
помиње (Урошевић, 1934а, 164). Пошто не знамо за нека разарања 
ове цркве након почетка њене градње, по речима Јастребова, на 
развалинама некада православне цркве у време Кримског рата, 
вероватно да њена градња никад није приведена крају.

Католичку жупу Црну Гору посетио је српски конзул у Ста-
рој Србији Тодор Станковић (1910),  и забележио да је тамошње 
католичко становништво српског порекла и да су њихови стари 
из православне прешли у католичку веру (стр. 43). Матерњи језик 
им је српски. Задржали су српске обичаје, а нарочито славу, коју 
славе са највећом побожношћу, а неке друге празнике празнују по 
старом (јулијанском) календару (Станковић, 1910, 43). Позивају-
ћи се на старије, овде поменуто дело руског конзула, Станковић 
пише да се за Летничку цркву зна да је подигнута на рушевинама 
* Шашаре је село које припада жупи Црна Гора.. Такође је насељено католичким становништвом које се у овим 
крајевима назива „Латинима“.
** Јастребов село Шашаре погрешно наводи као „Шатаре“.
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православне цркве коју је саградио цар Стефан Душан (Станко-
вић, 1910, 45). Потоњи Станковићев  наследник на место конзула 
у Приштини, Нушић, такође погрешно сматра Летничку цркву 
немањићком задужбином пишући да се тад над гробом царице 
Јелене „можда служи католичка литургија“ (Нушић, 1902, 32).*

Засигурно је да не можемо говорити о покатоличењу ста-
новништва Летничке жупе и присвајању православне цркве у 
самом њеном средишту за време Кримског рата, али исто тако 
не можемо ни одбацити наводе Јастребова из дела Нешто о Гор-
њој Морави, који овај процес и догађај ставља у ранија времена. 
Када поставимо питање о тачном времену, наилазимо на ћутање 
извора. 

Случај својатања српских православних светиња у ранија 
времена несумњиво је видиљив у Прокупљу где су католици у 
старој православној цркви обављали богослужбене обреде у XVII 
веку. Реч је малој цркви „Југа Богдана“ која датира из XIII или 
XIV века. Она је 1454. године најезодм Турака оштећена, али су је 
католици узурпирали и користили за своје потребе богослужења. 
Стил градње и архитектуре, животопис у њој, видљиви и дан да-
нас, јасни су показатељи да је „Југ Богданова црква“ православна 
(Атлагић, 2008, 140).

У јеку Кримског рата, 1855. године католици су у Призрену 
уз помоћ тамошњег француског конзула Хекарда, присвојили ра-
звалине цркве Светог Димитрија, најстарије српске православне 
цркве у овом граду пошто се она као хиландарска својина наводи 
још у Драгутиновој повељи Хиландару.  Извори који пружају ин-
формације о овом догађају јесу дела Јастребова**, Нушићево дело*** 
и дело српског књижевника и управника Богословије у Призрену 
Петра Костића****. 

* Могуће је да се и Нушић служио Податцима  за историју цркве, те је и он „запао у погрешку“ Јастребова коју 
овај, видели смо, исправља у делу Нешто о Горњој Морави.
** Јастребов, И. С. (1879). Податци за историју цркве. Београд ; Јастребов, И. С. (2018). Стара Србија и Албанија, 
забелешке са путовања. Београд. 
*** Нушић, Б. Ђ. (1902). С Косова на сиње море, белешке с пута кроз Арбанасе 1894. године. Београд.
**** Костић, П. (1928). Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX (са успоменама 
писца). Београд. 
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У Призрену су постојале само две католичке цркве – цр-
ква Свете Марије (St. Marie de Prisren) и црква Светог Петра (St. 
Petri supra Prisren). О овим црквама нигде није остало ни трага 
ни помена. Поуздано се, међутим, зна да развалине које својатају 
католици 1855. године интервенцијом француског конзула нису 
остаци нити једне од њих, већ да су то остаци српске цркве  Све-
тог Димитрија. Католичка црква Свете Марије требала је бити 
на истом оном месту где је у време конзуловања Јастребова била 
латинска школа јер су католици онде пре присвајања цркве св. 
Димитрија имали молитвени дом (Јастребов, 2018, 115).

Католици су се најпре „увукли“ у један крај простора око 
развалина цркве Светог Димитрија који је био празан и на том 
месту подигли капелу од слабог материјала коју су посветили св. 
Марији. Западно од црквених развалина су имали стан за бискупа, 
а источно стан за фратре. Протекцијом француског конзула Хе-
карда и француског посланства у Цариграду католици су заузели 
поменути простор и оградили га зидом на коме је Урбан Богда-
новић, тадашњи бискуп у Призрену истакао натпис на латинском 
језику (Костић, 1928, 116-117).

Чувени заштитници призренских Срба и часни мухамедан-
ски прваци Фета-бег, Х'з'р-ага, Сејфула-ефендија и други били су 
револтирани овим догађајима и позивали су Србе да стану у од-
брану и заштиту својих светиња, што ови нису учинили. Бојали су 
се да у време рата Русије против европске коалиције католичких 
земаља не буду комромитовани од стране њихових дипломатских 
представика (Костић, 1928, 116-117).  Подмићивањем турских 
власти уз Хекарову помоћ Албанци римокатолици, Мик Чељмику, 
Кољ Чолаку, Х. Кољеци и други, успели су да присвоје земљиште 
(Жутић, 2000, 22)***** и 1875. године на развалинама некада право-
славне цркве саграде римокатоличку (Костић, 1928, 117).

Главним актерима из Призрена, конзулу Хекарду и бискупу 
Урбану Богдановићу, приписује се одговорност за исто дело по-
***** Др Никола Жутић говорећи о патронату Аустроугарске, Француске и Италије над римокатоличким ста-
новништвом Османског царства наводи и случај преотимања цркве у Призрену коме посвећује један пасус. Као 
изворе користи грађу верског одељења Министарства правде похрањене у Архиву Југославије.
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чињено у Јањеву (Костић, 1928, 117). Јањево је место на источном 
планинском ободу Косова Поља, познато рударско средиште сред-
њевековне српске државе (Урошевић, 1934б, 187-188). Сматрало се 
да је готово истовремено кад и у Призрену Урбан Бодгановић уз 
помоћ Хекарда заузео развалине православне цркве Светог Нико-
ле и да је на темељу исте сазидао римокатоличку цркву користећи 
камење са српског православног манастира Војсиловице који се 
налазио у околини (Костић, 1928, 117). 

Чињеница је да су у Јањеву постојале две православне цр-
кве; 1548. године помиње се црква архистратига Михаила и Гаври-
ла у „богохранимом месту“ Јањеву, у Плаканичкој махали, а 1581. 
године помиње се црква Благовештења Пресвете Богородице у 
Сопотској махали. Постојала је и римокатоличка црква Светог 
Николе која се у изворима први пут јавља 1610. године (Уроше-
вић, 1933, 264). „Према опису Марина Бација из 1610. године она 
није била много велика, али је била од чврстог материјала“ и има-
ла је звонару са четири звона која су из страха да их Турци не 
поскидају и однесу била тада укопана у земљу (Урошевић, 1933, 
264-265). Црква светог Николе изграђена је у XV веку (Ковачевић, 
1952, 126), а из извештаја видимо да је она 1671. године била кате-
драла скопског надбискупа (Урошевић, 1933, 265). Јохан Георг фон 
Хан, аустријски дипломата и филолог, наводи да је Јањевска црква 
била седиште скопског надбискупа све до 1821. године, када је ода-
тле премештена у Призрен (Хан, 1934, 189; према Урошевић, 1934, 
189). Милош С. Милојевић (1871) пише да је једно време Јањево 
било седиште православне епископије премештене из Грачанице 
у Липљан, а одавде у Јањево, да би онда српски православни епи-
скоп столовао у Новом Брду (стр. 175). Црква Светог Николе се 
1756. године почела распадати (Урошевић, 1933, 268), а судбина 
две локалне православе цркве нам није позната. Говорећи о Јањеву 
Нушић је записао да се на остацима зидова цркава у овоме месту 
видело да су на њима постојала два слоја икона. „Испод лепа на 
коме су били католички свеци видио се други леп на којем су биле 
православне иконе“, што по њему показује да су цркве бивале и 
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православне и католичке (Нушић, 1903, 51-52).

Из писма Приштинске општине упућеног 25. јануара 1857. 
године властима у Гњилану види се да су католици још 1848. или 
1849. године покушали обнову цркве за коју су православци др-
жали да се ради о православном храму (Костић, 1910, 37). „Тада је 
ваљда који француски или аустријски конзул послао у Приштину 
неког Марка Цураза, Скадарлију (Скадранина) и Тадију Јазвалију 
да посредују код турске власти у корист својих једновераца у Ја-
њеву“ (Костић, 1910, 37). Они нису успели да од турских власти 
издејствују дозволу за градњу пошто је наводно извиђањем коми-
сије утврђено да се ради о православној цркви (Костић, 1910, 37).

Међутим, 1856. године римокатолици у Јањеву су почели 
са рушењем зидина старе цркве како би на том месту за сопствене 
потребе подигли нову. Ова вест је узнемирила православне Србе 
из околине Јањева који су ову цркву сматрали православном (Уро-
шевић, 1933, 265), а православна црквена општина у Гњилану са 
ондашњим митрополитским начелником поп Ристом заузела се 
да помоћу црквене и државне власти спречи рушење старе цркве. 
Чим је дознала да Јањевци католици намеравају рушење цркве, 
црквена општина у Гњилану писала је митрополиту Мелентију. 
Он је наредио да Срби поднесу жалбу Решет-бегу што они и чине 
(види се из писма свештеника Хаџи Ђорђа писаног у Пришти-
ни 27. априла 1857. године) (Урошевић, 1933, 265; Костић, 1910, 
37). Упркос свему томе, католици су 1857. године успели добити 
ферман за подизање цркве од турских власти (Урошевић, 1933, 
264) вероватно уз помоћ француског конзула. Исте године право-
славни свештеник у Липљану прича  Александару Гиљфердингу, 
руском конзулу у Босанском пашалуку, како су католици за своје 
потребе запосели и президали велику запуштену цркву Светог 
Николе, с чијих су зидова уништили старинске слике светитеља и 
древни словенски натпис исписан златним словима (Гильфердинг, 
1859, 234-235).

Католици су успели подигнути велику, али по речима Ну-
шића, „не и укусну“ цркву по плану извесног мађарског архитекте 
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(Нушић, 1903, 51). Велику заслугу за изградњу цркве носи локал-
ни католички свештеник Дон Бериша коме је због противљења 
локалних муслимана више пута био угрожен живот (Hann, 1868, 
137). Приликом изградње цркве пронађена су три звона и два сар-
кофага. Једно од тих звона има латински натпис и нашло је своје 
место у новој цркви (Нушић, 1903, 52-53). Урошевић сматра да не 
треба сумњати да су пронађена иста она звона која се почетком 
17. века помињу као закопана и сакривена, а да четврто звоно није 
нађено из разлога што је било сакривено на другом месту или да 
оно уопште није ни постојало (Урошевић, 1933, 266). Путујући по 
налогу владиног Одбора и по интенцији Српског ученог друштва 
(Стојанчевић, 2004, 162), професор историје Милош С. Милојевић 
(1871) обрео се у Јањеву и посетио католичку цркву светог Николе 
за коју каже да је подигнута ма месту православне, задужбине 
краља Милутина, о чему треба да сведочи натпис нађен изнад 
њених врата који је чувао неки стари Србин римокатолик из Ја-
њева, а који није изволео да му покаже исти (стр. 176). О звонима 
пише да су то прастара српска звона са ћириличним натписом 
која није успео да види захваљујући локалном католичком свеште-
нику, који је након дугог убеђивања рекао: „Звона су била српска, 
кад је овде била и црква српска. Имају истина натписе српске, 
али су ливена у Мљетцима, чиме се доказује да су и Срби били 
римокатолици“ (Милојевић, 1871, 176). На молбу конзула Тодора 
Станковића, извесни Гласновић из Јањева је преписао натпис са 
звона који Станковић уноси у своје дело: „O . G. A. ✢ MIHAEL 
ET NIKOLAUS MERECEBRT: MIIILXVIII“ (Станковић, 1910, 94). 
Видимо да су звона ипак била изливена са латинским натписима 
на њима.

Православци су цркву Светог Николе у Јањеву доживља-
вали као „христијанску“ и славјанску“, вероватно на основу ћири-
личних натписа на остацима фресака у њој. Урошевић сматра да 
је поред допуштења да се служба Божија у неким католичким цр-
квама у српским земљама служи на народном „илирском језику“ , 
као и допуштења употребе црквених књига које су штампане или 
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писане ћирилицом, могло бити допуштено и да се на фрескама 
католичких цркава исписују натписи ћириличним писмом (Уро-
шевић, 1933, 268). Уверења православних Срба из околине Јањева, 
која сматра погрешним, он оправдава чињеницом да су се они 
као и католици бежећи од Турака иселили из Јањева крајем XVI и 
почетком XVII века, услед чега су цркве остале запуштене, с тим 
да је у незнатном броју остало нешто католика који су тачно знали 
која од три јањевске цркве је њихова. Док је код православаца 
једино живело сећање да су у Јањеву и они имали своје богомоље 
(Урошевић, 1933, 268). На основу свега овде изнетог тешко може-
мо делити уверење православних Срба који су у 19. веку живели 
у околини Јањева.

Приповест о цркви Светог Николе у Јањеву се ,међутим, 
не завршава овде. Ако су православни Срби и аутори које смо 
користили у овом раду били у заблуди кад су ову цркву сматрали 
старом српском светињом, тачне су горе помињане речи Петра 
Костића да је као материјал за градњу цркве коришћено камење 
некадашњег православног манастира Војсиловице (Костић, 1928, 
117). Још је Хан у свом путопису забележио да су рушевине изнад 
Јањева коришћене за потребе зидања цркве у Јањеву (Hann, 1868, 
140-141). Рушевине манастира Војсиловице на брду Велетину је 
коју годину касније обишао Милош С. Милојевић и у своме пу-
топису оставио запис да је цркву овог „огромног и прекрасног 
манастира“ која је била „сва од прекрасног и углеђеног мрамора 
оборио Јашар паша и тесани камен од ње „вукао на своје водени-
це“ и да су исто то чинили и римокатолици из Јањева који су по-
дизали своју цркву. Тачно је да је Јашар паша Џиноли, независтан 
господар Косова из прве половине XIX века, а вероватније још и 
његов стриц Малић, од камена манастира Војсиловица  саградио 
воденицу и ваљаницу, а можда и више њих, на речицама у околи-
ни Грачанице (Шешум, 2018, 849, 861). С тим да је манастир Војси-
ловица, опустео још средином XVIII века, у време Јашар-паше већ 
био урушен (Шешум, 2018, 861). Да су католици узимали камење 
са развалина цркве манастира Војсиловице сведочи писмо изве-
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сног јањевског Влаха, Николаја Димчетовића од 24. јануара 1858. 
године гњиланској црквеној општини где пише да су католици 
оданде однели камење утоваривши га у „три јарма волова“ (Ко-
стић, 1910, 38). Неоспорно је да су католици из Јањева починили 
крађу коју Џомић с правом пореди са злоделом Синан-паше који 
је од камења манастира светих Архангела код Призрена подигао 
џамију у овом граду (Џомић, 2019, 148).

Треба написати да је манастир Војсиловица подигнут у XIV 
или XV веку и да је био посвећен Рођењу Пресвете Богородице, 
као и да је у XVI и XVII веку био својеврсни културни и преписи-
вачки центар, док није запустео у неком тренутку између 1631., 
када се помиње као активан манастир и 1762. године када видимо 
да је пуст. Према предању ктитор манастира је царица Симонида, 
одакле по претпоставци и долази име манастиру – од грчке царске 
титуле „василиса“. Рушевине овог манастира и данас се налазе у 
атару села Бадовац код Грачанице (Шешум, 2018, 860-861).

Случај сличан оном са манастиром Војсиловица, где су Ја-
њевски католици одиграли улогу Синан-паше, збио се, по речима 
Милоша С. Милојевића у селу Крушеву код Пећи. Овде је, како 
Милојевић пише, „био огроман храм од тесаног камена, лепо угла-
чаног са пет кубета“. Овај Храм Свете Тројице је непрестано био 
на удару католика који су хтели да га потпуно униште и уклоне, а 
да од његовог материјала подигну себи католичку цркву (Милоје-
вић, 1872, 182). Село Крушево (данас Велико Крушево) налази се 
на десној обали реке Бели Дрим, 23 километра источно од Пећи, 
али се у њему не налазе остаци цркве Свете Тројице, већ остаци 
цркве Свете Пречисте - Ваведења Богородице, коју је по предању 
подигла сестра краља Стефана Дечанског (Младеновић, 2013, 95-
96). Црква Свете Тројице је постојала у селу Грабац које се налази 
у близини села Крушева и од ње још стоји камен са часне трпезе 
у олтару (Младеновић, 2013, 103). Пошто је село Грабац било део 
Крушевске метохије, хиландарског поседа у Хвосну (Младеновић, 
2013, 95, 103), могуће је да је Милојевић мислио на ово село, а да 
га је означио именом метохије којој је некада припадало.
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У Путопису Милоша Милојевића забележено је да је и ка-
толичка црква у Ђаковици такође сазидана од „прастаре српске 
цркве“ (Милојевић, 1877, 121). И Јастребов у својим забелешкама 
са путовања описује Ђаковицу. О локалној римокатоличкој цркви 
пише следеће: „Латини исто имају малу цркву, али доличнију него 
православни“, не спомињајући, дакле, да је она саграђена од каме-
на „прастере српске цркве“ (Јастребов, 2018, 31).

На путу од манастира Високих  Дечана до Ђаковице Мило-
јевић је прошао кроз село Осек где је у пољу наишао на мештанке 
римокатоличке вере са којима је ступио у разговор. Пише како 
су му оне на „једном дивном, прекрасном“ и „лађастом брдашцу, 
обраслим шумом и трњем“ које се уздиже насред поља љубазно 
показале „огромне урвине од бивше српске православне цркве“ 
(Милојевић, 1877, 113-114). Даље пише како се нису стиделе да 
признају да је то доиста била православна „влашка“, а не римо-
католичка „латинска“ црква и како нису сакриле намеру да хоће 
овај свети храм да „полатине“ и ту уз помоћ Ватикана, Италије и 
Аустријe саграде себи католичку цркву. На белом мрамору над 
западним вратима унутрашњег зида припрате ове цркве стајао је 
натпис на српскословенском језику (Милојевић, 1877, 114-115).  
Кроз ово село је 1868. године прошао и конзул Јастребов. Он је 
записао како много жали што је прошао кроз Осек а није погледао 
онај брежуљак на којем су сачуване рушевине православне цркве, 
о којој су католкиње причале Милојевићу (Јастребов, 2018, 61).

Помогнути Ватиканом, Италијом, Аустријом и Францу-
ском, и католички Албанци села Уњемир су намеравали да пра-
вославну цркву Светог Петра и Павла присвоје и на темељима 
ње подигну католички храм (Милојевић, 1872, 184). У овоме селу 
је некада био манастир св. Петра и Павла, чувен по томе што се 
у њега повукао и монашки живот започео пустиножитељ, Свети 
Петар Коришки (Јастребов, 1879, 87)*, који је иначе био родом из 
овог села (Тодић, 1989-1900, 33). Црква је темељно обновљена у 
14. веку (Тодић, 1989-1900, 33), док о времену њеног подизања не 

* Јастребов је први идентификовао ово село са селом које се помиње у житију св. Петра Коришког.
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можемо говорити са поуздањем. Село Уњемир постоји и данас, 
источно од Клине под именом Добра вода (алб. Ujmiri) и у њему 
се налазе остаци цркве Петровице на брду Петровици (Томовић, 
1991, 156). Поред манастира Светог Петра и Павла у селу Уњемир 
је према Милојевићу постојао такође „огроман“ манастир Светог 
Николе са кога су Албански католици оборили кров, како би се 
он што пре урушио. То су учинили годину дана пре него што он 
описује ово место (Милојевић, 1872, 184).

Иако су дела Милојевића умногоме апокрифна, академик 
Владимир Стојанчевић (2004) сматра да „фактографска докумен-
тација Милојевићевог Путописа – уколико се односи на приказ 
савремених прилика и положаја Срба на Косову и Метохији, на-
челно, не би требало да  у већој мери одступа од присутне ствар-
ности и његовог реалног приказивања општег косовско-метохиј-
ског амбијента“ (стр. 168).

Готово у самој Пећкој вароши  налази се брдо по имену 
Тврђава Ирине  (Јастребов, 1879, 147), а звали су га још и Јери-
нац или Идолац (Милојевић, 1872, 187). Милојевић пише како се 
на њему налазе „огромне и силне урвине“ женског православног 
манастира и његових ћелија које су порушили Турци, а које су ка-
толици неколико година раније хтели да „полатине“ у чему су им 
помагали аустријски, италијански, енглески и француски конзули. 
Но, православни Срби су уживајући подршку локалних Мухаме-
данаца успели су да осујете намере католика и турске власти и 
одбране рушевине свог манастира (Милојевић, 1872, 187). Године 
1871, један Турчин из Пећи је приликом орања своје њиве на овом 
брду ралицом откопао неколико камених плоча са натписима на 
старом српском језику. Православни Срби из Пећи су онда те пло-
че однели у варош што је проузроковало да католички фратар 
Маријан поднесе тужбу кајмакаму тражећи да се плоче врате на 
своје првобитно место пошто су оне наводно остаци древне ка-
толичке цркве,  доказујући при томе да је овај брег од памтивека 
припадао католицима. Кајмакам је услишио тужбу католичког 
фратра, вратио плоче на место где су пронађене, а тројицу Срба 
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који су ове донели у варош затворио у тамницу. Након што је 
је извесни лекар Апић, православни Грк, на основу словенских 
натписа на плочама утврдио и доказао да су оне остаци право-
славне цркве, после неколико дана проведених у тамници тројица 
Срба је пуштено на слободу, а Маријан је морао признати да се 
ради о словенским натписима. С тим да је онда хтео доказати да 
су настали у време када су Срби у Пећи и околини били унијати 
(Јастребов, 1879, 147-148).

Највећа светиња Пећког краја, престоно место српских 
патријараха, такође се нашла на удару римске курије и њених 
заштитника. Према наводима Милоша Милојевића у Патријар-
шију је са Турцима дошао француски конзул са магнетном иглом 
и намером да докаже да се ради о католичком храму. Када му је 
она показала да је ова црква, као и друге православне, олтарем 
окренута ка истоку у бесу је разбио магнетну иглу и са љутњом 
напустио храм божији (Милојевић, 1872, 188).

Задужбина и гробно место, краља Стефана Дечанског, 
Манастир Високи Дечани, услед тешког материјалног положаја 
средином XIX века био је доведен у велико искушење од стране 
Римске пропаганде. Наиме, како би за Ватикан  придобили ову 
велику православну светињу српског народа, у манастир је за 
време Кримског дошао званичан агент једне од западних земаља 
који је монасима понудио помоћ и заштиту. Монаси су упутили 
одговор „да овај манастир не припада њима и да они њиме не могу 
располагати чак ни уз пристанак свога митрополита. Пошто је 
манастир заједничка светиња читавог православног света и ње-
гово власништво, он се може отуђити једино уз пристанак свог 
православног света“ (Гильфердинг, 1859, 195-196). На француске 
католичке мисионаре који „лове разним искушењима“ жалио се 
Дечански архимандрит Хаџи Серафим Ристић кнезу Милошу у 
писму из 1859. године (Косово и Метохија у српској историји, 
1989, 186).

По оним местима Старе Србије, којих је било доста,  где 
покатоличени Срби нису успели да за своје потребе присвоје пра-
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вославне цркве, они су користили ове храмове за своја богослу-
жења тако што би на њиховој јужној страни начинили посебан 
олтарски простор (Јастребов, 1879, 148).

У пролеће 1931. године скопски бискуп Иван Фрањо Гни-
довец одлучио је да католичким Албанцима у Гусињу подигне 
цркву. Црква је требало бити изграђена на месту где је у турско 
време било српско православно гробље. Услед тога гусињски 
прота Ђорђе Шекуларац подигао је са православним црквеним 
одбором тужбу код суда и код Министарства правде због градње 
римокатоличке цркве. Министарство правде је донело одлуку о 
забрани градње цркве уз српско гробље, али и поред тога она је 
убрзо била изграђена, а 1. децембра 1931. године и освећена у при-
суству бискупа Гнидовеца (Жутић, 2000, 95-97).

За читав вишедеценијски период када је област Косова и 
Метохије улазила у оквире југословенске државе, као и у време 
окупационог периода током Другог светског рата, аутор није на-
ишао  ни на један забележни случај угрожености српских пра-
вославних светиња од стране римокатоличке цркве. Политика 
својатања и присвајања светиња и верских објеката православ-
них Срба на Косову и Метохији оживела је крајем прошлог века у 
општем политичком метежу који је довео до краха југословенске 
државе. У времену дезинтеграције Југославије када средњевеков-
не српске цркве, манастири и други споменици културе руше и 
побијају албанске псеудо-научне теорије о албанском историјском 
праву на територију Косова и Метохија, која је наводно њихова 
етничка територија, Ватикан налази савезника у лику политичког 
лидера косовских Албанаца, Ибрахима Ругове, за кога се иначе 
верује да је био прикривени католик (Раковић, 2018, 168). Он је 
у интервјуу за Косовски информативни центар 25. августа 1995. 
године изјавио следеће: 

Косово је било насељено Албанцима од древних времена Краљевине 
Дарданије која је била у саставу Илирске Краљевине. После тога она је 
постала римска провинција. За време византијског периода, средњег 
века и током Османске империје Косово је било самосталан ентитет са 
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посебним идентитетом. Манастири и цркве на Косову били  су прво-
битно албански и касније су их отели Срби који су унуштили велики 
број албанских католичких цркава (Информативна служба Епархије 
рашко-призренске, 2003).

Спорне тврдње о наводној узурпацији „древних албанских 
католичких цркава“ од стране Српске Православне Цркве, чији је 
циљ присвајање српских православних светиња и приказивање 
истих као део некакве косовске културе и  традиције, долазе и од 
римокатоличког бискупа призренског Монсињора Марка Сопија. 
Он је за публикацију „Guerre etniche: una fatalita? Un esempio – IL 
KOSOVO“, Enzo della Pellegrina, у издању Karitas-а из Вићенце из-
нео низ неистинитих тврдњи којим негира вишевековно посто-
јање Српске Православне Цркве на Косову и Метохији. Између 
осталог пише како су „цркве које видимо на картама Косова по-
стојале и пре доласка Срба“, као и да су „православне цркве које 
су скоро грађене уништене јер су представљале политичку моћ 
Срба“ (Информативна служба Епархије рашко-призренске, 2003).  
На ове дезинформације одговорила је Епархија рашко-призренска 
тако што је тадашњи владика Артемије упутио писмо бискупу 
Сопију 22. априла 2001. године. Започевши цитатом из Светог 
писма „Упознајте истину и истина ће вас ослободити“, Артемије 
тражи од бискупа да наведе аргументе у прилог својим неоснова-
ним тврдњама и препоручује му публикације „Распето Косово“ и 
„Задужбине Косова“ како би се упознао са историјском истином 
(Артемије, 2001, 1).

Заменик (канцелар) бискупа Марка Сопија, др Шан Зефи 
(Shan Zefi) је, по наводу дневног листа Zëri у броју од 18. октобра 
2003. године, приликом сусрета са представницима радикалне 
албанске политичке организације „Национално-ослободилачки 
покрет Косова“ (LKCK) изјавио да је „Српска Православна Црква 
подизала своје храмове на рушевинама албанских цркава, чиме 
су духовне вредности замењивале политичким“ (Информативна 
служба Епархије рашко-призренске, 2003).

У тексту Информативне службе Епархије рашко-призрен-
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ске од 23. октобра 2003. године стоји да је Епархија од једног висо-
ког представника UNMNIK-а који је желео да остане анониман, 
добила информацију да римокатоличка јерархија на Косову и 
Метохији планира да на месту недовршеног Храма Христа Спаса 
у Приштини подигне велелепну римокатоличку катедралу. Због 
тога је бискупија давала прећутни благослов иницијативи Ми-
нистарства образовања Косова да се поруши православни храм 
у центру Приштине.

Епархија рашко-призренска је са забринутошћу примила 
вест објављену у косовским медијима о најави почетка радова на 
конзерацији православног храма Светог Николе на Новом Брду 
које уз финансијску подршку немачке амбасаде у Приштини из-
води тзв. Археолошки институт Косова. Крајем маја 2019. годи-
не амбасадор Кристијан Хелт и Рамуш Харадинај, председник 
Владе тзв. „Републике Косово“, прогласили су завршетак радова 
„на католичкој цркви” (Ракочевић, 2019, пара. 7). У   косовским 
медијима се тврђава Ново Брдо назива „Артаном“ (Саопштење 
Епархије рашко-призренске, 2019а). Истичући да је „овај стари 
верски објекат на сајту косовског Министарства културе нетачно 
представљен као римокатоличка црква, без икаквог помињања 
аутентичне историје храма и досадашњих резултата археолошких 
истраживања“, Епархија у Саопштењу (2019а) „напомиње да се 
храм Светог Николе налази у једној од четрдесетак специјалних 
заштићених зона, које по косовским законима подлежу посебној 
процедури, која не зависи само од косовских институција, већ и 
од става Српске Православне Цркве“.

Уочи албанског „Дана дијаспоре“, 1. августа 2019. годи-
не бискуп призренско-приштински Ђерђ Дода (Dodë Gjergji) и 
умировљени надбискуп барски Зеф Гаши са неколико римока-
толичких свештеника и верника служили су мису на остацима 
древног православног храма Светог Николе у Новом Брду. Миси 
је присуствовао и Исмет Хајрулаху директор Директората за кул-
турну баштину при Министарству културе такозване „Републике 
Косово“. Настављајући стопама свог претходника на бискупској 
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столици, Ђерђ Дода је након одслужене мисе одржао беседу, где 
је између осталог  рекао: 

Зашто смо данас на Новом Брду? Желели смо да дођемо овамо јер је 
то место које доказује да смо били овде пре него што смо имали рели-
гију, били смо овде пре Христовог рођења, били смо пре него што су 
Османлије дошле са Мухамедом, били смо овде пре него што су дошли 
Словени. Били смо овде, иако је наше сећање можда избрисано, имамо 
ово камење које доказује да смо и ми веровали, веровали ономе што 
смо чули у Јеванђељу (Palokaj, 2019, para. 7).

Поводом овог провокативног служења мисе на темељима 
православног храма Епархија рашко-призренска је написала Са-
општење за јавност у коме на крају стоји да ће она „од надлежних 
међународних и локалних институција тражити заштиту локације 
храма Св. Николе од даљих злоупотреба, међу којима је и недавно 
подизање стубова које је урађено без стручне експертизе и без са-
гласности СПЦ“ (Саопштење Епархије рашко-призренске, 2019б), 
а 16. августа 2019. упутила је и јавни протест поводом кршења тзв. 
Закона о заштићеним зонама (Протест Епархије рашко-призрен-
ске, 2019). У одбрану православног храма на Новом Брду стала је 
и држава Србија када је министар културе Владан Вукосављевић 
средином августа упутио писмо кардиналу Ђанфранку Равасију, 
председавајућем Папског савета за културу од кога је тражио „да 
предузме кораке како би албански католички клер престао да иза-
зива тензије и скрнави верске и културно-историјске споменике 
српског народа“ (Чалија, 2019, пара. 2). У одговору из Рима стоји 
да ће „Света столица учини све да се избегну било какве напето-
сти које могу да начине штету богатој хришћанској традицији која 
је присутна на Балкану, као и верским слободама које су неопход-
не за миран и темељан саживот“ (Чалија, 2019, пара. 1).

Да се заиста ради о православној цркви која је подигну-
та средином 14. века у романичком стилу говори дело археолога 
Марка Поповића и Игора Бјелића, Црква Светог Николе -  кате-
драла града Новог Брда (2018).
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Закључак

Раздобље од два века које је обрађено у овом раду испуње-
но је бројним случајевима присвајања и отимања српских право-
славних светиња од стране Римокатоличке цркве. Видели смо да 
је Римокатоличка црква у својим делима неретко уживала подр-
шку представника великих сила. Интезиван рад на покатоличењу 
српских светиња приметан је за време Кримског рата (1853-1856) 
и након његовог окончања. Аустрија и Француска, које су биле 
најагилније у узурпационим поступцима католичке јерархије 
на Косову и Метохији,  имале су право заштите римокатолика 
у Османском царству, али су пружањем подршке у присвајању 
светиња себи обезбеђивале подршку Ватикана за остварење вла-
ститих интереса на Балкану. Умешаност великих сила видиљива 
је и у последњим догађањима на Новом Брду када је некадашњу 
улогу Аустрије, Француске и Италије преузела Немачка. У великој 
мери је католичка јерархија на Косову и Метохији била сачињена 
од локалних Албанаца који са презрењем гледају на Србе и њи-
хове светиње, па онда раде на уништавању и отуђивању истих. 
Радови на стварању етнички чисте албанске државе подразуме-
вају и уклањање свих трагова који побијају тезе о Албанцима као 
тобожњим потомцима Илира. Српска Православна Црква велика 
је препрека на том путу и због тога крајем двадесетог века ожи-
вљавају тежње о присвајању српских храмова и приказивању ис-
тих као католичко наслеђе Косова. У временима када историјски 
ревизионизам узима маха и када се очекују нови напади на српске 
светиње и културно наслеђе Косова и Метохије, како би се оно у 
Организацији Уједињених нација за образовање, науку и културу 
(UNESCO) укњижило на име тзв. „Републике Косова“, дужност је 
указати на истину.
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Catholic Acquisition of Serbian Orthodox Sanctities in 
Kosovo and Metohija from 19th Century to Present Day

Đorđe Nikolić

Abstract: The article analyses numerous cases of acquisitions of 
Serbian Orthodox sanctities in Kosovo and Metohija by The Catholic 
Church from 19th century until recently. It describes the relations of the 
local Roman Catholic clergy to Serbian cultural and spiritual heritage. 
The article is based on narrative literature-like sources and on data from 
the info office of the Serbian Orthodocs Diocese of Raška-Prizren and 
Kosovo and Metohija regarding the present. 
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ИСТОРИЈА

ВУК И МИЛОШ: ВУКОВО ПИСМО 
МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ И 
ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ 

СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ
Софија Стојановић*

Правни факултет (Универзитет у Нишу)

Сажетак:  Недуго после стицања фактичке независности, 
у младој Кнежевини Србији поставља се питање ограничавања  
кнежеве власти. Суочен са честим народним бунама, у страху од 
губитка власти, кнез Милош Обреновић саглашава се са предло-
зима за доношење устава, чије састављање поверава Димитрију 
Давидовићу. Једини човек који је имао храбрости Милошу саоп-
штити све оно што су други мислили и у тајности говорили о 
његовом владању и ситуацији у држави био је Вук Стефановић 
Караџић. Вук, који је одржавао редовну преписку са члановима 
кнежевске породице, у писмима је корио кнеза и указивао му  на 
то шта је потребно променити. 

Упоредо читајући Вукова писма кнезу Милошу и Сретењ-
ски устав, можемо увидети да су Вукови предлози отеловљени 
у члановима првога устава модерне српске државе. Из овога се 
јасно види да су Вукови савети умногоме утицали на то да Сре-
тењски устав буде један од највише демократских правних аката 
тога доба. 

Кључне речи: Сретењски устав, Милош Обреновић, Вук 
Стефановић Караџић, Милетина буна, уставно питање.

* Студенткиња четврте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу; 
sofijaostojanovic@gmail.com.
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„У љубави, у мржњи; у пријатељству, у непријатељству; у 
издашности,у тврдовању; у власти и без власти – Милош је 

бивао и прав и неправ; и отворен и лукав; и бујан и смотрен; 
и веран и забораван; и сталан и променљив; али у жељи да 
руши Турство и да диже Српство, био је свакад један исти, 
непомерно сталан, вечито веран, никад забораван, свакад 

достижан и никад уморан.“

Милан Ђ. Милићевић

Увод

Историчари кнеза Милоша Обреновића сматрају најзна-
чајнијим владарем модерне српске државе. На Цвети, 23. априла 
1815. године, стао је на чело Другог српског устанка, који је, за 
разлику од првог, плануо и угасио се у једној години. По завр-
шетку устанка, после војничкких успеха, до изражаја су дошле и 
Милошеве преговарачке способности. Он је успео да, упорношћу 
и лукавом дипломатијом, а неретко и подмићивањем турских 
великодостојника, издејствује од султана признање основних 
елемената државности за Србију, а касније и наследно кнежевско 
достојанство.

Милошева владавина имала је, међутим, и наличје. За Ми-
лоша су савременици неретко говорили да је владао као „какав 
паша српске националности“. Не само да се одевао по турској 
моди, већ ни зачетке државног апарата није одвајао од своје свите, 
и према њима се тако понашао. Милош није волео писане законе, 
много више му је одговарало да земљом управља по сопственом 
нахођењу, а да у случају нужде издаје наставленија и њима уређује 
важна питања. Говорио је да се законима „човек веже за ‘артију, па 
не може да чини ни зла, ни добра“ (Јовановић, 2006, 50). 

Веома брзо, од народног трибуна постао је тиранин. У Ми-
лошевим очима народ је био „стока без репа“ којом је он управљао 
у складу са Макијавелијевим доживајем владара „који сме да буде 
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вероломан, лукав, безобзиран и зао“*. 

Примедбе на Милошево понашање имали су сви, од про-
стог народа до његових пријатеља и најближих сарадника, али 
се нико није усуђивао да му укаже на грешке које чини. Народу 
је било забрањено да говори било шта против кнеза јер би у су-
протном били утамничени, а народни прваци су се бојали да не 
доживе Карађорђеву, Цукићеву и Марковићеву судбину** (Мило-
сављевић, 2007, 101). Једини који се нашао у позицији, и сакупио 
довољно хрбрости, да укаже кнезу на грешке које чини био је Вук 
Стефановић Караџић. Ни он се није усудио да то уради лично, 
већ је своје незадовољство исказао писмом послатим са терито-
рије суседне Аустрије. Ово писмо вероватно није било пресудно 
за промену начина Милошеве владавине, али му је готово сигурно 
отворило очи и указало на могућа решења ситуације у којој се 
Србија тада налазила. 

Циљ овог рада је да кроз Вукове речи укаже на проблеме 
са којима се тек ослобођена српска држава суочавала, али и да 
покаже у којој мери су Вукови предлози утицали на развој српске 
државности, преточени у чланове првог устава модерне српске 
државе. У настојању да се избегне препричавање и образлагање 
чланова устава, направљен је осврт на круцијалне реформе у фук-
ционисању државног апарата и истакнути су они чланови Устава 
који представљају спровођење Вукових предлога у дело.

Прилике у Србији после Другог српског устанка

Пут ка остваривању самоуправе

Други српски устанак завршен је компромисом са Портом, 
који се темељио на усменом споразуму између Марашли-Али-па-
ше, постављеног за београдског везира, и Милоша Обреновића, 
вође устанка. Поред обнављања раније добијених самоуправних 
* Према др Владимиру Стојанчевићу кнез Милош је захваљујући лукавству, радозналости, вештини, проницљи-
вости и одлучности био наш „највећи и најпродорнији макијавелист“.
** Поред наведене тројице, Милош се сурово обрачунао и са другим припадницима „опозиције“. Као жртве Ми-
лошевог режима убијено је педесет особa.   
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повластица, Срби добијају и право формирања Народне канце-
ларије, која је требало да представља колегијални орган српске 
врховне власти. Сама појава могућности да Срби добију орган 
врховне власти довела је до борби за превласт, у којој је Милош 
убрзо однео победу.

Чланство у Народној канцеларији требало је да припад-
не дванаесторици нахијских представника, међутим она никада 
није попуњена. Милош Обренновић је постао врховни кнез, не 
либећи се да се на путу до титуле послужи насиљем и убиствима. 
Његов положај потврђен је од стране скупштине старешина две 
године после устанка, 1817. године, када је проглашен врховними 
наследним кнезом. Портину формалну потврду Милош је чекао 
још пуних тринаест година. За то време наставио је да ради на 
проширивању самоуправних повластица до готово извесне фак-
тичке смаоуправе. Развој ситуације у Србији је био знатно олак-
шан неповољним међународним положајем Османског царства, 
које је у то време често називано „болесником на Босфору“. Како 
је одређени степен самоуправе за Србију био  предвиђен међу-
народним документима*, чије одредбе Порта није испуњавала на 
време, она није била у позицији да прави питање око појединих 
надлежности које су Срби већ преузели, а које су се тицале наја-
вљене самоуправе. 

Незадовољство Милошевом владавином

У унутрашњој политици Милош је наилазио на велики от-
пор међу сународницима. Он је, заменивши Турке који су некада 
управљали Пашалуком**, пашинску власт заменио својом, ништа 
мање деспотском (Ранђеловић, 2012, 49). Није био везан законима, 
јер писаних закона у то време није било. У начелу, извршна и суд-
* Тачком VIII Букурешког мира, склопљеног 1812. године, за Србе је била предвиђена потпуна амнестија и нека 
врста самоуправе. Како је Порта избегавала њено извршење, Руси су српско питање укључили и у Акерманску 
конвенцију од 26. септембра 1826. године, а Порта се обавезала да ће, заједно са српским представницима уреди-
ти ово питање и решење објавити хатишерифом. Наредне године дошло је до избијања још једног руско-турског 
сукоба, окончаног у Једрену 2. септембра 1829. године када се Порта обавезала да у року од месец дана изврши 
Акерманску конвенцију.
** Београдски пашалук био је општеприхваћени назив за Смедеревски санџак, иако тај назив никада није по-
стао званичан.
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ска власт биле су одвојене, па су свуда поред нахијских старешина 
постојале и засебне судске колегије. Ипак, ове две власти спајале 
су се у кнезу – он је упућивао судове како да доносе пресуде, које 
је сам прегледао, а неретко је и сам изрицао правду. Централна 
управа није била подељена на министарства, већ је била концен-
трисана у Кнежевој канцеларији, што значи да кнез није управљао 
преко преко министарстава, већ непосредно. Једино ограниче-
ње кнеза била је народна скупштина која се састајала два пута 
годишње.*** У почетку отпор су пружали само поједини народни 
прваци, дижући велики број буна уперених, директно или ин-
директно, против самог кнеза. Године 1816. избила је Молерова 
буна против самог Милоша. Девет година касније подигнута је и 
Ђакова буна, директно уперена против органа централне власти, 
који су тлачили народ горе него сами Турци, а индиректно против 
самог кнеза, који је те органе и постављао.****

Милош Обреновић се у очувању своје власти служио и 
политичким убиствима. Савременици су га због тога окарактери-
сали као „правог тиранина и највећег безаконика“. Кнежева опо-
зиција сачинила је списак од више од педесет погубљених људи 
(Стефановић Караџић, 1972, 305). Захтеве у погледу сређивања 
унутрашњих односа и решавања питања организације власти кнез 
Милош је одбијао, позивајући се на још увек несређене односе са 
Портом. Међутим, после издавања хатишерифа***** из 1830. године, 
којим долази до разрешавања питања односа Србије и Порте, као 
и основа самоуправе Србије, оживљавају и многе раније тенден-

*** Скупштина се састајала ради распореда пореза по нахијама. Од тог пореза покривали су се трошкови турских 
и народних власти. Са оваквом надлежношћу, скупштина није у великој мери ограничавала владареву власт, 
нарочито ако се у обзир узме чињеница да су скупштину чиниле нахијске и кнежинске старешине постављане 
од стране кнеза. 
**** Побуњени народ по Ђаковом позиву кренуо је за Тополу, где се окупило око 5.000 људи, међу којима је поред 
сељака било доста трговаца, свештеника и кметова. Скуп у Тополи имао је карактер прве општенародне скупшти-
не у Србији, сазване и одржане против воље власти. На скупштини су дошле до изражаја различите тенденције и 
под утицајем људи које су старешине убациле да одвраћају народ од буне, вођство је започело преговоре. Кнезу 
Милошу је са скупштине 1. фебруара упућен акт којим се тражи да се укине „кнежевски зулум“, смање порези и 
друге дажбине, забрани кулучење старешинама и врате народу политичка права и самоуправа.
***** Хатишерифом (тур. свети, блажени потпис) се назива акт написан од стране самог султана, који се не може 
опозвати чак ни ако за владавине султана који га је издао долази до повреде слова хатишерифа. Други акти који 
носе стуру, али нису потписани руком султановом, називају се бератима. Они произилазе од Велике порте, тј. 
од великог везира, а у име царево, и могу бити опозвани. 
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ције у решавању питања власти, али се рађају и нове*.

Иако су Милошеве заслуге за будућност Србије биле вели-
ке, он је био човек са доста мана које су током његове владавине 
дошле до изражаја (Стефановић Караџић, 1972, 305). Од Турака је 
попримио бројне навике, па се понашао попут каквог везира или 
султана. Од људи  је очекивао безусловну покорност. Све ово је 
умањивало његову популарност у народу. Изнети, међутим, своје 
мишљење о кнезу било је изузетно опасно. Када је Сима Милути-
новић писао Историју Србије, прота Матија Ненадовић одговарао 
га је од тога говорећи: „Ако успишеш истину, изгубићеш главу, јер 
ће те посећи господар Милош; ако ли успишеш лаж, глава ће ти 
остати, али ћеш изгубити чест.“ (Николић, 1996, 188).

Једини који се усудио да кнезу укаже на грешке које прави, 
а које толико сметају народу српском, био је његов пријатељ и 
биограф Вук Стефановић Караџић. Вук, који је одржавао редовну 
коресподенцију са члановима породице Обреновић**, у свом пи-
сму од 24. априла 1832. године,*** Милошу упућује конструктивну 
критику на рачун његовог понашања и владања, саветујући га,уз 
то, како да стање у земљи поправи и поврати углед и поштовање 
које је некада уживао (Стефановић Караџић, 1969, 748). Разлог 
због кога је Вук смео да критикује Милошеву владавину, била је 
чињеница да је писмо писао из Земуна, дакле, са територије друге 
државе, што значи да је био ван кнежевог домашаја. 

* Руску идеју о формирању Савета народне старешине су одмах прихватиле. Старешине, о којима се говори у 
периоду издавања хатишерифа из 1830. нису Милошеви саборци из револуције, чувени у народу, па самим тим 
и природни Милошеви такмаци. Са конкуренцијом те врсте Милош је, углавном, раскрстио до 1817. године. 
Старешине о којима се у ово време говори су људи који су се истакли у Милошевој служби, почињући као ње-
гове буљубаше, писари или ортаци. Њима је временом Милошев апсолутизам, који их је издигао изнад простог 
народа, почео да смета, па су се код њих јавиле тежње ка стварању олигархијски уређеног друштва.  

**  Поред кнеза Милоша, Вук је неретко писао и кнегињи Љубици, Јеврему, а касније и Михилу Обреновићу. 
*** Писмо написано 24. априла, Вук није одмах послао Милошу, већ је оклевао пуна четири месеца, чекајући да 
оде у Беч, па да га отуда, удаљив се од Србије, пошаље. Међутим, када је схватио да „је општа буна тамо /.../ са 
свим готова, само што није почела“, одлучио је да писмо ипак пошаље из Земуна.  
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Вуково писмо Милошу

„...Нико не може целом свету колача намесити; али с дана-
шњим владањем Ваше Светлости готово би се у скупу могло рећи, да 

нико тамо није задовољан“ 
 (Стефановић Караџић, 1969, 652)

У писму кнезу Милошу, Вук Стефановић Караџић је, указу-
јући на стање у земљи, убедљиво образложио због чега нико није 
задовољан кнежевом владавином. Већ на самом почетку писма 
Вук узроке незадовољства дели у две групе: 

(1) народ се не осећа сигурним, живот и част свакога од 
Милошевих поданика константно се налазе под знаком питања и 
зависе искључиво од Милошевог тренутног расположења, а људи 
нису господари својих трудом стечених имања; 

(2) за опште добро народа се не стара и не ради онако како 
би по мишљењу народа требало. 

У наствку наведене су реформе које треба извршити зарад 
побољшања стања у Србији. Као што је некада Божа Грујовић у 
устаничкој држави указивао на потребу стварања закона – првог 
господара и судије у вилајету, тако је и Вук у своме писму Милошу 
објашњавао да је неопходно Србији дати устав: 

Њиме би требало одредити правитељство; сваком Србину осигурати 
живот, имање и част и дати право да сам бира како ће своје послове 
водити; да се успостави чврста хијерархија међу чиновницима, како би 
се јасно знало ко је коме подређен; да се чиновници могу унапређива-
ти, али не и враћати назад у ниже чинове; да се не могу отпуштати из 
службе без доказане кривице, ни приморавати да се службе прихвате 
и да сваки чиновник може, када то пожели, напустити службу (Ран-
ђеловић, 2012, 64).****

Вук истиче да није довољно само донети устав, већ га и 
прочитати на великој скупштини, те да на њему кнез положи за-

**** У писму Вук употребљава термине „правица“ и „конштитуција“. Термин „устав“ први ће употребити Дими-
трије Давидовић приликом рада на Сретењском уставу. 
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клетву и објави да ће свака радња супротна слову устава бити 
санкционисана. 

Допринос сачињавања уставног акта није ништа мањи од 
доприноса који једној држави даје организовано правитељство, 
наглашава Вук, објашњавајући да ће устројавањем правитељства 
Србија стећи углед међу суседним државама, а и сам народ ће та-
кву државу озбиљније доживљавати. „Ни најмудрији владалац не 
може сам управљати свим државним пословима, не само јер не 
може све постићи, већ и због тога што би у афекту могао донети 
погрешну одлуку ако нема никога ко би га могао усмерити или 
посаветовати“ (Стефановић Караџић, 1969, 656).

У Србији, у време писања овог писма никаквог правитељ-
ства није било – сам кнез био је цело правитељство*.

Вук инсистира на побољшању положаја чиновничког слоја, 
упоређујући незавидан положај у коме се српски чиновници на-
лазе са положајем чиновника у суседним државама. У држави, у 
којој је владарска титула наследна, требало би да и чинонови буду 
наследни, јер управо ти чиновници представљају зачетке аристо-
кратије. Овај предлог Вук је вероватно изнео делимично и због 
бриге за своју породицу. 

Следећи предлог односи се на укидање кулука, изузев за 
општинске потребе. Такође, Вук сматра да би ваљало укинути и 
обичај дочекивања и давања бесплатног конака кнезу и капетани-
ма, већ би за овакве услуге требало плаћати народу. 

Отварање школа, а затим и гимназије, лицеја и универзите-
та, следећа је ставка коју Вук наводи у своме писму. Он објашњава 
кнезу да се не треба бојати писмених и учених људи јер они први 
увиђају колика је корист коју од добро организоване власти земља 
има, па се, сходно, томе државној власти, ако је ова праведна и 
мудра, први покоравају. Са друге стране, ако је власт неправед-
на и поступа у супротности са законима или обичајима, против 

* „Да Ви сутра, сачувај боже, умрете /.../, умрло би и правитељство.“
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ње устају и најнеобразованији слојеви друштва. Описмењавању 
народа се, наравно, треба приступити тек када кнез буде научио 
читати и писати. 

Људима не треба дати само прилику да се образују, већ и 
да се обогате. Овде Вук прави дигресију на почетак буне на дахије, 
подсећајући кнеза да се сиромашнији друштвени слојеви, суоче-
ни са зулумом, лакше дижу на оружје него они, имућнији, који у 
таквим сукобима ризикују да изгубе стечено. Један од услова за 
побољшање материјалног стања српских трговаца је да сам кнез 
престане да се бави овом делатношћу и да својим ортацима ускра-
ти  повластице по којима се издвајају од осталих трговаца. 

За једну модерну државу је непходно да њени становиници 
смеју речима исказати шта мисле о стању у земљи. Вук наглашава 
да слобода говора може користити и владару. Не само да би људи 
престали да сумњају да је смрт сваког чиновика заправо наређено 
убиство, већ би се на овај начин и правитељству указало на гре-
шке које чини и дала прилика за исправљање истих. У случају да је 
оно што људи говоре неистина, ни тада их не треба затварати или 
кажњавати (под условом да њихове речи не могу имати озбиљних 
последица), него их прекорити или једноставно пустити. 

Вук не пропушта прилику ни да прекори Милоша због ку-
повине села у Каравлашкој. По схватању народа то јасно указује 
на то да је боље бити спахија у туђој земљи него кнез у Србији и 
да је кнежева намера да у Србији стекне што више новца, па да у 
случају и најмање невоље напусти земљу. 

На самом крају писма стоји упозорење кнезу да, ако не 
промени своје понашање, начин владавине и не изврши рефор-
ме које су му у писму предочене, ризикује да на се навуче гнев 
народа, а да се они који су устајали против његове власти, попут 
Ђака и Чарапића** почну славити као већи јунаци од оних који 
су животе изгубили на Мишару и Делиграду, борећи се против 
** Када је почетком 1825. године Ђак подигао устанак пред Смедеревском нахијом, Ђорђе Чарапић почео је 
подизати Београдску нахију. Када су Ђакови устаници разбијени у Тополи, Чарапић је пребегао у Банат, да би 
се у пролеће наредне године вратио у Србију и покушао да подигне нови устанак. Дознавши за то, Милош је 
наредио његово убиство.  
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народног непријатеља (Стефановић Караџић, 1969, 677).

Милетина буна

По хатишерифу из 1830. године, кнез је био обавезан да 
организује Савет што је избегавао да учини све до 1834. године. 
Осетивши узнемиреност народних маса, 1. фебруара 1834, на за-
седању Скупштине, обећао је и значајне законодавне и админи-
стративне реформе и дао један нацрт устава. Поставио је и пет 
министара.* Ови потези нису задовољавали његове противнике, 
који су постављене министре сматрали обичним кнежевим чи-
новницима.

Како кнез Милош није желео да ограничи своју власт и 
одреди народна права, у земљи се појавио јак покрет усмерен про-
тив његове самовоље. У планирању буне су учествовали Аврам 
Петронијевић, Милосав Здравковић Ресавац, Милета Радојковић, 
Ђорђе Протић и Милутин Петровић Ера, брат славног Хајдук-
-Вељка (Куниберт, 1988а, 361).**

Милета Радојковић је успео да скупи највише људи за буну, 
па је његова реч по питању циљева побуне била пресудна (Куни-
берт, 1988а, 36).*** Када су се побуњеници приближили Крагујевцу, 
пред њих је изашао Тома Вучић Перишић, који је пристао да буде 
посредник између кнеза и побуњеника. Кнез Милош је чак поми-
шљао и на бекство из земље, али је, предомисливши се, послао 
свог секретара Димитрија Давидовића да се информише о захте-
вима побуњеника (Спасојевић, 2005). Након разговора са Давидо-
вићем, тридесет пет изасланика из редова побуњеника је кренуло 
са њим да кнезу изнесе захтеве народа. Уследио је Милошев дола-
* Милош није свих пет министара поставио од једанпут, већ у року од два и по месеца. Лазар Теодоровић постављен 
је за министра правде и просвете (27. март 1834.), Ђорђе Протић за министра унутрашњих дела (5. април), Коца 
Марковић за министра финансија (23. априла), Тома Вучић Перишић за министра војног (2. јуна), а за министра 
иностраних дела кнез је поставио Димитрија Давидовића (12. јул). Њихове дужности, међутим нису биле одређене.
** Постоје и наводи да је Алекса Симић, брат Стојана Симића, такође био упућен у све тајне ове завере, али да 
се држао по страни иако је у потпуности делио братовљеве осећаје. 
*** Петронијевић је предлагао да се кнез примора на одступање са престола или да се ма како уклони са истог. Са 
овим предлогом сагласни су били и Симић, и Протић. Кнез Милета противио се насилном смеру буне и залагао 
за то да се кнезу напише молба у којој ће му бити предочене побуде из којих је буна подигнута и наведени зулу-
ми на која се народ жалио. Са Милетине тачке гледишта, ово је био једини пут да народ изрази своје жеље; да се 
избегне грађански рат и да се, и у случају неуспеха, Милош приволи на умеренију владавину. 
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зак у Крагујевац и помирење са вођама буне речима: „Сви смо ми 
криви; и ја сам сâм често грешио; трудимо се да се сви исправимо 
и опростимо узајамно једни другима“ (Куниберг, 1988б, 377.).

 Др Бартоломео Куниберг сматра да овај Милошев посту-
пак представља најбољи одговор на све грдње и нападе на кнеза и 
открива величину његова срца (Куниберг, 1988б, 377). Било да је 
то тачно, или је овај поступак мудар потез владара, који је после 
Вуковог писма и последње буне, схватио да убиства или кажњава-
ња старешина, вођа буне, неће допринети његовој популарности, 
он је утро пут стварању првог српског устава и рушењу кнежевог 
апсолутизма.

Сретењски устав

„Закони нас чине слободним.“

Садржина Устава

Израда Устава поверена је кнежевом секретару Димитрију 
Давидовићу. Термин „устав“ сковаће сам Давидовић вероватно 
ношен мишљу да се владарева самовоља може (за)уставити једино 
„уставом“. Остале земље у којима је овакав акт постојао преузи-
мале су латинску реч конституција (Спасојевић, 2005).

Устав је био подељен на четрнаест глава: Достоинство и 
простор Сербије; Боја и грб Сербије; Власти србске; О законодав-
ству и начину, како га ваља водити, вообште;  О Књазу србском; О 
Државному Совјету; Власт судејска; О народној скупштини; О 
цркви; О финансији (азнадарсву); Обштенародна права Срби-
на; Права чиновника; Промјене и додатци к Уставу Књажества 
Сербије; Закљученије.Уставом био је установљен Државни совјет 
народних старешина, на који су пренете готово све кнежеве атри-
буције. Он је имао законодавну функцију. Законима израђеним од 
стране Совјета, кнез је могао ускратити потврду. Међутим, право 
које је имао није било право апсолутног, већ само суспензивног, 
вета, јер је трећи пут поднети предлог закона кнез морао одобри-
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ти. Совјет је био и врховна управна власт – министри су узимани 
искључиво из редова саветника, а министарства су била сматрана 
одсецима Совјет. Чиновници су постављани по предлогу Савета и 
стајали под његовом дисциплинском влашћу. Једно одељење Со-
вјет вршило је функцију трећестепеног, највишег, суда. Може се, 
дакле закључити да су у Совјету биле сједињене све три власти, 
што је дотадашњу апсолутну власт кнеза смањивало у изузетно 
великој мери. Непокретност саветника није изричито поменута, 
али се из појединих чланова дало закључити да саветник може 
бити лишен звања само због, пред Совјетом, доказане кривице.

Трећи орган власти, поред кнеза и Совјета, била је Народ-
на скупштина коју је чинило сто, од народа изабраних депутата. 
Скупштина се састајала једном годишње, на Ђурђевдан. Поред 
овог редовног заседања, могло је доћи и до ванредног, на кнежев 
захтев. Скупштина је имала тзв. буџетско право, што значи да 
никакави намети, порези или задужења државе нису могли бити 
остварени без њене сагласности. За промену кнежеве плате, тако-
ђе је била потребна сагласност скупштине. Није имала законодаву 
функцију; могла је само молити Совјет да донесе нови закон. У 
случају изумирања династије Обреновић, Скупштина је са Совје-
том бирала новог кнеза. Ове одредбе Устава, као и сама чињеница 
да је до доношења устава дошло, реализација су првих Вукових 
предлога изнетих у писму. 

Глава дванаеста Устава регулише права чиновника. У њој 
се наводи да се чиновници не могу отпустити из службе без дока-
зане кривице (чл. 134), већ остају у служби све док су за вршење 
исте способни (чл. 133). Рок за доказивање кривице чиновника 
је три месеца, ако је повреда извршена у Србији, односно чест 
месеци за оне учињене у иностранству. За то време чиновник 
прима половину редовне плате. Чиновници могу напредовати на 
хијерархијској лествици, али се не могу враћати на ниже чинове 
(чл. 133). Стари или онимчиновници који из здравствених разлога 
нису способни да наставе службу, из државне хазне примају пен-
зију до краја живота. За беспрекорну службу у трајању од петнаест 
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година, пезнија износи половину плате, док чиновници са радним 
стажом од двадест пет година примају пензију једнаку плати коју 
су примали за време службовања. Чиновници који на сопствени 
захтев буду били отпуштени из службе, губе право на пензију. Др-
жава се Уставом обавезује и да ће водити рачуна о сиромашним 
чиновницима (чл. 137). Чиновницима је, у страху од прекомерног 
богаћења и имовинског диференцирања становништва, забрање-
но бављење трговином или занатством док су у служби (чл. 138). 
Ова глава Устава представља испуњење Вукових предлога који 
се тичу побољшања положаја припадника чиновничког слоја, уз 
изузетак наследности чинова.Глава једанаест Сретењског устава 
носи наслов „Обштенародна права Србина“ и представља испуње-
ње преосталих Вукових предлога кнезу Милошу. Устав гарантује 
једнакост свим грађанима (чл. 111), уз прецизирање ко се све сма-
тра грађанином Србије (чл. 108). Прописано је и да се нико не сме 
гонити, ни затварати, ни бити осуђен без одлуке надлежног суда 
и мимо закона (чл. 112). Такође, сваком затворенику је најдаље 
након три дана морало бити саопштено зашто је затворен и он је 
морао бити испитан (чл. 113). За кривицу није могао судити нена-
длежни суд (чл. 114), а уведено је и начело ne bis in idem (чл.115). 
Свим грађанима гарантују се имовинска права* (чл. 118, 119**, 120, 
128). Сеоске шуме и гора, од доношења Устава сматрају се оп-
штенародним добром којим се сав народ може служити (чл. 129). 
Устав народу даје право да од правитељства затражи подизање 
склоништа за сиромашне, школа, болница и карантина (чл. 131).

Проглашење уставног стања

У Крагујевцу се, на Сретење, 15. фебруара 1835. године, 
састала народна скупштина, којој је поред представника прису-
ствовао и окупљени народ. После литургије, кнез је поздравио 

* Што се тиче имовине кнеза, он и његова породица ослобођени су плаћања данка на куће у којима живе, али су 
обавезни да, као и остатак народа, плаћају порез на остале непокретности (чл. 22).
** Члан 119. који гласи: „Имање сваког Србина, било какво му драго, јест неприкосновено. Ко се покуси сво-
јевољно дирнуtи у туђе добро и имање, и или присвоити га, или окрњити, онај ће се сматрати са нарушитеља 
обштенародне безбједности, био он ко му драго и од куд му драго“, нарочито се односи на Милоша који је,по 
Вуковим речима, имао обичај да присваја туђа имања која би му се допала.
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присутне, а потом је Давидовић прочитао беседу коју је саставио 
сам кнез. У беседи се проглашава уставно стање, обавештава на-
род о формирању Совјета и објављује да се већ годину дана ради 
на састављању законика, грађанског и казненог. Своју дотадашњу 
апсолутистичку владавину, Милош је у беседи оправдао речима:

До сад нису били довољни: ни моје знање, ни моја познанства, ни моје 
време, да би се извршио овакав замашан посао, да би се тј. он извео 
тако да му не би могао нико ништа замерити,или да би се чак могло 
говорити да је он дело савршенства (Куниберг, 1988а, 385).

На седници која је уследила сутрадан, народу је прочитан 
и текст Устава, а одмах потом су кнез, а за њим и народни пред-
ставници, положили заклетву над Уставом. Први српски устав 
примљен је у народу добро примљен. „Новине сербске“ писале су 
да је кнез Милош потписао „срећу Србије“, а Јеврем Обреновић 
јављао да се јавност у иностранству диви слободоумљу српскога 
устава. 

У знак захвалности, кнез је од народа на поклон добио 
златни пехар и сабљу од истог метала, наручене из Беча. На кори-
цама сабље рубинима и туркисима било је исписано „Своме Кнезу 
Милошу Обреновићу – Благодарна Србија“ (Куниберг, 1988а, 391).

Реакција великих сила на Сретењски устав и његово 
укидање

Иако је сачињен без сагласности Турске, чланови Устава 
ни по чему нису били у супротности са одредбама хатишерифа 
из 1830. године. Ипак, сам чин састављања устава и неке језичке 
конструкције унутар истог јасно су указивале на то да Србија не 
поштује формална правила свог вазалног односа. У првом члану 
Устава наводи се да је Србија „нераздјелно и у правленију своме 
независимо Књажество по признанију султана Махмуда другога и 
императора Николаја првога“ чиме се истиче унутрашња незави-
сност призната од стране двојице царева. Србија је овим стављена 
у исти ранг са сизереном и протектором, а њен вазални положај 
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занемарен је. Савет, чије је формирање предвиђено другим сул-
тановим хатишерифом*, у Уставу носи назив Држави савет, што 
јасно указује на то да Србија себе сматра државом, а не турском 
провинцијом са привилегијом самоуправе. Опис грба и заставе** 
само поткрепљују ову чињеницу. Сретењски устав предвиђао је 
и именовање „попечитеља инострани дела“, што је само по себи 
наметало питање зашто би провинција имала потребу за форми-
рањем министарства спољних послова. 

Овакав устав нимало није био по вољи великих европских 
сила. Постављало се питање како Србија, вазална земља, сме да 
донесе устав без знања Турске, свог сизерена. Устав је сметао и 
протектору Србије, Русији, као и Аустрији. На крају крајева, ни 
једна од ових држава није била уставна монархија. Чак је и Ен-
глеска инсистирала на укидању Сретењског устава, а касније се 
укључила и у стварање новог уставног акта, који ће Србији бити 
издат у форми хатишерифа. 

Чињеница да је Србија донела акт којим је уређивала своја 
унутрашња питања, није у толикој мери сметала великим европ-
ским силама, колико чињеница да је тај „француски расад у срп-
ској шуми“ носио идеје либерализма и демократије. Тим уставом 
кнез је, по процени аустријских дипломата, постао само један лу-
так, док је сва власт била сконцентрисана у рукама Совјета. Русија 
и Аустрија биле су уплашене да би и народима под њиховом вла-
шћу могло пасти на памет да захтевају доношење оваквих аката, 
што се у потпуности косило са начелима на којима су почивала 
ова царства. Од стране турског министра иностраних дела, Устав 
је окарактерисан као „заразителни“. Бутењев, руски посланик у 
Цариграду назвао га је „француско-швајцарском конституцијом“, 
говорећи да се у Србији праве „револуционарне конституције“. 
* Први хатишериф издат Србији био је хатишериф из 1829. године којим се најављује озваничење самоуправе 
Србије. За њим следи хатишериф из 1830. године, који утвруђује и детаљно регулише самоуправу, и хатишериф 
из 1833. године, којим је решено питање шест спорних нахија и убрзано решавање неких мање спорних пита-
ња. Хатишериф из 1838. године, акт познатији као Турски устав, погрешно се назива „трећим хатишерифом“. 
**  Оно што је посебно „боло очи“ биле су боје српске заставе – „отворено-црвена, бјела и челикасто-угасита“. 
Исте боје појављивале су се и на француској застави, па су монархисти страховали да би после тог либералног 
устава, који је изнедрила једна буна, у Србији могло да се догоди оно што се догодило у Француској. А, после Срба, 
„зараза“ би се могла проширити и на друге народе који су живели у апсолутним монархихјама.
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Када му је Михаило Герман понудио на увид текст устава, овај је 
скочио као опарен и узвикнуо: „Како? Конституцију! То ја нећу да 
држим у канцеларији!“ (Спасојевић, 2005)

Било је јасно да Сретењски устав, „једна од најевећих за-
блуда XIX века“, није могао дуго остати на снази. Није било по-
требно вршити много притиска на кнеза који је сматрао да је на-
роду показао добру вољу, дозволивши доношење једног оваквог 
акта, али се сада морао повиновати вољи великих сила од којих је 
зависио. Већ до 23. марта 1835. године разрешио је тек именоване 
попечитеље. Једино је, мимо укинутог устава, морао задржати Со-
вјет предвиђен хатишерифом пет година раније, који је био већа 
претња његовој власти од Народне скупштине. 

Закључак

Круну правно-политичког развоја српске средњовековне 
државе представљао је Душанов законик или, како га Алексан-
дар Ђорђевић назива, „устав средњовековне Србије“ (Ђорђевић, 
2005). Српска држава тада се налазила на врхунцу моћи, а пад који 
је затим уследио онемогућио је даљу правно-политичку делатност. 
За време Револуције*, Србија коначно стаје на ноге. Међутим, тек 
доношењем Сретењског устава она ће ући у ред модерних европ-
ских држава. Поставља се питање зашто је Сретењски устав, који 
је био на снази мање од два месеца, а поред тога имао и одређене 
недостатке, толико значајан и слављен. Не само да је овај устав 
био први акт ове врсте донет у ослобођеној Србији, већ се заси-
гурно може рећи да представља прекретницу у правно-политич-
ком развоју Србије XIX века. Иако малтене октроисан**, овај устав 
био је један од првих демократских устава у Европи; неки су га чак 
сматрали и републиканским. Доношење овако либералног устава 
у земљи која је до тада била под апсолутном влашћу, најпре сул-
* Под термином Српска револуција подразумева се период од 1804. до 1835. године. Први га је употревио Лео-
полд Ранке у књизи Српска револуција (Die Serbische Revolution), од њега га је касније преузео и Вук Стефановић 
Караџић.
** Овај устав није саставио кнез, али је састављен по кнежевом налогу. Чланови устава нису разматрани на 
скупштини. После читања текста Сретењског устава, народу окупљеном на Скупштини било је остало само да 
га повицима одобри.
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танском а потом и кнежевском, био је огроман искорак. Устав који 
ће 1838. године бити „подарен“ Србији од стране султана, биће 
корак уназад у односу на Сретењски устав, али и реалан израз 
прилика у којима се Србија налазила. 

Нема сумње да је Милошев главни мотив за увођење устав-
ног стања био очување кнежевске титуле. Чињеница да је одлучио 
да свој положај очува доношењем устава, а не проливањем крви, 
указује да је постао свестан ситуације у којој се земља налазила. 
Вуков допринос овом „просветљењу“ владара не може се оспо-
рити. Не само да свој гнев, који један апсолутиста мора осећати 
када се суочи са критикама, Милош није искалио на Вуку, већ 
је, засигурно схвативши у коликој је мери Вук био у праву, на-
ставио одржавати пријатељске односе са њим. О томе сведоче и 
бројна писма која су њих двојица упућивала један другоме, као и 
чињеница да је између своје прве и друге владавине Милош један 
период свог живота провео у дому Караџића. 
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Vuk and Miloš: Vuk’s Letter to Miloš and its Influence on 
the Development of Serbian Statehood

Sofija Stojanović

Abstract: Not long after gaining de facto independence in newly 
established Principality of Serbia was raisen question of limiting princećs 
power. Facing frequent rebelions and in fear of losing the throne, prince 
Miloš Obrenović agreed to passing the constitution, whose writing was 
assigned to Dimitrije Davidović. The only one who had courage to tell 
Miloš everything that others thought and spoke in privacyabout his be-
haviour and situation in the countrz was Vuk Stefanovic Karadžić, who 
mainteined regular correspondence with the members of the dynasty. In 
the letters Vuk rebuked prince and pointed to the things that had to be 
changed.

Reading Vuk’s letters to prince Miloš and Sretenje Constitution, 
we can notice that Vuk's sugestions are embodied in the provisions of the 
first constitution of the modern Serbian state. Based on this we see that 
Vuk's advices a lot of influence on the constitution to become one of the 
most democratict legal act of that time.

Key words: Sretenje Constitution, Miloš Obrenović, Vuk Ste-
fanović Karadžić, Mileta’s Uprising, constitutional question.
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Сажетак: Историјски и теолошки гледано, монаштво у 
историји Цркве и цивилизације уопште представља древну инсти-
туцију. Монаштво подразумева апсолутно слеђење у остваривању 
Христовог идеала и Његовог Јеванђеља. Рад представља приказ 
само једног историјског момента у развоју монаштва, а то је његов 
развој на тлу Британског острва у периоду тзв. ране Цркве. Од 
продора хришћанства до истакнутих представника као што је био 
Свети Патрик Ирски.

Кључне речи: монаштво, Британија, Свети Патрик, хри-
шћанство, Рим, Готи, мучеништво.

* Рад је писан на мастер академским студијама.
** Мастер теолог, Православни богословски факултет Универзитета у Београду; momcilo.jagodic89@gmail.com.
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Слика 1. Мапа британског острва и путања (дебља линија) кретања монаха  

(Историјски атлас, 2008)

Увод

Треба нагласити да је од првог века пре нове ере до пе-
тог века нове ере британско острво било објекат и мета римских 
освајања (Brandt, 1995, 45-50). После првих подухвата Гаја Јулија 
Цезара, римске легије су 43. н.е. срушиле келтско краљевство Ка-
тувелауна и формирали трајну окупаторску власт која је поступно 
подвргнула читаво британско острво до планинских граница са 
Шкотском. Југоистична низија освојеног подручја интензивно 
се романизовала. Ту су никли бројни римски градови у који су 
живели трговци, досељеници, пензионисани војници, представ-
ници римских власти и романизовани Келти. Изван градова су се 
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простирала имања градског становништва. На њима су ницали 
многи засеоци, виле по римском узору, на којима се одвиојао по-
љопривредни живот. Што се даље одмицало од града и градских 
средишта, све су бројнија била слободна келтска родовска села 
– Тревс (Trews). 

У Британију је хришћанство продрло споро. Морамо 
поменути цара Констанција I Хлора (293-306) који је управљао 
провинцијама Галија и Британија, а за кога је остало забележе-
но да је у време прогона ипак остао веран хришћанској цркви 
и хришћанском Богу. Он јесте спроводио прогоне, али у знатно 
блажем облику него други цезари, он јесте рушио хришћанске цр-
кве и богомоље, али се максимално трудио да не  врши масовно 
убијање и крвопролиће хришћана. Захваљујући њему хришћани 
Британије и Галије остали су му неизмерно захвални јер су због 
његове љубави и благости избегли најужаснија страдања и крво-
пролића које су спроводили цареви Диоклецијан и Максимијан. 
Цар Констанције I Хлор умро је у Британији у Еборакуму у трина-
естој години владавине, а премештен је и међу богове (Поповић, 
1995). Један је од тројице царева којима је посвећен консекраци-
они новац са натписом „починак за изванредне заслуге“ (requies 
optimorum meritorum) (Поповић, 1995). Када говоримо о развоју 
монаштва на тлу Британије онда неоспорно морамо навести име 
Светог Мученика Албана, првог британског мученика из трећег 
века, који је био обезглављен од стране Римљана на месту где се 
данас налази Црква Светог Албана, због признавања његовог 
примања хришћанске вере. Извештај о њему доноси нам Беда 
Венерабилис (Venerabilis, 2002), за кога каже да је, у то време као 
паганин, Албан пружио уточиште хришћанском свештенику који 
је бежао од прогонитеља. Видећи јаку молитву и бдење овога све-
штеника Албан је био просвећен милошћу Божијом и почео је 
да прати пример овога свештеника и сам држећи дугу молитву и 
бдење. Убрзо је до ушију прогонитеља дошла информација да се у 
Албановој кући крије свештеник коме предстоји погубљење. Када 
су војници дошли до Албанове куће он је обукао свештеникову 
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одежду и предао се уместо свог госта и учитеља, а затим је био из-
веден пред судију. Од њега је тражено да принесе жртве олтарима 
или ће у супротном бити подвргнут најстрашнијим мукама. Али 
Свети Албан који је добровољно прихватио хришћанство није био 
уплашен овим претњама,  наоружан духовном снагом одбио је да 
испуни наређење. Свети Албан страдао је 22. јуна у близини града 
Веруламијум. А када су поново успостављена мирна времена за 
хришћане на месту његовог страдања изграђена је црква у којој су 
се према предању догађала многа чуда и исцељења. Треба помену-
ти да су заједно са Албаном страдали и Јулије и Арон становници 
града Легиона, као и многи мученици и мученице широм земље.

 Са друге стране морамо приметити да је хришћанство у 
Ирску продрло знатно брже и успешније, заслугом непознатих 
мисионара који су већ у IV веку имали храбрости да оду у те обла-
сти иако то острво није било под Римском влашћу. Сузбијајући 
друидизам, стару веру и свештенички сталеж Келта. Хришћанство 
је јачало, али на прелазу из IV у V век није било правоверно већ 
пелагијанско (Поповић, 1995, 70-74).

До прекретнице у власти над британским острвом дошло 
је у петом веку. Западно римски војни заповедник Стилихон мо-
рао је да повуче већ одавно ослабљене контигенте римских легија 
да би Италију (територија данашње Републике Италије) одбранио 
од напада Варвара. Одласком римске војске одлази и велики део 
романизованог становништва. Њиховим одласког употреба ла-
тинског језика ишчезава, римске институције пропадају, а јужна 
енглеска поново постаје територија Келта. Та етапа у историји 
острва назива се Келтски препород. Чини се да се тај појам пре 
свега односи на обнову неке врсте државности Брита, становника 
југоисточних равница. Али келтски препород није имао могућ-
ности да се неометано одвија у миру. Тек што су се римске легије 
повукле почели су гусарски напади германских племена са конти-
нента, као и напади Пикта и Шкота из Каледоније. Тако је познато 
да су Брити 429. северно од Лондона морали сузбијати заједнички 
напад Пикта и Саса (Schaff, P. 1992, 32). Ти германси освајачи пре 
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свега Саси, поново нападају и цео равничарски југоисток Енглеске 
поново долази под њихову власт, а све то повући ће и остала гер-
манска племена на територију Британије. Пред тим Германским 
надирањем нестало је и последњих остатака римске власти. Келт-
ски препород и Германска инвазија затрле су све трагове римских 
институција, па је будући развој англо-саксонске Енглеске почео 
на рушевинама, без континуитета са цивилизацијом, политич-
ким односима и привредно-друштвеном структуром у Римском 
царству.

Осим германских држава на острву живели су и они Кел-
ти коју су се пред освајачима повукли у брдска подручја и тамо 
формирали своје мале политичке заједнице: у Корнволу и Девону 
настало је Краљевство Дамнонеја, у Велсу три засебна краљевства: 
једно у Ланкаширу, једно јужно од Јорка и једно у подручју дана-
шњег града Карлиснера (Oxford Dictionary of the Christian Church, 
2009, 98). Према томе осим петнаестак германских државица које 
су се до седмог века преуредиле на седам, формирало се јужно од 
Хадријановог зида још најмање седам краљевстава келтског ста-
новништва. Али положај политичких територија на острву био је 
повољан за Германе. Они су држали централне, плодне области. 
Док су Брити заузели периферију, развучену уздуж западних оба-
ла и међу собом раздвојену дубоким морским увалама. Стога су 
њихове међусобне везе биле никакве, а могућност заједничког де-
ловања није постојала. У таквим условима државице Брита мора-
ле су већ од средине VII века да узмичу пред даљим напредовањем 
Германа па је своју независност успео да сачува само планински 
део Велса.

Одлике раног британског монаштва и услови 
његовог развоја

Расположиви подаци су повезани са монашким личности-
ма (Oxford Dictionary of the Christian Church, 2009, 91-95), често 
блиско сродним са локалним племенским вођама, као што је Ил-
туд, игуман монашког острва Калдеј, затим Сент Дејвид у Велсу 
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и Сент Самсон Долски у Британији. Исто тако су задивљујући и 
животи игумана Светог Финијана, Светог Берндана и, у шестом 
веку, Светог Колумба из Јона у Шкотској и живот једног другог 
Колумба (или Колумбана) који је дошао из манастира у Бенгору 
и отпочео са пресељавањем ирских монаха на континент. Ваља 
поменути и име Гилдаса (500-570), значајну монашку фигуру 
Британије. Он у свом делу О рушењу и освајању Британије (лат. 
De Excidio et conquestu Britanniae) подвлачи супротност између 
хришћанског живота онаквог какав треба да буде и онога какав 
је у то време био у Британији, похваљујући претходну генерацију.

Такође сазнајемо да су монашке заједнице монополизовале 
црквено вођство тако да су парохијски свештеници и дијецезал-
не организације практично нестале. Сама катедра у Армагу, коју 
је основао Св. Патрик, била је реорганизована на манастирској 
основи. У многим случајевима игумани су примали епископски 
чин, али су и светотајинска служења епископа поверавана једном 
монаху заједнице, док је игуман управљао манастиром, манастир-
ским филијалама и околном облашћу. Изгледа као сигурно да су 
игумани у неким случајевима дејствовали као епископи, иако 
нису били посвећени у епископски чин.

У петом и шестом веку је келтска црква будући ван глав-
них црквених токова водила маргинализован живот. Са смањеном 
универзалном свешћу, прилагођена локалним условима и самои-
золована, ова црква је постала у правом смислу речи „национал-
на“. Ово је створило црквене и канонске проблеме. Проблем праве 
природе епископата је био један од њих, као и специфични методи 
ширења јевнађења од стране путујућих монаха који су служили 
литургије у  домовима са верницима која су на себе преузимала 
да учествују у литургији и то са одређеним функцијама, или про-
блем одбијања келтског свештенства да се укључи у нормалан и 
канонски, црквени, поредак када је поредак већ био успостављен, 
као на пример у Британији.

Можда је овај успех постизан захваљујући аутентичној 
духовној традицији, која је по својој ригорозности и тежњи за 
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независношћу била слична традицији сиријског монаштва. Миси-
онарски жар и путујући аскетизам можда треба разумети имајући 
у виду често номадство ових народа (једним делом због ратних 
разлога),  а слабију стационираност на једном месту (Tenšek, 2003, 
78). Неке су монашке заједнице бројале на стотине, а понекад на 
хиљаде монаха. У аскетске вежбе је било укључено и по стотине 
свакодневних дубоких поклона („метанија“), дуги часови моли-
тава са уздигнутим рукама, или дугим урањањем у хладну воду, 
чак и зими, ради обуздавања телесних искушења. На Британским 
острвима, практично без писмености, манастири су били и цен-
три где су се чувале књиге, где се употребљавао латински језик 
и где су се стварали услови за унапређење хришћанске културе.

Утицај римске цивилизације на острву у периоду од IV 
do VI века којим се бавимо је једва приметан и врло ограничен 
(Tenšek, 2003, 81). Поновно увођење општеприхваћених образаца 
црквене политике морало је у Британији да сачека обраћење у 
хришћанство Англосаксонаца, под покровитељством папе Гри-
горија Великог, почетком VII века.  

Свети Патрик и његов рад на развоју црквеног 
живота

О Светом Патрику се зна много из његових сачуваних спи-
са који, међутим, не дају датуме, па тако проблем Светог Патрика 
изгледа остаје сталан предмет Ирске дебате. Његово пуно име је 
било Магон Сукат Патриције. Родио се у време римске владавине, 
око 385. Деда му је био хришћански свештеник, а отац ђакон. У 
једном нападу Ираца заробљено је много Британаца, међу којима 
је био и Патрик, коме је тада било 16 година. Он је наредних 6 
година провео као роб у Ирској чувајући стоку свога господара. 
За то време Патрик је био посвећен молитви. Успео је да побегне 
и укрца се на један брод који је допловио до неке луке у западној 
Галији, можда Нант или Бордо. Тамо је два месеца био заточен 
од стране варвара. Затим су га галски хришћани прихватили као 
странствујућег брата. Од њих је Патрик чуо о животу светог Мар-
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тина Турског, што га је веома надахнуло и одушевило. После тога 
одлази у Милано и упознаје се са заједницом коју је основао свети 
Амвросије. Такође је пропутовао добар део Италије. Недалеко од 
галске и италијанске обале налазио се мали број острваца, Гали-
нарио, Капрариа, Горгона, Лери, већ познатих места повучености 
за испоснике и групе аскета. Патрик је сусрео многе наставни-
ке духовног живота и постао један од млађих чланова заједнице 
Хоноратовог манастира на Лерину. Ово искуство је имало вели-
ког утицаја на његово касније епископско служење. Патрик је уз 
Хоноратов благослов и жалост заједнице, напустио острво да би 
отишао у Британију својим рођацима и пријатељима. Ипак про-
мисао Божији је био такав да се он касније ипак вратио у Ирску 
432.  где као епископ наслеђује Паладија (посвећеног од Германа 
Оксерског). Патрик је ревносно проучавао Свето Писмо, о чему 
сведоче његови списи, али осим овога изгледа да није имао обра-
зовање из других области, што представља супротност водећим 
црквеним људима тога доба у Галији: Хонорату, Иларију, Евхери-
ју, Лупу, Викентију (Винценцију), Фаусту, Герману, који су стекли 
образовање из говорништва и литературе. Патрик је добро позна-
вао Германа Оксерског, који је и Патрика посветио за епископа, и 
по свој прилици је живео у Германовом манастиру спремајући се 
за мисију међу Ирцима. Ирску земљу је обишао уздуж и попреко 
сејући семе Јеванђеља Христовог и преносећи стечено црквено и 
монашко искуство (Шмеман, 1994, 101).

Ипак његова активност је била усредсређена на северни 
део острва око Армага. Нема података о било каквој сарадњи са 
Паладијевом мисијом, која је највероватније била смештена у 
Селфајну на југу. Његови списи – Исповест и Писма Коротику 
– одражавају његов дуги и тешки рад преданог апостола, сасвим 
несебичног, који је потпуно сам успео, упркос противљења мно-
гих, да на хиљаде покрсти и да постави свештену организацију 
нове цркве (Herity, 1984, 154).

Изгледа вероватно да је Патрикова, а можда и Паладијева, 
организација ирске цркве била у сваком погледу слична универ-
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залном дијецезалном обрасцу, који је посвуда постојао: у Брита-
нији и на континенту. Међутим, постепена дероманизација Бри-
танских острва, проузрокована англосаксонском инвазијом, дала 
је замах развоју међу келтским хришћанима у Велсу, Британији и, 
нарочито, у Ирској специфичне монашке доминације у црквеним 
организацијама. Док је у грчко-римском свету епископат био уо-
бличен према локацијама градова који су контролисали околна 
насеља, мала племенска краљевства Келта, Ирци и Пикти, били 
су лакше христијанизовани и пасторално вођени од монашких 
заједница чији су аскетски идеали изгледали посебно привлачни 
(Hodges, 1997, 65-67).

Свети Патрик је саградио катедралу Армага, док је епи-
скопија основана 444. У Армаги је утемељио два манастира које 
је водио његов рођак монах и епископ Мел. Свуда су ницали ма-
настири, који су понегде формирани од обраћених друида, и који 
су подсећали на плестинске лавре. Ирски монаси су придавали 
велики значај рукодељу. Катедрала Армага са њеним архиеписко-
пом и данас има позицију аналогну оној Кентерберија у Енглеској. 
Пред крај живота, Свети Патрик се повукао у четрдесетодневну 
самоћу на планину, касније названу Крох Патрик, будуће место 
вековног хаџилука, умро је 461. (Wilson, 1976, 41). 

Закључно разматрање

Феномен хришћанског монаштва који се развио на Истоку 
није могао остати незапажен међу западним хришћанима међу 
којима су и хришћани Британских острва. Аскетизма је свакако 
било на Бритнаском острву и раније, али пустињаштво и опште-
жиће, према источном узору, почиње да се развија тек од друге 
половине IV века. На Запад је са Истока преношена не само прак-
са и типови организације, већ и најдубља срж доктрине источних 
монаха. Управо су монаси и манастири одиграли кључну улогу у 
ширењу хришћанства и духа Јеванђеља међу народима Западне 
Европе. Поред тога монаштво је постало једна од главних инте-
грационих снага Цркве, одржавајући јединство источне и западне 
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стране хришћанског света.  
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Development of Monasticism on the British Isles

Momčilo Jagodić

Abstract: Historically and theologically, the monasticism, in his-
tory of Church as well as in history of civilization, represents one ancient 
institution. The monasticism implies absolutely following of Christ’s ideal 
and His Gospel. This paper will present only one historic moment in 
monasticism’s development – development on the British Isles in period 
of ‘early Church’, from the beginning of Christianity to his prominent 
representatives such as Saint Patrick of Ireland.

Key words: monasticism, Britain, Saint Patrick, Christianity, 
Rome, Goths, martyrdom.
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Сажетак: Деветнаести век су у музици обележили виртуо-
зи, не само на пољу оперске, већ и инструменталне музике. С об-
зиром на негативан став о женама које се баве јавном делатношћу, 
не треба да нас изненађује да је већина познатих извођача била 
мушког рода. Циљ овог рада је да покаже положај жена виртуоза 
на јавној музичкој сцени кроз пример Кларе Шуман, која је била 
једна од централних фигура међу извођачима у деветнаестом веку. 

Кључне речи: виртуоз, Клара Шуман, романтизам, клавир, 
извођаштво.
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Увод

Побољшање статуса средње класе у деветнаестом веку до-
вело је до тога да је све већи број породица набављао клавире, што 
је омогућило женама које су углавном време проводиле код куће, 
приступ овом инструменту. 

Музика није била само незнатна забава или бесмислен начин попу-
њавања времена неудатих девојака. Она је била уткана у само ткиво 
социјалне интеракције и била је део система знакова помоћу којих су 
људи комуницирали. Читавог века се све ово догађало око познатог 
објекта, симбола успеха и сензибилитета: клавира (Todd, 2004, 3). 

У прилог овоме иде и податак да су девојке које су боље 
свирале клавир имале веће шансе за брак, јер је клавир сматран 
прикладним инструментом за жене. Свирање клавира је била не-
опходност, баш као и остале „женске“ вештине, као што су вез 
или кување.

Жени која је живела у деветнаестом веку је било тешко да 
пружи отпор социјалним конвенцијама. У том смислу, индикати-
ван је став Жан-Жака Русоа (Jean-Jacques Rousseau), који је својим 
идејама утицао на развој уметности у деветнаестом веку, дa: 

Нема добра за жене изван мирног живота у домаћинству; брига о по-
родици и кући за њих треба да представља све [...] њихов посао треба 
да буде достојанство и скромност [...] срам и чедност су неодвојиви од 
пристојности, као и да образовање жене треба да зависи од мушкарца 
(Pendle, 2001, 148).

 Романтичарски покрет је идеализовао мушкарца уметника 
и представљао га као генија, идеализована је и жена, али на пот-
пуно другачији начин, као муза уметнику-генију.

Иако је већина младих девојака из средње и више класе 
имала приступ клавиру, а врло често и учитеље, водећи виртуози 
били су мушкарци. Мали број жена је имао прилику да свој та-
ленат покаже ван домаћинства и остане упамћен у историји, јер 
је за већину њих клавир представљао средство које их је водило 
ка браку. Овакав парадокс на одличан начин описује Џејмс Па-
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ракилас (James Parakilas): „Учење клавира је као учење кувања: за 
девојчице се подразумева, док сразмерно мало дечака који се у то 
упуштају односе све послове и славу. Зато је учење клавира једна 
родно сасвим специфична активност“ (Parakilas, 1999, 123). Про-
блем је био што су и најталентованијим женама мужеви и очеви 
често забрањивали јавне наступе. У плејади мушких виртуза у 
деветнаестом веку, Клара Вик, данас познатија као Клара Шуман 
истиче се као једна од ретких жена. Иако је била светски позната, 
и она се суочавала са утемељеним патријахалним конвенцијама. 
Имала је велику подршку оца, али у браку са Робертом Шуманом 
(Robert Schumann), који је имао променљив однос према њеном 
јавном послу, осећала је велики притисак. Многе девојке које 
су имале подршку породице да започну каријеру, морале су да 
је прекидају кад ступе у брак уколико је то била жеља њихових 
мужева. Наравно, ово не значи да жене уопште нису имале своје 
место на јавној сцени. Иако им је било теже него мушкарцима, 
оне су успеле да дају допринос у сваком аспекту музичког живо-
та. Жене виртуози су наступале у концертним дворанама на пет 
континената. С обзиром на то да су многи оркестри и ансамбли 
одбијали да наступају са женама, оне су саме оснивале ансамбле 
и проналазиле своје место у јавној музичкој сфери (Pendle, 2001).

Однос јавности према женама виртуозима

Главни проблем жена извођача у деветнаестом веку, био 
је тај што је фокус јавности био померен са њиховог свирања на 
њихов род. Виртуоскиње никада нису упоређиване са мушким 
колегама. Мушкарци су могли да буду добри пијанисти, а жене 
су једино могле бити добре жене пијанисти (Cvejić, 2015). Нај-
већи број критичара и хроничара музичког живота је кроз сво-
је текстове изражавао дивљење према изгледу виртуоскиња за 
клавиром, њиховом држању и женствености, а мали број њих је 
коментарисао њихово умеће и упоређивао са мушким колегама. 
Један од разлога за то јесте што су мушкарци виртуози упоређи-
вани са херојима и ликовима из грчко-римске митологије, што 
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није било примерено за жене (Cvejić, 2015). Критичари су имали 
тежак задатак, упловили су у неистражене воде. Роберт Шуман 
је чак у једном писму упућеном својој тадашњој вереници Кла-
ри Вик (Clara Wieck), говорио: „јако сам срећан јер критике увек 
напомињу да си дивна девојка, како имаш прелепа леђа и колико 
блистава можеш бити“ (Weissweiler, 1996). У вези са тим Жарко 
Цвејић закључује: „Најбољи коментар који би жена извођач могла 
да добије јесте поистовећивање са мушкарцем“ (Cvejić, 2015, 15). 
Сама чињеница да је највећи комплимент за жену извођача био 
тај да је „обдарена“ мушким особинама говори много о родној 
неравноправности присутној на јавној сцени. У свету у ком су 
владали мушкарци наметало се и питање, колико би „женственог“ 
на сцени требало да задржи једна виртуоскиња?

С обзиром на то да се од жена на јавним наступима очеки-
вало да показују своју „женску“ и сензитивнију страну, поједини 
критичари су често били фасцинирани уметницама које су кр-
шиле ове норме. Неке жене су чак усвајале и поступке карактери-
стичне за мушкарце тог доба, као што је пушење, стил облачења 
или интересовање за политику (Ellis, 1997).  Пијанисткиња Мари 
Плејел (Marie Pleyel) је, на пример, имала изванредну способност 
да својим ставом за клавиром прекрије своју женску страну на 
јавним наступима и тиме је задивљавала сваког критичара који 
је имао прилику да је чује и гледа. Она се толико уклапала у улогу 
мушкарца да је понекад чак и у писмима писала о себи у мушком 
роду. Критичари су за њу говорили да је она „Лист међу женама 
виртуозима“, јер је била превише добар пијаниста за жену (Cvejić, 
2015).

На Париском конзерваторијуму је чак постојала и разли-
ка између репертоара који су свирале жене, односно мушкарци. 
Жене нису свирале Бетовена и Листа јер, наводно, нису могле да 
разумеју такву врсту музике (Ellis, 1997). Поставља се питање да ли 
су жене које су се усуђивале да свирају „мушки репертоар“ биле 
бољи виртуози од осталих жена? Неки критичари су сматрали да 
жене не треба да се упуштају у свирање композиција које нису 
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способне да разумеју, док су, са друге стране, постојали и крити-
чари који су сматрали да жене као виртуози на клавиру једино на 
тај начин и могу да се истакну (Ellis, 1997). Велики број година је 
прошао пре него што су жене у јавним образовним установама 
добиле иста права као мушкарци.

Развојни пут Кларе Шуман

Клара Шуман као најистакнутија жена виртуоз у деветна-
естом веку, каријеру концертног извођача започела је већ у деве-
тој години, када је уз пратњу свог оца наступила у Гевандхаусу 
(Gewandhaus) у Лајпцигу 1828. године, а завршила је последњим 
јавним наступом у Франкфурту 1891. Године (Kopeiz, Lehmann 
& Klassen, 2009). Паралелно са извођачком каријером бавила се 
и компоновањем. Њен опус обухвата комаде за клавир, један 
концерт за клавир, велики број лидова и неколико оркестарских 
композиција.* Међутим примарни сегмент њеног деловања био је 
везан за пијанизам. Ауторка Ненси Раих (Nancy Reich) поставља 
периодизацију њене каријере концертног пијанисте на следећи 
начин: 

Oд 1828. до 1840. је период када је наступала као Клара Вик, у почетку 
као локални, а касније као интернационално познати пијаниста; од 
1840. до 1854. је период њеног брака у којем је донекле њена карије-
ра била ограничена, и последњи период, од 1854. до 1891. везан је за 
време Робертове хоспитализације и смрти, када је обишла Британска 
острва и континент. Тада је била призната као један од најбољих пи-
јаниста на свету и све то док је издржавала домаћинство и седморо 
деце (Reich, 2013, 249).

Њен отац Фридрих Вик (Johann Gottlob Friedrich Wieck), 
који је био професор клавира у Лајпцигу, од малих ногу ју је по-
дучавао по врло строгом систему. Као шестогодишњакиња Клара 
је вежбала и по три сата дневно и многи су је називали чудом 
од детета (Reich, 2013). Образовање које је добила од свог оца у 
детињству није било типично за девојчице у том периоду. Он је 
од самог почетка њу припремао за јавну сцену, понекад чак на 
* Укупно је написала 23 опуса и велики број дела која немају опус.
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уштрб осталих вештина које су се подразумевале за девојке ње-
них година, као што је кување (Caines, 2001). Вик је био убеђен 
да род не представља никакав хендикеп када је музика у питању. 
Осим што јој је био учитељ клавира, био је и својеврстан мена-
џер.* Раздор између Кларе и оца је почео оног тренутка када је она 
започела љубавну везу са Робертом Шуманом. Њен отац ту везу 
није одобравао. У жељи да их раздвоји он је чак слао писма која 
су омаловажавала Клару, на местима где је требало да наступа 
(Берлин и Хамбург). Писма су дошла у руке бројних музичара и 
обожавалаца музике, а говорила су о томе како је Клара неморал-
на и ради супротно од он ога што јој отац нареди (што је било не-
прихватљиво у деветнаестом веку), а својом неморалношћу може 
чак и „заразити“ остале девојке (Reich, 2013).

Први пут се самостално (без оца) представила у Паризу 
1839. године са деветнаест година. То је период када је била у ло-
шим односима са оцем због Роберта, међутим он ју је пустио да 
отпутује сама у нади да ће увидети колико је тешко када он није 
ту. То је била прекретница у њеном животу, када се одвојила од 
оца и започела самосталну каријеру. Међутим, иако је за њу то 
био период највеће слободе и период када је могла по први пут 
сама да доноси одлуке, ипак је доживљавала притисак тадашњег 
вереника. О томе сазнајемо из њених писама у којима је детаљно 
бележила своја осећања и унутрашње конфликте. Тако, у једном 
од писама, Шуман наводи да након њиховог венчања очекује да 
буде послушна жена која је посвећена кући и породици, што неће 
бити могуће уколико настави са јавним наступима: „Младе жене 
морају бити способне да кувају и одржавају кућу ако желе да њи-
хови мужеви буду задовољни и не треба да иду на дуга путовања, 
морају да пазе на себе уместо тога […]“ (Weissweiler, 1996, 112). 
Клара није желела да му се супротставља и увек га је уверавала да 
ће тако и бити, иако се са тиме није слагала. За Роберта су ови за-
хтеви били потпуно разумни јер је он чезнуо за мирним животом, 
а Клара је, са друге стране, имала другачије виђење живота. Она 
је волела јавне наступе и уживала је у њима. Иако је њена прва 
* Он је одлучивао о томе где ће она наступати и договарао се са организаторима око цене.
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самостална турнеја прошла јако добро, Клара је константно била 
под притиском и била је свесна да као жена мора да уложи много 
више труда како би се истакла. То показују и њене речи упућене 
Роберту: 

Људи дижу руке зато што отац није са мном или чак мајка или тетка, 
сви кажу да нећу бити толико поштована ако немам неку старију жену 
која би ми правила друштво на друштвеним догађајима и примала 
посетиоце, или бар да будем са неком породицом, где ће ми дама куће 
(образована жена, наравно) правити друштво на великим друштвеним 
догађајима. Ово је страшно предвиђање! (Weissweiler, 1996, 86).

Роберт је, са друге стране, увек користио прилику, када она 
постане несигурна у свој избор, да јој напомене да жена треба да 
се посвети породици, а не каријери: 

Управо сам прочитао твоје писмо, ‘Ако останем у Дрездену годину 
дана, бићу заборављена као музичар!’, ниси ваљда озбиљна, иако будеш 
заборављена као музичар, зар нећеш бити вољена жена? Обећај ми 
да нећеш никад више рећи тако нешто, заборави музику прве године 
брака, треба да живиш само за нас и нашу кућу, само чекај да видиш 
како ћу те натерати да заборавиш да будеш музичар – жена је много 
важнија од музичара. Моја највећа жеља би била испуњена када ти 
више не би наступала јавно (Weissweiler, 1996, 246).

Међутим иако је све то желео, Роберт јој је уједно био и 
велика подршка, његово мишљење јој је много значило и ниједан 
наступ није одржала без консултације са њим. Он се дивио њеној 
музикалности и сматрао је да је она далеко бољи уметник од оста-
лих жена: „Понекад мислим да мало поштујеш музику која има 
женске особине: једноставност и шарм. Ти би радије желела муње, 
громове и иновативне ствари“ (Weissweiler, 1996, 31). Ова тврдња 
сведочи и о томе да Клара није много водила рачуна да прилагоди 
репертоар својој „женствености“, како се тада очекивало. Од када 
се осамосталила и почела да наступа без оца, сама је кренула и да 
састављала репертоаре. Највише је изводила музику коју је и сама 
ценила. Међутим, није увек имала успеха у томе, конзервативна 
публика у Француској и Аустрији је нпр. невољно прихватала Ро-
бертова дела.
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Кларин репертоар се развијао заједно са њеном каријером. 
После двадесет пет година каријере (до 1854. године) почела је да 
трансформише репертоар. Најчешће је изводила дела Шумана, Бе-
товена (Ludwig van Beethoven) и Менделсона (Felix Mendelssohn). 
Пре 1854. године, њен репертоар је био сачињен најчешће од 
композиција савременика као што су Херц (Henri Herz), Хенселт 
(Adolf von Henselt), Пиксис (Јohan Peter Pixis), Талберг (Sigismond 
Thalberg), Менделсон и Шопен (Kopeiz, Lehmann & Klassen, 2009). 
Ауторка Ненси Раих делимично приписује Клари заслуге попула-
ризације музике која је тада била запостављена: 

Иако није била прва пијанисткиња која је изводила Бахове фуге и 
Бетовенове сонате на јавним концертима, свакако је једна од првих 
доследно изводила ова дела након 1840. године. Извођачи и данас 
прате образац који је поставила Клара Шуман, да у своје репертоаре 
укључују – дела Баха или Скарлатија, једну Бетовенову сонату и кратке 
комаде Шумана, Шопена и Менделсона (Reich, 2013, 256).

 У овоме је Клара отишла корак даље, не само од својих 
колегиница већ и од свих активних виртуоза.

Још једно њено значајно достигнуће јесте то што је промо-
висањем Робертових композиција временом успела да их прибли-
жи публици. Она је уједно била и једини пијаниста који је редовно 
изводио његове композиције. Сваки њен наступ је садржао бар 
једну Робертову композицију. Чим је он написао нешто ново, 
Клара би првом приликом то дело извела. Да није било ње веро-
ватно би прошао дуги низ година пре него што би његова музика 
поново била откривена. Према истраживању појединих аутора 
његова дела су чинила чак 30 процената њеног репертоара (Kopeiz, 
Lehmann & Klassen, 2009). На неки начин је осећала и обавезу да 
редовно представља његова дела јер он није био у стању да то учи-
ни, али је сматрала и да његову музику нико не разуме тако добро 
као она. И сам Роберт је јако ценио то што она ради за њега, па јој 
је 1839. написао у писму: „Верујем да би за мене било добро када 
би свирала неке моје композиције на концерту, то би ми пружило 
прилику да људи причају о мојим делима“ (Weissweiler, 1996, 256). 
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С обзиром на чињеницу да није сва публика прихватала инова-
тивну музику њеног вереника, Клара је морала да одмери колико 
Робертове музике треба извести и која дела одабрати, јер осим 
што га је волела, размишљала је и о својој каријери. Она је сва-
како била особа која је најбоље разумела његову музику. „Она се 
ломила између тога да популаризује музику свог мужа и да сачува 
своју популарност на концертној сцени“ (Reich, 2013, 260). Чак 
је веренику једном приликом и написала у писму, док је била на 
другој концертној турнеји у Паризу 1839:

Роберте да ли би компоновао нешто бриљантно и лако за разумевање 
[...]? Волела бих да имам нешто твоје да свирам на концертима, нешто 
што би одговарало публици. Једном када придобијеш публику и даш 
им оно што разумеју, касније им можеш показати и нешто комплико-
ваније, али прво их мораш освојити (Reich, 2013, 138). 

Ово показује колико је она добро познавала укус публике и 
колико јој је било важно у ком светлу ће представити себе и свог 
вереника.

Када се удала за Роберта Шумана 1840. године, Клара је њиме 

само заменила строгу мушку фигуру оца која је до тада домини-
рала њеним животом. Иако су је и отац и супруг подржавали у 
каријери, она је увек била инфериорнија у односу на њих. Једном 
приликом, када је млади брачни пар био у посети код својих ко-
лега, Клара је записала у дневнику:

Менделсон и Оли Бул (Оle Bull) су ме замолили да свирам, страшно 
ме је онерасположило што сам морала да их одбијем. Ко зна да ли бих 
остала доследна, да није било преких погледа мог мужа, који је имао 
пуно право да ми то забрани (Weissweiler, 1996).

Роберт је стално контролисао Клару док је вежбала и ком-
поновала, баш као и њен отац.*

Компоновање као мушки позив

Питање да ли су жене ментално и креативно способне да 

* Чињеница да је њен дневник у почетку водио њен отац, показује колики је утицај у раној младости он имао на 
њу. Тек када је напустила кућу, у деветнаестој години, почела је сама да води дневник.
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створе уметничко дело у домену музике било је актуелно у девет-
наестом веку. Управо стога, Клара је, без обзира на своје изванред-
не квалитете, имала негативан став према свом професионалном 
раду, поготово када је у питању компоновање. То је и сама описи-
вала у својим дневницима: 

Некада сам веровала да сам талентована за компоновање, али сам 
променила мишљење; жена не би требало да жели да компонује. Ни 
једној до сад то није пошло од руке. Да ли сам ја предодређена за то? 
Било би арогантно помислити то, то је нешто чиме ме је отац искуша-
вао раније, али скоро сам променила мишљење о томе. Нека Роберт 
ствара; то ће ме учинити срећном (Lucciola, 2001, 59).

Ове реченице јасно одражавају негативан став према же-
нама које компонују, који је био прихваћен у том периоду. Ово 
наравно не значи да се жене нису усуђивале да компонују – бројне 
Кларине композиције то и доказују – међутим, индикативна је 
чињеница да их је јавно изводила јако ретко. Постоји тумачење 
да је Клара компоновала само зато што су сви водећи пијанисти 
тог периода компоновали (Reich, 2013). Она се вероватно осећала 
сигурније када је сама деградирала своја дела, али можда је то 
радила и да би се њен муж осећао супериорније с обзиром да је 
био онемогућен да се бави свирањем. У јануару 1841. године је у 
писму написала: „Направила сам неколико покушаја да омузика-
лим песме Рикерта које је Роберт изабрао за мене, али нема сврхе, 
немам таленат за компоновање“ (Litzmann, 2013, 319).  Клара је 
свој став о томе изнела у дневнику након што је премијерно из-
вела свој клавирски трио о коме је написала: „Наравно то је само 
рад једне жене, којој увек недостаје снага, а помало и креативно-
сти“ (Litzmann, 2013, 410). С обзиром на овакве негативне ставове 
према женама које компонују, оне су у музици примарно имале 
статус извођача. Важно је поменути да су пијанисткиње, пре сво-
јих колега, послтигле идеал виртуоза који је верни интерпретатор 
онога што пише у нотама и то управо зато што су, за разлику од 
мушкараца, најмање изводиле своје композиције. На тај начин су 
потврђивале инфериорнији статус и стављале своју креативност 
под знак питања, баш као што је друштво и очекивало.
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Шуманов променљив однос према Клариној 
каријери

Иако се Роберт у почетку противио њеним јавним на-
ступима, временом се помирио са тим да му је супруга успешна 
пијанисткиња, пре свега зато што им је то био извор прихода. 
Компромис су пронашли тако што је он њу пратио на путовањима 
и наступима, њу је то ометало, а њега је стављало у подређени по-
ложај, што му свакако није одговарало. Временом је Клара почела 
да схвата да обавезе које има према мужу и кући сметају њеној 
каријери. У кући су имали два концертна клавира, али никада 
нису свирали у исто време због танких зидова. Клара је у днев-
нику записала: „Не могу ни сат времена дневно да нађем за себе 
због Робертовог константног компоновања!“ (Litzmann, 2013, 313) 

Њен муж је био свестан како све то утиче на њену карије-
ру, али без обзира што ју је подржавао да наступа и развија се као 
виртуоскиња, ипак је свој уметнички рад стављао испред њеног 
и сматрао га је важнијим. О томе сведочи и следећих неколико 
реченица које је записао након Клариног концерта, октобра 1842. 
године, који није био толико успешан, управо зато што није имала 
могућности за вежбање: 

Свирала је добро, као и увек. Често ми је жао што толико ометам Кла-
ру у раду, јер она не жели да ме узнемирава док компонујем. Ја врло 
добро знам да сваки уметник, ма колико познат био, никада не може 
потпуно да престане са вежбањем одређених техничких вежби, увек 
мора да одржава еластичност прстију. А за ово, моја драга уметница, 
често нема времена. Што се тиче дубљег музичког образовања, она 
свакако није стала са њим, чак је и напредовала, она сада живи у му-
зици и њено свирање је дубље и нежније него што је било. Међутим 
често не може да доведе технику свирања до савршенства и то је моја 
кривица, али не могу јој у томе помоћи. Клара схвата да ја морам да 
развијам свој таленат, да сам сада на врхунцу и да морам искористити 
своју младост. Међутим, мора бити тако када се уметница уда, на крају 
крајева не може имати све, главна ствар је срећа, а ми заиста јесмо 
срећни што имамо једно друго, што се разумемо и волимо свим срцем 
(Litzmann, 2013, 313).
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Без обзира на потешкоће које јој је донео брачни живот 
у професионалном раду, Клара је мирно прихватала своју улогу, 
првенствено жене, па тек онда уметнице. Једном приликом је у 
дневнику и забележила колико је тешко било балансирати између 
ова два света: „Покушавам да уклопим улогу уметнице са улогом 
жене колико год је то могуће. То је тежак задатак! Нећу дозволити 
да моја уметност пропада, треба да опоменем себе у тим тренуци-
ма. Али управљање домаћинством је јако тешко“ (Litzmann, 2013, 
250).

Колико је њен брак утицао на пијанистичку каријеру гово-
ри и податак да је Клара пре брака свирала око седамнаест кон-
церата годишње, а у браку око десет. (Kopeiz, Lehmann & Klassen, 
2009). Треба поменути да ниједна водећа пијанисткиња у деве-
тенаестом веку није била удата у периоду када је њена каријера 
достизала врхунац. Мари Плејел је тек после развода доживела 
највећи успех. За разлику од ње, Клара је била позната и пре бра-
ка, али је њена каријера процветала тек након Робертове смрти 
(Цвејић, 2016). Лист је у свом чланку о Клари Шуман чак и на-
поменуо: „Чињеница је да је Клара Вик много више него што ће 
госпођа Шуман икада бити“ (Caines, 2001, 55). Након Робертове 
хоспитализације и смрти, Клара је повећала број концерата како 
би могла да заради јер је тада била самохрана мајка. Све то ју је 
јако погодило, али њен професионализам јој није дозвољавао да 
се то одрази на сцени. Међутим, унутрашњи немир је све време 
био присутан. Неколико година након Робертове смрти Клара се 
суочила и са здравственим проблемом који је утицао на њену ка-
ријеру. Чак је отказала концертну турнеју по Енглеској и одбила 
сто концерата у Америци, због болова у руци, од 1873. до 1875. 
године.

Прва жена професор на музичком конзерваторијуму

Још један важан корак у каријери Кларе Шуман био је када 
се у 59. години запослила на конзерваторијуму у Франкфурту. 
Овим поступком је успела још једном да разбије друштвене кон-
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венције, с обзиром на то да је била једина жена професор музике 
на конзерваторијуму. Јоаким Раф (Joachim Raff), директор конзер-
ваторијума у Франкфурту, је изјавио: „Осим госпође Шуман, на 
овом конзерваторијуму нема запослених жена, нити ће их бити. 
А што се тиче госпође Шуман, њу сматрам мушкарцем“ (Selmon, 
2007, 2). Ова изјава још једном потврђује да је маскулинизација 
била највећи комплимент за једну пијанисткињу. Клара се и као 
професор клавира стриктно држала својих начела и од својих уче-
ника је тражила да свирају искључиво онако како пише у нотама,  
на тај начин је знатно допринела модерном пијанизму, који под-
разумева виртуоза као верног интерпретатора музике (Selmon, 
2007). За Клару Шуман се може рећи да је пионир модерног пија-
низма и да су пијанисткиње итекако имале велику улогу у ствара-
њу и одржавању ове тековине.

Закључак

За разлику од многих жена које су се у деветнаестом веку 
бавиле уметношћу и покушавале да се изборе са системом који их 
је стављао у сенку, Клара Шуман је прихватала оно што друштво 
намеће. Са друге стране, није се трудила да на себе привуче пажњу 
маскулинизацијом, као што су то радиле многе пијанистикње тог 
доба, да би била поштована. Ипак значајну улогу у њеном животу 
имао је њен муж, који је несумњиво утицао и на њену пијанистич-
ку каријеру. Његово променљиво мишљење о томе да ли она треба 
да се бави јавним послом је и њој стварало бројне унутрашње кон-
фликте. У појединим тренуцима је улогу жене стављала на прво 
место, а у тренуцима када је имала подршку мужа и после његове 
смрти, вешто је балансирала између приватног и јавног живота. 
Упркос томе, многи критичари деветнаестог века сматрали су је 
чак и напреднијом од многих мушкараца који су били њене ко-
леге. Клара је била другачија од осталих пијанисткиња свог доба. 
Она је схватала своју позицију и управо тиме је поткопавала род-
не стереотипе. Критичари су били импресионирани Клариним 
наступима, који у себи не садрже елементе спектакла, карактери-
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стичног за пијанизам деветнаестог века. Напротив, она је публи-
ку одушевљавала, пре свега својом смиреношћу. Њена каријера, 
која обухвата период од готово шездесет пет година, надмашила 
је, по трајању, професионалне ангажмане бројних мушкараца и 
жена пијаниста у деветнаестом веку (Kopeiz, Lehmann & Klassen, 
2009). Клара Шуман, али и остале утицајне пијанисткиње, међу 
којима су Луиз Матман (Louise Matthamann), Софи Борер (Sophie 
Bohrer), Викторина Фаренц (Victorine Farrenc) и Луиз Масарт 
(Louis Massart), започеле су једну нову еру и отвориле пут наред-
ним генерацијама. Један критичар је чак написао да 1845. година 
означава почетак нове ере – владавине жена (Pendle, 2001).
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Clara Schumann and the Question of the Status of 
Female Virtuosi in the 19th Century

Jovana Đorđević

Abstract: The nineteenth century was marked in music by great 
virtuosi, not only in the field of opera, but also in instrumental music. 
Given the negative attitude towards women engaged in public service, it 
should not surprise us that most of the well-known performers were male. 
The aim of this work is to show the position of virtuose on the public 
music scene through the example of Clara Schumann, who was one of 
the central figures among nineteenth-century performers.

Key words: virtuosi, Clara Schumann, romanticism, piano, per-
forming.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
У стручном часопису студената друштвено-хуманистичких 

наука и уметности Политеума објављују се стручни студентски 
радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из 
теорије уметности, што значи да своје радове могу послати сту-
денти основних и мастер академских студија из Републике Србије 
и региона који се убрајају у наведене категорије.

Часопис Политеума објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове: стручне радове, оригиналне научне радове, 
прегледне радове, приказе књига, писма итд.

Часопис излази два пута годишње.

Сваки рад који испуни наведене критеријуме биће послат 
на рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати 
објављивање рада само уз одређене препоруке измена или допуна 
које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити обја-
вљен само ако аутор уважи све препоруке рецензента (аутора ће 
о томе обавестити Редакција). Идентитет рецензената је непознат 
ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се 
омогућава непристрасност у оцењивању.

Слање рукописа

Приликом подношења рукописа аутори гарантују да ру-
копис представља њихов оригиналан допринос, да није већ обја-
вљен, да се не разматра за објављивање код другог издавача или 
у оквиру неке друге публикације, да је објављивање одобрено од 
стране свих коаутора, уколико их има, као и, прећутно или ек-
сплицитно, од стране надлежних тела у установи у којој је извр-
шено истраживање.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднетих руко-
писа, као и валидност експерименталних резултата, и треба да 
прибаве дозволу за објављивање података од свих страна укљу-
чених у истраживање.
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Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста 
који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност 
носилаца ауторских права и да приликом подношења рада до-
ставе доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви 
докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора. 

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица 
која су значајно допринела садржају рукописа, односно да су сва 
лица која су значајно допринела садржају рукописа наведена као 
аутори.

Радови се шаљу на електронску адресу: redakcija.spf@
gmail.com.

После пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну про-
веру у редакцији како би се проверило да ли испуњавају основне 
критеријуме и стандарде. Осим тога, проверава се да ли су рад или 
његови делови плагирани. 

Аутори ће о пријему рукописа бити обавештени електрон-
ском поштом. Само рукописи који су у складу са датим упутстви-
ма биће послати на рецензију. У супротном, рукопис ће, са при-
медбама и коментарима, бити враћен ауторима.

Упутство за припрему рукописа

Аутори су дужни да се придржавају упутства за припрему 
радова. Рукописи у којима ова упутства нису поштована биће од-
бијени без рецензије. 

За обраду текста треба користити програм Microsoft Office 
Word. Рукописе треба слати у једном од следећих формата: .doc, 
.docx, .pdf.

Рад може да садржи до 6000 речи, без списка литературе, 
сажетка и кључних речи, са фуснотама.

Треба да буде достављен на ћириличком писму, зато што 
се часопис објављује на том писму.
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Рукопис треба да садржи: наслов, имена аутора и називе 
и адресе високошколских установа у којима се школују, сажетак 
(апстракт), кључне речи, текст рукописа и референце; опционо: 
захвалност, списак табела, списак илустрација. Место слика и та-
бела треба обележити у тексту (слике и табеле не треба уврстити 
у датотеку која садржи рукопис; оне се достављају као посебне 
датотеке у одговарајућим форматима). 

Наслов треба да буде јасан сам по себи и не претерано ду-
гачак. Треба да буде наведен коришћењем типа слова Times New 
Roman, величине 14, подебљано.

Пуно име аутора: тип слова Times New Roman, величинa 
14, подебљана и коса слова. У фусноти чија ознака стоји поред 
имена аутора навести назив факултета, годину студија, врсту сту-
дија (основне академске, мастер академске и сл) и назив студиј-
ског програма (нпр. међународне студије), као и своју електронску 
адресу.

Афилијација: назив и адреса високошколске/их устано-
ве/а у којој/којима се аутор школује треба навести испод имена, 
користећи тип слова Times New Roman, величину 12, подебљана 
и коса слова.

Када рад има више од једног аутора, свако име треба обеле-
жити на исти начин као и када је реч о једном аутору, а аутора за 
кореспонденцију (пуно име и електронску адресу, односно e-mail) 
треба обележити у фусноти. 

У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додат-
не информације о тексту (део већег научног пројекта, предста-
вљен на стручној конференцији и сл), уколико рад није написан 
за потребе објављивања у овом часопису.

Сажетак не би требало да буде дужи од 150 речи и требало 
би да садржи кратак преглед метода и најважније резултате рада, 
тако да се може користити приликом индексирања у референтним 
периодичним публикацијама и базама података. Сажетак треба 
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доставити на српском и енглеском језику.

Кључне речи (појмови, географске локације, резултати) 
наводе се у посебном реду иза сажетка. Кључне речи треба да буду 
релевантне за тему и садржај рада. Добар избор кључних речи 
предуслов је за исправно индексирање рада у референтним пери-
одичним публикацијама и базама података. Треба навести од 5 до 
10 кључних речи, на српском и енглеском језику.

Текст рукописа: треба користити тип слова Times New 
Roman, величину слова 12, проред 1,5. Поднаслове писати без 
нумерације, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да 
буду подебљани, а издвојене именоване целине у оквиру једног 
поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду исписани по-
дебљаним и косим словима. 

Маргине поставити на 2,5 центиметара, на страници фор-
мата А4.

Рукопис може да садржи фусноте. Коришћење енднота 
није дозвољено.

Страна имена и презимена у тексту писати према српској 
транскрипцији, а код првог навођења страног имена и презимена 
у заградама навести име и презиме на изворном језику. Називе 
страних корпорација, споразума и др. могуће је наводити у извор-
ном облику, али коришћењем косих слова (Italic) или користити 
правило навођења препоручено за страна имена и презимена.

Уколико се користе табеле у тексту, слова треба у њима 
треба да буду Times New Roman типа, величине 11. Табеле се обе-
лежавају изнад табеле, користећи тип слова Times New Roman, 
величину 11, на следећи начин:

Табела 1.  (назив табеле)

Слике, цртежи и друге илустрације треба да буду до-
брог квалитета. Илустрације морају бити у једном од следећих 
формата: TIFF, JPEG, EPS. Слике, цртежи и друге илустрације се 
обележавају испод истих, користећи тип слова Times New Roman, 
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величину 11, на следећи начин:

Слика (или цртеж, график и сл.) 1.  (назив)

Молимо вас немојте:

■ достављати илустрације оптимизоване за коришћење  на 
екрану (нпр. GIF, BMP, Pict, WPG); оне обично имају ниску резо-
луцију и мали распон боја;

■ достављати илустрације које имају резолуције мање од 
горенаведених;

■ достављати илустрације несразмерно великих димензија 
у односу на формат рукописа.

Захвалница (опционо): треба да се налази у посебном 
одељку на крају чланка, а испред списка референци. 

Литература: референце се наводе на језику на ком су об-
јављене. Списак референци треба да садржи само радове који су 
цитирани у тексту. 

Референце издате на српском језику се наводе искључиво 
на ћириличком писму (без обзира на писмо оригиналног издања). 
Ово важи само за дела на српском језику (не важи за дела на хр-
ватском, словеначком и др.).

При попису коришћених референци у одељку Литерату-
ра, прво се наводе ћирилична издања по азбучном реду, а потом 
остала издања по алфабетском реду.

Референце се наводе према АПА стилу навођења. Пре-
цизан начин навођења по АПА стилу биће објављен у посебном 
документу уз текст конкурса на сајту студентске организације 
Српски политички форум (https://srpskipolitickifor.wixsite.com/
srpskipolitickiforum), сајту Факултета политичких наука (http://
www.fpn.bg.ac.rs/) и другим сајтовима који поделе текст конкурса, 
биће достављен заинтересованим студентима који се обрате ре-
дакцији на електронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.

Препоручена литература (oпционо) може да садржи дела 
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која аутор препоручује посебно заинтересованим читаоцима, како 
би се још више упознали са темом рада.
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