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РЕЧ УРЕДНИКА
Драги читаоци, 

 Ушли смо успешно и у трећу годину излажења стручног 
часописа друштвено-хуманистичких наука и уметности Полите-
ума. Пети број превазилази наша очекивања и, од почетка рада 
редакције до данас, часопис наилази на све више прихватања. Идеја 
од пре три године прави искорак и сада се можемо похвалити да 
нису само радови из Републике Србије, већ у неколико бројева већ 
објављујемо и радове из региона.

 Велико нам је задовољство што и ове године Факултет по-
литичких наука Универзитета у Београду, матична институција 
часописа, као и Фондација „Заједно за младе – проф. др Даница 
Грујичић“ учествују у реализацији овог пројекта. Осим тога што 
смо захвални нашим покровитељима, велику захвалност дугује-
мо управи Факултета политичких наука што одобрава и уважава 
идеју издавања часописа, као и студенткињи продеканки и пред-
седнику студентског Парламента што су подржали рад часописа.

 Од самог почетка издавања, уз нас је све време био и  ПР 
тим Факултета политичких наука, којима смо веома захвални на 
сарадњи, свакодневном обавештавању и њиховом ентузијазму и 
амбицији да сваки број буде што боље представљен. Међутим, нај-
већу захвалност дугујемо проф. др Драгану Ђукановићу, без чијег 
присуства и стручности не бисмо успели да овако професионал-
но прикажемо рад часописа од његовог настанка. Захвални смо 
и доц. др Лидији Мирков, која већ трећу годину лекторисањем 
часописа употпуњује стручност наших напора.

 Драго нам је што смо ове године увидели да наше зами-
сли и рад подржавају и шири академски кругови ван Факултета 
политичких наука, те смо веома захвални бројним рецензентима 
који су без икаквих поговора подржали рад и несебично издво-
јили време да обезбеде квалитет овог часописа и одобре најбоље 
радове, који се налазе пред вама у овим свескама.
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 Идеја од почетка рада била је да се студентима пружи мо-
гућности да своје мисли, идеје, теоријске осврте преточе у дело. 
Драго нам је да у тој намери успевамо и да смо ове године имали 
велики одзив студената који су слали своје радове. Осим Београда, 
у великом броју студенти из Крагујевца и Ниша већ другу годину 
шаљу радове. Такође, ове године је мноштво друштвено-хумани-
стичих факултета, и из Србије и из региона, подржало рад часо-
писа и проследило студентима позив да се усавршавају у свом 
академском раду писањем текстова за Политеуму.

 На крају, треба напоменути да овај часопис не би био оно 
што јесте да није било двоје младих и амбициозних људи који су 
читаву ову замисао претворили у стварност. Без бившег уредни-
штва, Милана Веселице и Марије Петровић, ми данас не бисмо 
имали овако велики пројекат који се сваким својим наредним 
излажењем проширује и наилази на одобравања у скоро свим 
крајевима Србије и региона. Надамо се да ћемо и убудуће, са више 
узбуђења, ширити своје идеје и верујемо да ће овај часопис у на-
редним годинама отићи још даље, да ће пружити свим студентима 
могућност да своје замисли преточе у дело.

Уредници
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РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ УРЕДНИКА
Часопис Политеума ушао је у трећу годину излажења. 

Испрва осмишљен као часопис доминантно везан за Факултет 
политичких наука Универзитета у Београду, овај је часопис 
успео да надиђе факултетске оквире и да постане угледан и 
респектабилан када је реч о широј академској заједници Србије 
и региона Балкана. У том смислу, сасвим је вероватно да ће се 
часопис и даље регионално развијати.

Особито ми је задовољство јер сам, макар и на посредни 
начин, као гостујући уредник, учествовао у реализацији овог 
пројекта од другог броја часописа Политеума. Штавише, одре-
ђене персоналне промене у самом уредништву часописа нису се 
одразиле на промену високих стандарда часописа. Напротив, 
Политеума је постала веома препознатљива по томе што је по-
стала својеврсна „платформа“ за квалитетне чланке студената, 
без икаквих идеолошких ограда или суревњивости.

И овај број који је пред нама, пети по реду, веома је 
садржајан. Осим текстова из области политичких наука, ту су 
и чланци из области историје, права, драмских уметности и 
архитектуре. Такође, овај број Политеуме садржи и два приказа 
књига.  Надам се да ће и у наредном раздобљу часопис бити 
једнако садржајан и занимљив. Вероватно ће и поједини аутори, 
који сада објављују у овом часопису, кроз неколико година по-
стати и реномирани научници и истраживачи...

У Београду, 15. јуна 2021. године

Проф. др Драган Ђукановић

Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

КЕМАЛИЗАМ И АТАТУРКОВ КУЛТ 
У САВРЕМЕНОЈ ТУРСКОЈ

Александар Милосављевић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

 Сажетак: У овом раду разматра се тема која је значајна за разумевање 
савремене Tурске унутрашње и спољне политике. Концепт кемализма анали-
зиран је и дефинисан у сврху оправдања чињенице да се култ Кемала Ататурка 
одржао све до данашњих дана. Емпиријским истраживањем свакодневних 
политичких дешавања и коришћењем домаће  литературе која се бавила овим 
и сличним питањима, аутор рада приказује да је већ у последњим деценијама 
XX века започето урушавање овог култа, а да се таква ситуација продубила 
са доласком на власт AKP-a. У раду ће бити речи и о савременом руковођењу 
унутрашњом и спољном политиком и биће поткрепљен примерима који пока-
зују отклон садашње врхушке од прамца политике коју је успоставио оснивач 
модерне турске републике Кемал Ататурк.

 Кључне речи: кемализам, Ататурк, Турска, Ердоган, војска

Увод

Кемализам је, као својеврсни феномен XX века, био воде-
ћи правац у обликовању политичке стварности модерне турске 
државе. После заокрета у спољној политици Турске с краја XX и 
почетка XXI века и повратка Турске као важног актера на Балкан-
ском полуострву, појавио се низ радова који се баве различитим 
темама у вези са овим појмом. Досадашњи научни радови бавили 
су се различитим питањима у вези са идеолошким путем који је 
Турска прешла од настанка модерне државе до данас, међутим, 
ниједан рад са којима сам се сусрео у свом истраживању не даје 
кохерентну слику о узроцима који су били важни за одржање ке-
мализма у дужем временском периоду, нити јасно указује на број-
*  Студент четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука 
Универзитета у Београду; студијски програм: Међународне студије; milosavljevicalek-
sandar4@gmail.com
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не карактеристике које се приписују савременој Турској, а које се 
не поклапају са кемалистичким схватањима. Циљ овог рада је да 
прикаже ваљане аргументе у корист оправдања успешности одр-
жања кемализма у дужем временском распону у републиканском 
уређењу Турске и да понуди систематичан преглед поменутих 
узрока, као и аргумената који доказују стварање нове политичке 
оријентације. С обзиром на то да је и наслов рада подељен на два 
истраживачка питања, у раду се развијају две тезе које су међусоб-
но преплетене, али их треба засебно доказивати. Прва теза односи 
се на постојање различитих фактора који су утицали на одржање 
култа Ататурка и она је поткрепљена примерима за сваки фактор 
понаособ и о њој ће бити речи у прва два поглавља овог рада. 
Последње поглавље бавиће се другом  тезом, којом заступам став 
да се начин руковођења савременом Турском све мање може по-
двести под кемалистичку доктрину и да се ствара отклон од ње. 

Рад је структурисан на следећи начин: у првом делу разма-
тра се појам кемализма, његова дефиниција и историјски контекст 
у којем настаје и одржава се ова доктрина. Други део рада говори 
о факторима који су утицали на одржање култа Ататурка и кема-
лизма. Њихова систематизација јесте плод истраживачког рада 
аутора и она је формирана на основу комбинованог разматрања 
више радова других аутора. Трећи део бави се савременом Тур-
ском и питањем одржања кемализма, нарочито од доласка Реџепа 
Тајипа Ердогана на чело Турске. У закључном делу ћу сумирати 
неке од најважнијих налаза до којих сам дошао током овог истра-
живања. 

Појам кемализма

Проф. др Дејан Јовић у тексту Турска посматра кемализам 
као националистичку доктрину, најпре усмерену на стварање, 
јачање, одбрану и опстанак нове турске државе, која у средиште 
политике поставља идеју националне државе, која се ствара на-
супрот Османском царству и његовим традицијама. Османско 
царство се посматра као нешто назадно, а узор за стварање нове 
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турске државе њен нови вођа Кемал Ататурк проналази у запад-
ним држава, пре свих у Француској и њеном републиканизму, 
али и Италији и Немачкој и њиховом начину стварања нацио-
налних држава (Јовић, 2018, 357–358). Самим тим што претпо-
ставља отклон од традиције Османског царства, као саставни део 
кемализма јавља се и секуларизација, запостављање религијског, 
што се може приметити у бројним поступцима ондашње владе, 
рецимо, приликом укидања обавезног ношења феса – мушке тра-
диционалне капе. Јовић, заправо, види секуларизам као једно од 
шест начела или шест стрела кемализма (осим републиканизма, 
национализма, етатизма, популизма и реформизма) на којима су 
утемељени политички идентитет и нормативно-институционална 
структура модерне турске државе (Јовић, 2018, 358). У каснијем 
излагању аргумената, који би требало да поткрепе тезу о томе како 
је Турској успело дуго да задржи култ Ататурка, водићу се неким 
од ових начела, пре свих секуларизма, национализма  и попули-
зма. 

Даље, потребно је дати историјски контекст из којег је 
израстао кемализам као једна доктрина која је обележила скоро 
читав век постојања модерне турске државе. Османско царство 
је доживело огроман губитак територија у распону од око 150 го-
дина, с краја XVIII века, потом у XIX веку и с почетка XX века. 
Болесник на Босфору, како је Османско царство називано због 
свог изузетног пада са ранга велике силе на једну заосталу државу 
суочену са бројним унутрашњим проблемима, уздрман је тешким, 
кризним ситуацијама у прве две деценије XX века. Османско цар-
ство суочило се са Илинденским устанком у Македонији (или, 
како је називана у том тренутку, Стара Србија) 2. августа 1903. 
године, Младотурском револуцијом 1908. године, Анексијом Бо-
сне и Херцеговие исте године, Првим и Другим балканским ратом 
и на самом крају Првим светским ратом. За потребе овог рада, 
кључно је осврнути се на Младотурску револуцију и на Први 
светски рат. Неопходност помињања Младотурске револуције 
лежи у томе што је у њој учешће узео и Мустафа Кемал паша, 
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односно, касније Кемал Ататурк, први председник модерне Тур-
ске. Младотурска револуција је значајна за настанак кемализма 
због тога што су официри, односно, војска, показали да могу бити 
одлучан фактор у спровођењу одређене политике. О војсци као 
једном од чувара кемализма биће речи касније. Први светски рат 
је важан из тог разлога што је дошло до стварања нових национал-
них држава и краха четири царства: Руског, Османског, Немачког 
и Аустроугарског. Наравно, Турска је тек 1923. године постала 
република, али постоје бројне дискусије о томе да је и Први свет-
ски рат у Турској трајао нешто дуже, односно, да је настављен 
грчко-турским сукобом у Малој Азији (1919–1922). После потпи-
сивања мировног споразума у Севру, део турске војске је одбио да 
га прихвати. Тај део војске био је под командом Мустафе Кемала, 
генерала османске војске, припадника младотурске организаци-
је и једног од најзаслужнијих за бројне успехе османске војске у 
Првом светском рату: код Дарданела, на Галипољу и на Кавказу 
(Стојановић, 2015, 111). После победе у рату са Грчком, Турска се 
нашла у много бољем положају него по завршетку Првог Светског 
рата и успела је да издејствује нови мировни споразум, у Лозани 
1923. године. За разлику од мировног споразума из Севра који је 
виђен као пораз, овај споразум је представљен као тријумф тур-
ског национализма, с обзиром на то да је посматран као једини 
споразум који силе победнице нису успеле да наметну пораженим 
државама (Стојановић, 2015, 111). 

Кемализам после Кемала

Кемализам је, упркос смрти њеног творца, дуго остао 
кључна доктрина у дефинисању и спровођењу унутрашње и 
спољне политике. Разматрање ћемо започети прегледом фактора 
који су утицали на очување кемализма у Турској  и после смрти 
Ататурка 1938. године. Следеће факторе, односно, класификаци-
ју фактора, издвојио сам на основу релевантних текстова о овом 
феномену: 

1. Војска (Спасојевић, 2013);
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2. Односи са великим силама, пре свих са Сједињеним 
Америчким Државама (Ђурковић, 2013);

3. Однос према религији (исламу) (Стојановић, 2015, 112–
113) (Ђурковић, 2013);

4. Конфронтирање наспрам заједничког непријатеља наци-
је (идеални Други) (Јовић, 2018).

Кад је реч о војсци, она је била од пресудног значаја за одр-
жање кемализма и виђена је као један од најважнијих стубова ове 
идеологије. У турском друштву је војска играла истакнуту улогу 
због страха од Русије, а касније и Совјетског Савеза, али и због 
постојања страха од исламизације и курдског сепаратизма (Спа-
сојевић, 2013, 43). Управо би се у враћању ислама у свакодневи-
цу Турске огледао прекид са доктрином кемализма, који захтева 
секуларну државу. Војска је један од бранилаца суверенитета и 
територијалитета државе. Геополитички положај није омогућавао 
Турској да занемари своје војне капацитете. Осим овога, војска је 
сузбијала покушаје демократизације јер би свака демократизаци-
ја довела до исламизације. У тексту Односи Турске и Сједињених 
Америчких Држава, Миша Ђурковић пише да су се после Другог 
светског рата одиграла четири војна удара (Ђурковић, 2013, 124). 
Даље се наводи да је после прве демократизације, обележене по-
кушајима премијера Аднана Мендереса да толерантније посту-
па према традиционализму и исламу (дозвољавајући поновно 
отварање џамија, употребу арапског језика), уследио војни удар 
27. маја 1960. године. После овога, Турска још једном доживљава 
период демократизације под владом Партије правде Сулејмана 
Демирела, праћен другим војним ударом 1971. године. Уследило 
је доба смена влада исламистичке партије Неџметина Ербакана, 
Партије правде Сулејмана Демирела и републиканске странке 
Булента Еџевита и нестабилност државе услед унутрашњих дру-
штвених сукоба. Само девет година после другог пуча, одиграо се 
и трећи, под командом начелника генералштаба Кенана Еврена 
(Ђурковић, 2013, 125). Напослетку, када се већ могло уочити од-
ступање од основних постулата кемалистичке доктрине, војска је 
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извела четврти војни удар 1997. године, познат и по томе што је 
садашњи председник (а тадашњи градоначелник Истанбула) Ре-
џеп Тајип Ердоган ухапшен и доживотно му је забрањено бављење 
политиком (Ђурковић, 2013, 126). Тврдња да војска није један од 
узрока стабилности и очувања култа Ататурка била би у самој 
основи погрешна,  што се може и емпиријски доказати, с обзиром 
на след околности у Турској у првој и другој деценији XXI века. 
Долазак Партије правде и развоја на власт 2002. године многи уз-
имају као раскид са кемализмом, а управо је тада и убрзан процес 
стављања војске под цивилну контролу.

Други важан стуб очувања култа кемализма били су и 
односи са великим силама, пре свих са Сједињеним Америчким 
Државама. Чињеница је да су САД имале велики утицај у демо-
кратском свету, али и у појединим ауторитарним државама са 
којима и данас одржавају добре односе. Битно је рећи да су САД 
подржавале владу у Турској, каква год она била, јер би евентуално 
разочарање Турске у западни свет представљало потенцијалну 
претњу у виду окретања ка истоку и СССР-у. Још једном се пона-
вља прича о геополитици. У овом контексту, кључно је поменути 
Николаса Спајкмана са концептом Римленда, као и Џорџа Фроста 
Кенана и доктрину запречавања (containment), што чини и Миша 
Ђурковић у свом тексту (Ђурковић, 2013, 121). Римленд предста-
вља ободне делове европског континента уз Медитеран, затим 
Блиски Исток и ободне делове југа и југоистока Азије, те ће онај 
који овлада овим простором успети да завлада светом. С друге 
стране, доктрина запречавања је представљала покушаје САД-а 
да смањи ширење утицаја СССР-а успостављајући добре односе са 
државама које су окруживале њеног хладноратовског противника. 
Из наведеног се схвата да је Турска играла важну улогу у поимању 
оба концепта и у остварењу датих идеја. Допуштање кемалистич-
ком режиму да опстане на власти у Турској важно је посматрати 
као жељу за већом безбедношћу и стабилношћу хладноратовског 
поретка. Ово је само један од бројних примера на којима можемо 
уочити да демократске земље некада више подржавају стабилност, 
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сигурност и безбедност него нужно демократизацију.  

Треће, неопходно је посматрати однос кемализма према 
исламу како би се објаснило његово дуго постојање у Турској. 
После доласка на власт, Мустафа Кемал је укинуо султанат 1923. 
године, а затим и калифат 1924. године (Стојановић, 2015, 112). 
Преостали чланови династије која је управљала некадашњим 
Османским царством морали су да напусте земљу. Исте 1924. го-
дине донет је и нови устав који је заменио ранији устав из 1876. 
године. У склопу промена због искорењивања раније традици-
је, главни град је премештен из Истанбула у Анкару, укинути 
су исламски закони, укинут је муслимански календар, обавезно 
основно образовање је постало секуларизовано, а 1928. године 
је уведено латинично писмо уместо арапског (Стојановић, 2015, 
112). Забрањено је ношење феса, а уведена је обавеза ношења ци-
линдра код мушке популације. Кад је реч о женској одећи, фере-
џа (или хиџаб) није забрањена, али је Кемал Ататурк био против 
покривања женског лица. Света Софија, која је најпре била хри-
шћанска црква у периоду Византије, а после тога џамија, претво-
рена је у музеј 1935. године (Јовић, 2018, 358). Реформе су биле 
приметне и у породичном праву, где је уведена забрана полига-
мије и верских бракова (Стојановић, 2015, 112). Важна компонен-
та кемализма било је сузбијање развоја исламске солидарности, 
другим речима исказано, нови турски национализам стварао се 
у опреци према пантуркијским и панарапским концептима (Јо-
вић, 2018, 358). Укратко, Кемал Ататурк је у одређењу политике 
спољних послова дефинисао одсуство ислама као елемента који ће 
битно утицати на односе са другим земљама. Може се рећи да су 
Кемалови наследници верно спроводили ову политику. Не само да 
није осећала солидарност са другим земљама, него је и све до 1952. 
године, кад је Турска ушла у NATO, била неутрална у вези са ста-
вљањем на нечију страну, што Други светски рат и неутралност 
Турске у њему могу потврдити. Ово стање се променило тек 1990-
их година, после избијања ратова на простору бивше Југославије, 
како у Босни и Херцеговини, тако и на Косову и Метохији, који су 
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били знак да је Турска спремна да покаже исламску солидарност 
и да више не жели да се понаша у складу са кемализмом у вези са 
политиком спољних односа (Ђурковић, 2013, 127). Велики под-
стрек Турској у јачању утицаја на Балкану и на простору Кавказа 
и Централне Азије дале су САД, којима је одговарала чињеница да 
Турска служи за сузбијање руског утицаја на простору Кавказа и 
Централне Азије, а да се користи и како би се спречио утицај Срба 
и СР Југославије на Балканском полуострву (Ђурковић, 2013, 127). 

Коначно, још један важан чинилац кемализма било је ства-
рање идентитета нације уз помоћ идеје другости (Јовић, 2018, 
355). Приликом настанка турске државе, идеалан други било би 
Османско царство, о чему је било говора на почетку. Касније, са 
развојем државе, мењали су се и референтни објекти спрам којих 
је Турска градила сопствени национални идентитет: спрам Бли-
ског Истока, САД-а, СССР-а (касније Русије), Балкана и других 
(Јовић, 2018, 356). После Другог светског рата и приклањања за-
падној сфери утицаја, идеалан Други је био Совјетски савез. Ове 
две државе, у било ком уређењу или који год био њихов назив, 
неколико векова су се граничиле једна с другом и биле стални 
опоненти. Једино је у време Ататурка дошло до одређеног збли-
жавања Русије и Турске. Треба рећи да стварање овакве полити-
ке није пракса која је јединствена кемализму, с обзиром на то да 
постоје и бројни  примери  у којима се можемо срести са ствара-
њем непријатеља (био он унутрашњи или спољашњи) како би се 
добила шира подршка за одређени подухват. Турска није једина 
која је градила сопствени национални идентитет спрам Османског 
царства; то су учинили и други народи који су настали распадом 
ове империје (Јовић, 2018, 355). 

Савремена Турска и отклон од кемализма

  Савремена Турска се, посматрајући идеолошку оријен-
тацију, све мање може назвати кемалистичком. То је нарочито 
постало јасно после доласка на власт Партије правде и развоја 
(Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) 2002. године. Заокрет у поли-
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тици не значи да се Турска одрекла култа Ататурка. Ататурк је, 
у колективном сећању народа, најважнији државник савремене 
Турске, њен модернизатор и оснивач републиканске Турске. Култ 
Ататурка је широко распрострањен, те се широм Турске могу 
видети фотографије и споменици његове личности. Председник 
Ердоган се неретко пореди са њим. Ердоган жели себе да пред-
стави као најважнијег државника после Оца Турака и као неког 
ко је успео да, попут свог претходника, изведе Турску из кризе и 
створи државу која ће постати глобална економска и политичка 
суперсила. Међутим, више је аргумената који указују на то да са-
времена Турска није кемалистичка. Прва видљива карактеристика 
нове политике јесте промењен однос ка историјском наслеђу и нов 
начин гледања на остатак света, нарочито на бивше делове Осман-
ског царства. Документ који поткрепљује овакву аргументацију 
јесте Стратегијска дубина Ахмета Давутоглуа, бившег премијера и 
министра спољних послова Турске. У свом раду, Давутоглу истиче 
да је Турска суочена са неопходношћу да спољнополитичку стра-
тегију заснује на тактичким приоритетима унутар три значајна 
геополитичка поља утицаја која може да користи, а то су: блиска 
копнена сфера (Балкан – Блиски Исток – Кавказ), блиска мор-
ска сфера (Црно море – Јадранско море – Источно Средоземље 
– Црвено Море – Персијски залив – Каспијско језеро) и блиска 
континентална сфера (Европа – Северна Африка – Јужна Азија 
– Средња и Источна Азија) (Давутоглу, 2014, 128). Нарочито се у 
блиској копненој сфери могу видети трагови окретања од кема-
лизма и враћања историјским коренима и Османском царству, 
макар кроз оно што Џозеф Нај назива меком моћи. Ататуркова 
традиционална политика окренутости турске политике само на 
оквире сопствених граница губи на значају и историјско наслеђе 
Османског царства бива све важније за савремену Турску. Неоп-
ходно је осврнути се на кружење различитих појмова у савреме-
ној политичкој теорији који се користе како би се објаснила ова 
политика. Први од њих је неоосманизам, који према проф. др 
Мирољубу Јевтићу подразумева систем идеја и на њима заснован 
политички пројекат чији је циљ чвршће обједињавање свих наро-
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да и територија које су некада чиниле Османско царство (Јевтић, 
2011, 33). На овај начин дефинисана политика подразумева да у 
њој могу бити укључени муслимански и немуслимански народи. С 
друге стране, постоји и појам панисламизма који говори  о потре-
би муслимана који су подељени у више држава да се уједине око 
исте религије – ислама (Јевтић, 2011, 33). Разлика се може показа-
ти на практичним примерима на Балканском полуострву; у првом 
случају, у оваквој политици подобни партнер била би и Србија, 
тј. Срби, као вишевековни део Османског царства, док у другом 
случају не би било места за немуслиманске становнике и стубови 
овакве политике нашли би се у Албанцима и Бошњацима. Иако 
Стратегијска дубина представља један од начина да се политика 
модерне Турске изузме из дискурса о кемализму, Дарко Танаско-
вић тврди да ова књига не представља нужно отклон од кемали-
зма и да се треба посматрати као мешавина традиционализма и 
модернизма, исламизма и секуларизма, пантурског национализма 
и кемалистичког европеизма (Танасковић, 2010). На спољнополи-
тичком плану, Турска се одрекла кемализма још пре доласка AKP 
на власти, тачније, 90-их година, интервенцијама и ставовима 
поводом сукоба у Босни и Херцеговини и на Косову и Метохији. 
О томе говори и Давутоглу у свом раду. Наиме, Давутоглу истиче 
да се неоосманизам, који је развио Тургут Озал (осми председник 
Турске, раније премијер), покушавајући да води политику у скла-
ду са новим околностима насталим с крајем Хладног рата, уздигао 
и предњачио између 1987. и 1993. године (Давутоглу, 2014, 100). 
Давутоглу такође наводи заједничке елементе османизма током 
периода танзимата и Озаловог неоосманизма. То су следећи еле-
менти: 1) поновно структурисање државе у складу са међународ-
ном констелацијом снага; 2) покушај да се створе нови политички 
идентитет и култура зарад сузбијања раста национализма; 3) по-
кушај остварења склада између западњачких и традиционалних 
вредности; 4) настојање да се Турска интегрише у европски систем 
(у танзимату је то интеграција у систем утемељен Бечким кон-
гресом 1815. године, док је у периоду после Хладног рата виђена 
тежња за интеграцијом у Европску Заједницу/Европску Унију); 5) 
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у систему равнотеже снага после Бечког конгреса, Турска је тра-
гала за стратегијом усклађеном са Великом Британијом, једном 
од великих сила, а после Хладног рата трагала је за стратегијом 
усклађеном са САД, која је била једина суперсила у том моменту 
(Давутоглу, 2014, 100).  Ипак, нешто што сигурно остаје као насле-
ђе кемализма јесте национализам. Неретко се дешава да Ердоган 
заигра на карту национализма, нарочито при решавању курдског 
питања, али и у сукобима са Израелом и Грчком.

 У претходном поглављу рада војска је приказана као је-
дан од фактора одржања култа Ататурка и отворено је питање 
постепеног стављања војске под цивилну контролу са доласком 
AKP на власт. Разлоге за овакву одлуку владајуће партије може-
мо видети у организацији пучева и покушајима одржања старог 
система и свргавања председника Гула и Едогана 2007. и 2016. 
године.  Неуспех државног удара априла 2007. године означио 
је почетак краја доминације турских одбрамбених снага у уну-
трашњој политици земље (Спасојевић, 2013, 43). Овај пуч је био 
неуобичајен јер није представљао директну интервенцију војске 
на терену, већ објаву на званичном сајту војске о неадекватности 
избора Абдулаха Гула на место председника. Оваквом акту војске 
се успешно супроставио Ердоган. Он је искористио прилику да 
се суочи са припадницима војног врха у судским процесима Ер-
генекон и Маљ, као и објавама у јавним гласилима (Спасојевић, 
2013, 44). После хапшења војног врха, отворила се могућност за 
реформу војске и њеном приближавању Гулу и Ердогану. Важну 
улогу у овом чину, а и уопште у исламизацији државе, имао је 
Фетулах Гјулен, турски имам који тренутно живи у изгнанству, а 
који је уз помоћ својих медија спровео успешну кампању против 
војне елите. Озбиљнија ситуација догодила се у јулу 2016, када је 
мањи део војске покушао да изведе државни удар, што је на крат-
ко и успео да учини. Међутим, Ердоганове снаге су брзо преузеле 
контролу, а учесници пуча су били смењени и ухапшени. Опет се 
појавило име Фетулаха Гјулена као важног актера у пучу, с тим 
што је сада оптуживан од стране Ердогана и његових присталица 
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да је организовао пуч, што до данас није доказано. Неки аутори 
сматрају да је овим покушајем пуча створен нови савез између 
кемалиста и Ердоганових умерених исламиста,  тиме што већи 
део војске није подржао пуч и што су ове две струје у политичкој 
елити Турске устале против треће струје, радикалних исламиста 
оличених у Гјулену (Перишић, 2018, 61). Пуч из 2016. године се, 
у овом контексту, може посматрати и као спречавање одбацива-
ња кемализма од стране радикалних исламиста, те се може рећи 
да се Ердоган још увек представља као бранилац кемализма. На 
унутрашњем плану се дефинитивно као бранилац кемализма види 
Републиканска народна партија (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP), 
која се није одрекла кемализма, социјалдемократије и проевропеј-
ства као званичне идеологијe партије.

 Промена политике види се и на бројним дневнополитич-
ким примерима савремене Турске. Милош Марковић наводи при-
мере који су послужили опозицији да, у ранијим годинама власти 
AKP, оптужи ову партију за враћање шеријата и враћање Турске 
у средњи век (Марковић, 2012, 123–124). То су, између осталих, 
понашање и изјаве тадашњег премијера Ердогана о поређењу 
Исмета Иненија, првог премијера и другог председника Турске, 
са Адолфом Хитлером, жељом да сагради џамију на тргу Таксим 
(чија је изградња готово завршена ове године), као и намера о 
постављењу Аднана Бујукдениза, тадашњег извршног директора 
исламске финансијске групе Албарака Турк, на место гувернера 
Народне банке. Ердоган је дао и неумесне изјаве о демократији 
као средству, а не циљу, као и поређењу демократије са трамвајем 
(Демократија је као трамвај – кад дођеш до своје станице, иза-
ђеш) (Марковић, 2012, 124). У спознаји окретања од кемалистичке 
политике нам могу помоћи и примери догађаја којима смо савре-
меници. Ердоган је после победе на председничким изборима 
2014. године одржао молитву у Ејуп Султан џамији, што није уо-
бичајено за једног турског председника, већ је био обичај у време 
султана и Османског царства. У употребу је враћена женска тра-
диционална марама – хиџаб. Као заоставштина Кемала Ататурка 
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и његове модернизације и позападњавања турске државе остало 
је писмо – у Турској је још увек у употреби латинично писмо уме-
сто арапског. Прошле године је Ердоган потписао указ којим је 
Аја Софија постала џамија, иако је Ататурк прогласио музејом 
још пре 86 година. За разлику од доба у ком је владао Ататурк 
и његови блиски следбеници, данас ислам прожима готово све 
сфере унутрашње и спољне политике Турске. Чини се као да је 
Ататуркова жеља да се престоница измести у средиште Турске, 
Анадолију, све више маргинализована и да Истанбул постаје цен-
тар свих дешавања. То не би требало да чуди, због појаве о којој 
сам говорио – враћања историјским коренима. Истанбул, раније 
Константинопољ, био је центар великих царстава – Византијског 
и Османског. Враћање историјским коренима уједно означава и 
жељу  Ердогана за увођењем Турске у ранг велике силе, што он 
често наговештава у својим економским, политичким и техноло-
шким плановима, чија се реализација поклапа са стогодишњицом 
од оснивања модерне Републике Турске, 2023. године. 

Закључак

 У овом раду сам покушао да одговорим на два питања која 
су важна за разумевање спољне и унутрашње политике савреме-
не Турске. Прво, Турска је успела дуго да задржи култ Ататурка 
захваљујући војсци као једном од стубова кемализма, добрим од-
носима са великим силама, нарочито САД, занемаривањем ислама 
као важне основе повезивања са другим муслиманским народима 
и конфронтирањем са стварним или створеним непријатељима 
нације. Савремена Турска, иако се званично није одрекла култа 
Ататурка, не слови за државу каквом је њен оснивач замислио. 
Све је теже њеној политици додати атрибут кемалистичка. По-
новна исламизација на унутрашњем плану, повезивање са другим 
муслиманским земљама на основама ислама на спољном плану, 
стављање војске под цивилну контролу и жеља да Турска поново 
постане регионална (што већ и јесте) и глобална сила јесу неки 
од узрока опадања утицаја кемализма у земљи. У тражењу одго-
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вора на питања која су постављена у наслову, чврст ослонац дала 
је бројна домаћа литература, у којој је описан појам кемализма 
и савремена оријентација турске политике. Експанзија домаће 
литературе и интересовање домаћих аутора за ову тему уочљи-
во је нарочито у протеклој деценији. Томе је допринео заокрет у 
спољној политици Турске и у чињеници да је ова држава постала 
важан актер и стратешки партнер држава Балканског полуостр-
ва. Рад је поткрепљен примерима који помажу при разумевању 
теоретских поимања. Тако је овај рад, осим теоретске, добио и 
своју емпиријску димензију. Даљи развој у истраживању овог 
питања требало би да велику пажњу посвети доласку 2023. го-
дине и важног јубилеја који доноси та година – стогодишњицу 
модерне турске државе. Тај догађај ће сигурно потврдити значај 
култа Кемала Ататурка као оснивача садашње републике, али ће 
ојачати и култ Ердогана, његове тежње за модернизацијом Турске 
на темељима нове политике и његову жељу да буде сврстан раме 
уз раме са највећим турским државником XX века.
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Kemalism and the cult of Atatürk in modern-day Turkey
Abstract: This paper discusses a topic that is of great importance for un-

derstanding contemporary Turkish domestic and foreign policy. The concept of 
Kemalism is analyzed and defined in order to justify the fact that the cult of Kemal 
Atatürk has persisted to this day. By empirically researching everyday political events 
and using domestic literature that dealt with these and similar issues, the author of 
the paper shows that the collapse of this cult began in the last decades of the 20th 
century, and that such a situation deepened with the AKP coming to power. The 
paper will also discuss the modern management of domestic and foreign policy and 
will be supported by examples that show the deviation of the current leadership from 
the forefront of politics established by the founder of the modern Turkish republic, 
Kemal Atatürk.
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

СУКОБ НА КИПРУ – ИНТЕРВЕНЦИЈА 
ИЗ 1974. КАО ПАРАДИГМАТСКИ 

ПРИМЕР EТНИЧКОГ СУКОБА
Ивана Динић*

Стефан Балшић**

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: Циљ овог рада је да се анализира сукоб на Кипру, фокусира-
јући се на турску интервенцију из 1974. као на један од ескалаторних момената 
овог замрзнутог конфликта. Аутори приступају анализи користећи се матри-
цом која испитује кључне актере, предуслове, осе сукоба, те последице које је 
интервенција генерисала на нивоу државе, регионалном и глобалном нивоу. 
Додатно, аутори испитују експланаторну моћ и употребљивост теорије етнич-
ких сукоба примењујући је на случај Кипра и закључују да свако будуће решење 
деценијски замрзнутог конфликта треба да почива на разумевању етничких и 
идентитеских чинилаца сукоба.

Кључне речи: Кипар, етнички сукоб, замрзнут конфликт, идентитет, 
енозис, таксим

Увод

 Историјски, судбина Кипра у великој мери везује се за 
судбину територија насталих распадом империја. У етнички сло-
женом окружењу, после повлачења британске колонијалне адми-
нистрације, јавиле су се ривалске концепције у вези сa уређењем 
будуће државе – уједињење с државом матицом, на чему је посеб-
но инсистирао хеленски и већински део популације (енозис) или 
нека врста поделе, односно федерализације острва, што је фаво-
ризовано од стране Турака на острву. Устав из 1960. уредио је ет-
нички разнолику државу као консенсуалну демократију, при чему 
* Студенткиња четврте године основних студија Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, Студијски 
програм: Међународне студије; dinicivannah@gmail.com
** Студент четврте године основних студија Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, Студијски 
програм: Међународне студије; stefanbalsic1389@gmail.com
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је бројно мања турска популација била натпредстављена (Zervakis, 
2002, 159). Уређење које су одликовали перманентни преговори 
и power-sharing (Zervakis, 2002, 157) требало је да буде гаранција 
очувања независности и стабилности на острву, а свака од три 
силе заштитнице – Грчка, Турска и Велика Британија задржала је 
право да интервенише у циљу заштите становништва и одржа-
ња status quo, како је утврђено Циришким споразумима. Упркос 
томе, 60-те године обележене су покушајима тадашњег председ-
ника Макариоса (Μακάριος) да амандманима на кипарски Устав 
укине нека од права турског дела популације, због чега су Турци 
de facto искључени из институција представничке власти, а њи-
хов економски положај се погоршао (Pabst, 2001; Eralp & Beriker, 
2005). Само долазак мисије, УН те притисак тадашњег председ-
ника САД-а Линдона Џонсона (Lyndon Baines Johnson), спречиле 
су Турску да се већ тада умеша и интервенише на острву. Уместо 
тога, плави шлемови успоставили су тзв. „Зелену линију” (Bueno-
-Lacy & van Hotum, 2018), а већи оружани сукоб је одагнан све до 
1974. Турци тада предузимају инвазију на северни део острва и 
успостављају „нови status quo“, који ће на снази остати до данас, 
упркос бројним покушајима његовог разрешавања.

 Узроци који ће довести до сукоба на Кипру недуго после 
стицања његове независности, а који ће своју ескалацију имати 
у војној интервенцији Турске на острво 1974, могу се сврстати 
у неколико група. Као што је овај кратак историјски преглед су-
коба и показао, у првом реду су узроци етничко-идентитетске 
и политичке природе, утемељени у наслеђу постимперијалног 
подручја. Међутим, могу се уочити и геостратешки и економски 
као и идеолошки узроци, имајући у виду контекст Хладног рата 
и геополитичку важност поднебља Источног Медитерана на ком 
је Кипар лоциран. Иако ћемо се на потоњу групу услова коју по-
једини аутори посебно истичу (Heraclides, 2011, 2–8) осврнути у 
деловима рада који се баве регионалним и глобалним димензијама 
сукоба, у овом раду ћемо предност дати идентитетским разлози-
ма, јер сматрамо да имају највећу експланаторну моћ у контексту 
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замрзнутих конфликата (Heraclides, 2011). 

 Служећи се аналитичком матрицом развијеној у оквиру 
курса „Анализа сукоба“, на Факултету политичких наука Уни-
верзитета у Београду, рад има циљ да објасни турску инвазију на 
Кипар из 1974. те да испита експланаторну моћ теорије етничких 
сукоба, примењујући је на случај Кипра. Прво, објаснићемо који 
су догађаји претходили одвијању инвазије. Притом ћемо покуша-
ти да расветлимо комплексне осе сукоба и класификујемо сукоб, 
водећи рачуна о интересима и идеологијама главних актера (ено-
зис/таксим). Други део рада ће расветлити покушаје комуника-
ције између страна у сукобу и мапирати узроке због којих су они 
били неуспешни. Надаље, трећи део објашњава регионалну пер-
спективу сукоба, имајући у виду геополитичку важност поднебља 
Источног Медитерана на коме се сукоб одвија (а која је и данас 
актуелна). Четврти део примениће глобалну перспективу у ана-
лизи и расправљати о улози великих сила, поготово у конктексту 
Хладног рата, имајући на уму период када се интервенција одигра-
ла. У петом делу се разматра зашто се о кипарском сукобу често 
говори као о једном од највећих неуспеха мировног активизма 
УН-а (Zervakis, 2002, 159), док се у закључку осврће се на значај 
идентитета у разумевању нерешавања замрзнутих конфликата.

Предуслови, актери и главна оса сукоба

 Предуслови за одигравање турске интервенције на Кипру 
1974. године могу се сагледати превасходно у насилној промени 
власти на острву. Наиме, пред турску интервенцију дошло је до 
пуча у којем је свргнут дотадашњи кипарски председник Мака-
риос, а на његово место постављен је десно оријентисани лидер 
Никос Сампсон (Νίκος Σαμψών), подржаван од стране новоу-
споставњене војне хунте у Грчкој (Camp, 1980, 56). Нови лидер, 
који је учествовао у сукобима против турске популације 60их као 
предводник десничарске организације ЕОКА-Б, доживљен је као 
претња од стране Турака и био је први „окидач“ због којег се Тур-
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ска обратила Британији. После британског одбијања да се умеша 
у циљу одржања status quo и неодлучности САД-а, Турска је одлу-
чила да по основу Циришког споразума отпочне интервенцију 20. 
јула 1974 (Camp, 1980, стр. 57). 

 На потенцијалне узроке неодлучности великих сила да 
интервенцију предупреде осврнућемо се у делу који се бави гло-
балном димензијом сукоба, док ћемо овде анализирати актере и 
интересе на нивоу државе у питању, њихове односе, кључне осе 
сукоба и према томе ћемо класификовати сукоб.

 Саму интервенцију на северни део острва, познату међу 
турском популацијом као Кипарска мировна операција (Cyprus 
Peace Operation), извршила је турска војска, на иницијативу пре-
мијера Булента Ецевита (Bülent Ecevit), на основу Циришког спо-
разума који је предвиђао заштиту мањина и одржање statusa quo 
на острву. С друге стране, Сампсонова влада одана грчкој војној 
хунти с Јоанидесом (Ioannides) на челу, била је вођена идејом ује-
дињења с Грчком и под својом командом имала Кипарску нацио-
налну гарду (Camp, 1980, 58). 

 Овде је важно уочити две опречне концепције државе 
којима су кључни актери вођени, а које су последица другачије 
етничке идентификације (Heraclides, 2011). Долазак предводни-
ка и лидера крајње деснице на власт на Кипру представљало је 
довољно уверљиву претњу за Турке*, да ће се грчки сан о енозису 
обистинити. Насупрот идеји енозиса, стајала је турска идеја так-
сима или поделе, која је предвиђала поделу острва на федералном 
основу, с значајном аутономијом за турску етничку групацију и у 
крајњој инстанци, уједињење с Турском. Поједини аутори истичу 
да је историјско искуство баштињено од периода националних 
ослобођења на Балкану од Османске власти у XIX веку, а које се 
поклапа са формирањем модерне грчке националне свести усло-
вило константну успротивљеност грчког дела популације према 
идентитентском „Другом“, тј. Турцима (Beuno-Lacy & van Hotum, 
*  Кипарски Турци су још од доба напада 1963. формално били искључени из представничке власти и чији се 
економски положај од тада уназадио (Pabst, 2001, стр. 140).
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2018, 588). Такође, поједини аутори примећују да изразити анта-
гонизам међу припадницима грчког и турског етноса на Кипру 
почиње да бива нарочито наглашен од периода британске влада-
вине 1878–1959 (Beuno-Lacy & van Hotum, 2018).

 Било да је антагонизација појачана тада или у неком дру-
гом периоду, чињеница да се становници Кипра данас у првој 
линији изјашњавају према етничкој основи као Грци, односно 
Турци (Pabst, 2001, 139) говори у прилог томе да је доминантна 
оса сукоба превасходно етничко-идентитентске, али и политичке 
природе. Свака од две политичке опције имала је за циљ успоста-
вљање ефективне власти која би значила одржање, тј. очување 
сопственог идентитета у односу на ривалски.

 Ово се уклапа у становиште теорија етничких сукоба, по 
којима они настају управо у ситуацијама где барем једна страна у 
сукобу своје „циљеве дефинише примарно етничким терминима“ 
или „своје незадовољство објашњава угрожавањем њеног специ-
фичног етничког идентитета“ (Tatalović, 2010, 17). Надаље, преци-
зна класификација могућа је, уколико се послужимо типологијом 
коју нуди Таталовић (2010, 18–19). Према њој, посматрани етнич-
ки сукоб уклапа се у категорију оних који су резултат настојања 
националне владе, у то доба доминатно грчке, да асимилира, одно-
сно протера етничку мањину (Турке) кроз ускраћивање политич-
ких, економских и других права. То је између осталог довело до 
интервенције спољног актера 1974 – Турске и до екстернализације 
дотадашњег унутрашњег сукоба.

 У наредном делу рада фокусираћемо се на неуспех канала 
комуникације страна током интервенције и расветлићемо после-
дице овог неуспеха по саму државу.

Ниво државе

 Одмах после турског напада на север острва 20. јула 1974. 
Савет Безбедности Уједињених Нација издао је резолуцију 353, 
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према којој је захтевао да се страни војници сместа повуку с Ки-
пра, а да три силе заштитнице приступе мировним преговорима 
(Camp, 1980, 57). У складу с тим, преговори о прекиду неприја-
тељстава текли су паралелно с постепеним напредовањем турских 
војника на северу острва. Две силе заштитнице Грчка и Турска уз 
посредовање Британије покушале су да се споразумеју у периоду 
између 25. јула и 14. августа, али су се сусреле с неуспехом из не-
колико разлога. 

 Први разлог за неуспех овог канала комуникације била је 
неумољивост турског министра спољних послова Гунеса (Turan 
Güneş) за оклевање грчког колеге Мавроса (Γεώργιος Μαύρος) да 
прихвати услове у вези с додатних 6 дистрикта који би ушли у тео-
риторију коју би контролисала аутономна турска администрација 
(Camp, 1980, стр. 59). Наиме, сада када су турске трупе узнапре-
довале на острву и контролисале стратешки важне тачке, турски 
преговарачки апетити и уцењивачка моћ су порасли (Tatalović, 
2010, 123). Други разлог краха мировних преговора и овога пута 
лежао је у великим силама, пре свега Великој Британији и САД. 
Поједини аутори управо су овакво заказивање кризне дипломати-
је у пресудним моментима, навели као разлог због којих су Турци 
по други пут напали острво средином августа, што је за државу 
имало озбиљне последице (Camp, 1980, стр. 58). 

 Последице сукоба из 1974. по државу се огледају како у 
значајном броју несталих и расељених лица, тако и у потпуно 
новом status quo који је подразумевао поделу острва и на концу 
стварању Турске Републике Северни Кипар коју међународна за-
једница не признаје до данас. 

 Како је Турска окупација обухватила око 40% територије 
острва, око 180 000 кипарских Грка и око 45 000 Турака било је 
приморано да напусти своје домове и премести се на други део 
острва (Pabst, 2001, 140). Иако се ова „размена становништва“, 
већ позната у историји размирица Турске и Грчке одиграла под 
окриљем делегата Уједињених нација, који су још од 60их заду-
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жени за обезбеђивање тзв. „Зелене линије“, велики број људи до 
данас није пронађен. Због тога су пред Европским судом за људска 
права у Стразбуру покренути поступци против Турске за кршење 
Европске конвенције о људским правима *.

 Ипак, много дугорочнија последица интервенције по др-
жаву јесте значајно етничко „прекомпоновање острва“ у смислу 
дефинитивне концентрације грчког и турског дела становништва 
у различитим деловима острва. Како Пабст (2001) примећује, по-
сле Другог светског рата број етнички мешовитих општина на 
Кипру износио је 166, док се у периоду после 1976. тај број спу-
стио на нулу (стр. 140). Ово је додатно потврђено подстицањем 
насељавања турског становништва из Анадолије на северни део 
Кипра после интервенције**.

 Коначно, иако турска страна у годинама пре интервенци-
је није оспоравала државу (Pabst, 2001, 139), с обзиром на то да 
је Устав из 1960. натпредстављено третирао турску популацију, 
од 1974. године турска концепција о таксиму као подели острва 
довешће до стварања засебне државе Републике Северни Кипар 
1983. Њу данас не оспорава само етнички грчко становништво, 
већ и целокупна међународна заједница. Овим путем заправо су 
прекршене одредбе Циришког споразума на које се турска страна 
позивала кроз читаву интервенцију, јер је исходиште било фор-
мирање потпуно новог status quo, а не учвршћивање старог. По-
следице овог догађаја видљиве су не само по ниво државе, већ и 
по читав регион, али и по заинтересоване актере на глобалном 
нивоу.

 Наредни делови рада анализираће управо ове нивое.

Регионални ниво

 Позиција Кипра је таква да се под његовим регионом могу 

*  Више о овоме доступно нa https://www.reuters.com/article/us-cyprus-turkey-courts-idUSBREA4B0K520140512 
**  Доступно на  https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10153&lang=EN
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сматрати и Балкан и делови Блиског истока, па чак и део северне 
Африке. Од самог почетка сукоба током 50-их и 60-их он је иза-
зивао трвења између две најзначајније државе у региону, уједно 
и чланице НАТО-а, Грчке и Турске. Две стране на Кипру су изно-
силе потпуно различите идеје о самој будућности Кипра, што је 
довело до тога да је ситуација била изузетно затегнута од самог 
проглашења независности, а поготово у периоду интервенције 
1974. 

 Кипарски проблем је брзо покренуо питање ексклузивне 
економске зоне и односа две државе у Медитерану. Настављена су 
међусобна оптуживања и непријатељства на бројним малим остр-
вима у Средоземном мору. Ипак, поред утицаја самог конфликта 
на дестабилизацију региона, далеко је важнији утицај регионал-
них играча, Турске и Грчке на сам сукоб. 

 У Грчкој је 1967. дошло до насилне промене власти када је 
успостављена војна хунта под колонелом Јоанидесом (Ioannides) 
која је заузимала десну позицију на политичком спектру и била 
радикални заговорник енозис-а. Иако су у почетку подржавали 
Макариоса, временом су колонели почели да сматрају његову по-
зицију исувише благом, због чега су се одлучили на интервенцију. 
Грчка је тада пружила подршку ЕОКА-и, радикалној прохеленској 
организацији и помогла јој да збаци Макариоса, на тај начин успо-
стављајући војну власт на Кипру. Парадоксално, управо је оваква 
неконзистентност у грчкој политици према Кипру која се огледала 
прво у подржавању, па онда свгравању представника кипарских 
Грка изазвало потоњу турску инвазију. Због тога би могло да се 
каже да је Грчка, поготово у периоду пре почетка турске инвазије, 
била веома укључена и ангажована у дешавања на територији Ки-
пра и утицала на тадашња дешавања на острву, иако на један не-
конзистентан, а по неким ауторима и нерационалан начин (Camp, 
1980, 55). 

 Са друге стране, већи регионални играч, Турска, пре ин-
тервенције ангажовала се веома уздржано на Кипру и уз много 



Ивана Динић, Стефан Балшић

39

конзистентнију позицију коју су делили с кипарским Турцима. 
Турски лидери, како у Турској, тако и на Кипру залагали су се 
неку врсту федерализације и поделе острва по географском осно-
ву. Чињеница да је малобројније турско становништво на острву 
зависило од православног архиепископа није уливала наду да ће 
њихова секуларна права опстати, а поготово после инцидената 
60-их (Исто). Ипак, због одлучних упозорења из САД-а, до већег 
мешања није дошло. После збацивања Макариоса и постављања 
Сампсона, за турско становништво на Кипру степен несигурности 
се појачао, а Турска је искористила неодређену позицију великих 
сила и покренула интервенцију Атила 1. 

 Регионалне силе су стога те које су имале и имају пресудан 
утицај на кипарски конфликт. Понашање Грчке пре 1974. године 
и понашање Турске у току друге половине те године и у периоду 
после инвазије знатно утичу на стране на острву. Иако су обе силе 
војно учествовале на острву, од интервенције 1974, Турска је при-
сутна у изразитом броју. 

 Међутим, питање Кипра остало је још увек отворено. Ер-
доган je 2020. поново покренуо питање две државе на Кипру*. Из-
јаве попут ове и данас, готово 50 година после интервенције, могу 
негативно да утичу на односе две стране и изазову могуће сукобе 
у региону.

Глобални ниво

 У овом делу рада посебну пажњу бисмо обратили на гло-
бални утицај који је интервенција остварила, али и на утицај 
глобалних актера на сам сукоб. Једно глобално посматрано мало 
острво, показало се као важно за односе снага светских сила, због 
чега су оне од самог почетка за њега биле заинтересоване, погото-
во имајући на уму контекст Хладног рата у ком се интервенција 
одиграла.

 Због специфичности свог географског положаја и близи-
* Доступно на  https://www.reuters.com/article/us-cyprus-turkey-idUSKBN27V0BB 
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не Турске као чланице НАТО-а с једне и зоне совјетског утицаја 
с друге стране, Кипар је од стицања независности 1960. године 
па до пада Берлинског зида представљао једно од најважнијих 
подручја за преовладавање над супарничким блоком (Zervakis, 
2002). Поједини аутори повукли су због тога паралелу с положа-
јем Кубе, називајући Кипар симболично још и „Турском Кубом“ 
(Beuno-Lacy & van Hotum, 2018, стр. 608). Управо по окончању 
Кубанске ракетне кризе из 1962. године, која је довела свет на саму 
ивицу нуклеарног рата, избили су први озбиљнији сукоби на Ки-
пру, што је посебно алармирало међународну заједницу која је 
страховала од потенцијалног ефекта „преливања“ (spill-over efect).

 Интервенција из 1974. посебно је нарушила јединство 
НАТО чланица, јер су неке земље подржавале Турску, док су дру-
ге стале у одбрану независности Кипра (Zervakis, 2002). Још пре 
интервенције, на Западу су постојале сумње како се сам Мака-
риос све више приближава идејама комунизма и социјализма и 
напушта западну сферу утицаја, док је и сам Кисинџер (Henry 
Alfred Kissinger) говорио о великом продору совјетског утицаја у 
Источном Медитерану.

 Због тога поједини аутори истичу да је државни скеретар 
САД-а видео одређену корист у подели острва на стратешки ва-
жном подручју (Beuno-Lacy & van Hotum, 2018, 608). Како Кeмп 
(Camp, 1980) примећује, позиција САД-а је у периоду инвазије 
1974. била веома неодређена – непосредно по избијању интервен-
ције, америчка подршка клизила је ка Грцима и идеји уједињења, 
да би се, како су мировни преговори стагнирали, она преусмерила 
на турске лидере, Ецевита и Денкташа и идеју поделе (стр. 58).

 Заказивања превентивне дипломатије у пресудним момен-
тима интервенције, свакако је један од разлога зашто је турска 
инвазија имала толики успех. Поједине западне земље, предвођене 
САД-ом, успориле су интервенцију УН-а и тако омогућиле успо-
стављање турске војне инфраструктуре и турских војних база на 
Кипру, које постоје и данас (Zervakis, 2002).
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 Велико незадовољство Грка реакцијом САД-а кулминира-
ло је убиством америчког амбасадора на Кипру од стране снајпе-
риста грчке ЕОКА-е. Последице овог (не)деловања западних сила 
у том периоду се осећају и данас, када је Турска под Ердоганом 
појачала своје империјалистичке тежње у свим правцима, па и ка 
територији Кипра.

 Са друге, неутралније стране, УН су одиграле важну улогу 
у смиривању сукоба на Кипру (о чему ћемо више рећи у завршном 
делу рада), све док тај проблем није пренет на ниво ЕУ 2004. го-
дине (Zervakis, 2002). Данас, проблем Кипра није само проблем у 
односима Грчке и Турске, већ се после уласка Кипра у економску 
заједницу преноси на ниво ЕУ и Турске. Управо један од најва-
жнијих разлога зашто Турска није чланица ЕУ, иако је у прегово-
рима од 90-тих, јесте питање Кипра и упорно одбијање Турске да 
повуче своје трупе са северног дела острва.

 Имајући у виду претходно речено, кипарски конфликт има 
изузетно велики утицај на глобалну сцену, на однос између НАТО 
чланица и потенцијално разбијање јединства тог савеза, али и од-
носе Турске и Европске уније, као два све већа глобална актера. С 
друге стране, велики глобални играчи одиграли су знатну улогу на 
острву, практично омогућивши турску инвазију и поделу острва, 
али и смиривање тензија и преговоре међу сукобљеним странама.

Мировне иницијативе и замрзнут конфликт

 Када је реч о процесима који су водили покушају реша-
вања конфликта на Кипру, битно је напоменути да су некада 
кипарски Грци, а некада кипарски sТурци имали жељу да реше 
конфликт, али да никада нису наилазили на подршку друге стра-
не (Eralp & Beriker, 2005, 178). Такође, као што су претходни де-
лови рада показали, само решење сукоба неретко је било изван 
домашаја кипарских Грка и Турака (Eralp & Beriker, 2005, 179) те 
су Грчка, Турска, западне земље и међународна заједница имале 
далеко већу улогу у процесу мирења две етничке групе на острву. 
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Због овог ћемо се у овом делу окренути питању да ли је етници-
тет заиста примарни извор насилног етничког сукоба, или су то 
материјални чиниоци попут интереса, питању које је поставио 
Таталовић (2010), а које је важно и за разумевање нерешавања 
кипарског проблема данас (стр. 22).

 Већ само проглашење кипарске независности виђено је као 
нека врста компромиса. Још у току 60-их грчка и турска страна на 
острву су заузимала дијаметрално различите погледе на уређење 
острва. Ипак, непосредно по проглашењу независности крену-
ли су сукоби, због чега су УН по први пут послале своје “плаве 
шлемове” на острво. То је био почетак вишедеценијског покушаја 
УН-а да реши проблем кипарског острва (Zervakis, 2002).

 Далеко већа и значајнија реакција УН-а догодила се 12 го-
дина касније, у јеку турске интервенције. УН су деловале као стра-
на која је позивала сукобљене силе на преговоре и на крају успела 
да доведе до окончања рата. Тако се ова организација показала као 
страна која ће одиграти значајну улогу у будућности самог острва.

 У периоду када је мировне иницијативе предлагала Орга-
низација УН (од 1974. до 2004) постојао је велики број планова 
којима је покушано решавање сукоба. Готово сваки Генерални 
секретар УН-а покушавао је да реши кипарски проблем. Перез 
де Кулеар је 1983. предложио свој план за решење сукоба али су га 
кипарски Грци одбили, док је после њега сличан покушај имао и 
Бутрос Бутрос Гали. У овом случају, стране су биле близу прихва-
тања плана али се турска страна изненада повлачи из преговора 
и одбија план 1994. године (Zervakis, 2002).

 Један од најзначајнијих планова свакако јесте Ананов план. 
Кофи Анан, нови Генерални секретар УН-а, кренуо је у стварање 
свог плана 2002. године, да би после 5 ревизија и 2 године мењања 
плана изнео коначни нацрт компромиса који је понуђен двема 
странама на  острву.

 Иако нам дужина рада не дозвољава да се темељније поза-
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бавимо овим планом, који је изузетно значајан, јер је представљен 
непосредно пред улазак Кипра у ЕУ, важно је напоменути да би 
овај план у потпуности изменио изглед Кипра. Држава би добила 
ново име (Уједињена Република Кипар), нову заставу и била би 
подељена на две федералне јединице – турску и грчку. 

 Референдум на којем је постављено питање да ли треба 
прихватити Ананов план о новом уређењу односа на острву одр-
жан је 24. априла 2004. године. Излазност је била изузетно ве-
лика. Међутим, резултати су били поражавајући за међународну 
заједницу. Наиме, Турци су прихватили федерализацију Кипра и 
гласали за прихватање плана са 65%, док су Грци са високих 75% 
одбили план. Тако је Ананов план пропао, што је довело до тога да 
замрзнут конфликт није решен ни у овом покушају. Убрзо после 
тога, Кипар је подељен ушао у ЕУ.

 ЕУ до данас није успела да пронађе решење за овај сукоб, 
који је сада унутар њених граница. Примивши подељену земљу 
у своје чланство, Унија је довела у питање своје реалне границе, 
за које се данас не зна где су, због de facto независног Северног 
Кипра. Неуспех решавања овог питања ствара проблеме и самој 
Унији, међутим, она не успева да пронађе решење због идентитет-
ских разлика на острву, што је разумљиво, с обзиром на то да две 
стране теже у потпуности различитим циљевима. 

 Стање замрзнутог конфликта у којем су две стране тре-
нутно је изузетно ризично, што показују бројни примери, попут 
недавног у Нагорно-Карабаху. Међутим, гледајући историју су-
коба и нетрпељивости која постоји између Грка и Турака, можда 
је ово стање и једино могуће решење за сукоб на острву. Према 
овом тумачењу, замрзнути конфликт је једина ситуација коју обе 
стране на острву прихватају и он је на неки начин, иако помало 
парадоксално, за њих постао „природно“ стање ствари. Због тога, 
упркос значајном упливу материјалних чинилаца попут интереса 
разних регионалних и глобалних сила, идентитески разлози од-
носе превагу у разумевању дуготрајности овог сукоба.
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Закључак

 Циљ овог рада био је да анализира сукоб на Кипру, фо-
кусирајући се на турску интервенцију из 1974. те да испита упо-
требљивост теорије етничких сукоба примењујући је на случај 
Кипра. Применом аналитичке матрице развијене у оквиру курса 
„Анализа сукоба“, на Факултету политичких наука Универзитета 
у Београду, приказане су различите димензије кипарског сукоба 
почев од нивоа државе, преко региона до глобалног нивоа, те је 
расправљано о узроку неуспеха досадашњих мировних иниција-
тива.

 Показано је да упркос значајним уплитањима екстерних 
играча и њихових појединачних идеолошких и геостратешких 
интереса, доминантна оса сукоба која се таложила вековима, 
идентитетска, ипак представља кључну брану процесу помире-
ња, што сведочи о експланаторној моћи теорије етничких сукоба 
у разумевању замрзнутих конфликата. Процес антагонизације 
два доминантна етноса који је додатно интензивиран током бри-
танске колонијалне власти, „зацементиран“ је одмаздама после 
британског повлачења и проблемом несталих и расељених лица 
услед интервенције 1974. Оваквим развојем догађаја, не само да 
су интернализоване екстерне концепције идентитета (грчки/тур-
ски), већ је утемељно постојано неповерење између два кипарска 
етноса због ког овај сукоб и даље остаје нерешен. Свако будуће 
решење, стога, требало би базирати на „разбијању“ поменутог не-
поверења у кипарској култури сећања.
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Conflict in Cyprus - 1974 intervention as a paradigmatic 
example of ethnic conflict

Abstract: The aim of this paper is to analyze the conflict in Cyprus, focus-
ing on the Turkish intervention of 1974 as one of the escalating moments of this 
frozen conflict. The authors approach the analysis using a matrix that examines the 
key actors, preconditions, axes of conflict, and the consequences generated by the 
intervention at the state, regional, and global levels. In addition, the authors examine 
the explanatory power and applicability of the theory of ethnic conflicts by applying 
it to the case of Cyprus and conclude that any future solution to the decades-frozen 
conflict must be based on an understanding of ethnic and identity factors.
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Сажетак: Секуритизација животне средине наступа у специфичном 
историјском контексту, праћена важним променама у разумевању како међуна-
родних односа, тако и безбедности уопште. Наиме, студије безбедности почињу 
да препознају потребу за укључивањем невојних тема, међу којима је свакако 
и питање еколошке безбедности, али и препознају неопходност напуштања 
државоцентричног приступа. Управо је ова промена, која прати растући зна-
чај недржавних актера, важна за разумевање перспективе нових друштвених 
покрета и њихове улоге у процесу секуритизације животне средине. Овај рад 
има за циљ да илуструје значај који нови друштвени покрети, у првом реду 
еколошки, мировни и антинуклеарни покрет, имају за постављање питања 
заштите животне средине на агенде међународних организација, почевши од 
седамдесетих година прошлог века. Рад ће притом усвојити основне претпо-
ставке социјалног конструктивизма, који тежи да укаже на друштвену усло-
вљеност перцепције безбедности, фокусирајући се на интеракцију различитих 
актера кроз које се та перцепција конструише. Пре свега ће бити дат кратак 
приказ настанка и развоја нових друштвених покрета, те њихове улоге у по-
стављању питања заштите животне средине на глобалном нивоу. Ова промена 
дискурса свој израз доживљава и у променама које настају у агендама међудр-
жавне и наднационалне сарадње. На примеру Уједињених нација као глобалне 
међународне организације и Европске уније као специфичне наднационалне 
организације европских држава биће илустроване промене у агендама, као и 
оснивање нових програма или специјализованих тела усмерених на питања 
заштите животне средине. 

Кључне речи: нови друштвени покрети, еколошка безбедност, секури-
тизација, међународне организације, Уједињене нације, Европска унија
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Настанак и развој нових друштвених покрета

Како би се разумела важна промена која настаје у политич-
ком дискурсу средином двадесетог века, неопходно је ближе одре-
дити појам нових друштвених покрета, које аутори још одређују 
и као алтернативне, истичући притом дистинкцију у односу на 
класичне, пре свега раднички покрет (Орловић, 2019, 221). У нове 
друштвене покрете могу се уврстити антинуклеарни, мировни, 
студентски, феминистички и еколошки покрет, који према Ву-
кашину Павловићу (2009) деле „парадигму квалитета живота“. 
Ове покрете нове левице, како наводи Клаус фон Бајме (Klaus von 
Beyme) (2002) одликује и то што „нема тематске конзистентности 
као у старим покретима“ (стр. 15), већ у овом периоду долази до 
извесног спајања различитих тема, тако да настаје једна нефор-
малније организована мрежа покрета. Ови покрети су у контексту 
развоја нуклеарног наоружања, рата у Вијетнаму, расне сегрегаци-
је и растућих претњи по животну средину делили како критику 
владајућих политика, тако и опште неповерење према постојећим 
институцијама. 

Кејт Неш (Kate Nash) истиче неколико карактеристика које 
деле нови друштвени покрети. Они су пре свега универзални по-
крети, оријентисани на грађанско друштво (заинтересовани за 
аспекте културе, начина живота, политику протеста), организо-
вани на неформалан начин и у спрези са масовним медијима пу-
тем којих се упућују захтеви и утиче на јавно мњење (Nash, 2006).  
Говорећи о настанку еколошких покрета, Светлана Крстић (2017) 
издваја неколико промена које сматра кључним, а за које верујемо 
да су важне за настанак нових друштвених покрета уопште. Пре 
свега, она истиче промену у стилу и начину живота, с обзиром 
на то да је новим друштвеним покретима заједничко интересо-
вање за питања „квалитета живота“. То се осликава у повећању 
слободног времена које грађани имају, као и њиховој тежњи да то 
време употребе на што бољи, хуманији, начин. Следећа јесте про-
мена свести која доноси освешћивање човекове потребе да брине 
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о очувању ограничених ресурса у свом окружењу, која је важна 
како за еколошки, тако и за антинуклеарни покрет. Трећа важна 
промена односи се на развој технологије и промене улоге техно-
логије у друштву, која са собом доноси потребу за образованијим 
и повезанијим становништвом. На крају, истиче се промена која 
се примећује код самих грађана, односно промена свести грађана 
о сопственом положају у друштву. Постаје јасно да они желе да 
осигурају себи активно учешће у политичким процесима и могућ-
ност да утичу на услове у којима живе (стр. 46).  Иако ће подроб-
није бити описани еколошки и мировни, односно антинуклеарни 
покрет, важно је још једном истаћи да границу међу различитим 
новим друштвеним покретима често није једноставно утврдити, 
с обзиром на то да се они развијају у међусобној интеракцији. 
За развој еколошког покрета важан је настанак нове левице, која 
наступа посебно са студентским покретима у Сједињеним Аме-
ричким Државама и Европи 1968. године. Критика капиталистич-
ког система вредности и потрошачког друштва коју уноси нова 
левица пружа оквир у коме еколошки покрет може критички да 
преиспитује друштвене узроке проблема којима се бави (Крстић, 
2017). Ову интеракцију нових друштвених покрета свакако осли-
кава и извесна синтеза еколошког и мировног покрета изражена 
у борби против нуклеарног наоружања. 

Еколошки покрет

Свест о томе да човек својим активностима угрожава жи-
вотну средину кренула је да се развија у научним заједницама 
средином деветнаестог и почетком двадесетог века и свој израз 
добила у конзервационистичким и презервационистичким по-
кретима који су почели да се развијају у Сједињеним Америчким 
Државама. Подстакнуте идејама песника Ралфа Емерсона (Ralph 
Emerson) и природњака Хенрија Дејвида Тороа (Henry David 
Toreau), ове групе су настојале да апстрактне идеје о вредности 
природе по себи преточе у прагматичне политичке захтеве за очу-
вање природних добара. Иако се оне у организационом смислу 
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још увек не могу сматрати друштвеним покретима, успех ових 
група у истицању вредности и идеја које ће касније потпуније 
формулисати еколошки покрет није занемарљив (Крстић, 2017). 
Један од најпознатијих представника овог протопокрета јесте Џон 
Мур (John Moore), истакнути борац за заштиту природних добара 
америчког Запада и један од оснивача Сиера клуба, који 1892. го-
дине постаје једна од првих конзервационистичких група која ће 
се временом развити у једну од водећих организација еколошког 
покрета у Сједињеним Америчким Државама. Треба, међутим, 
истаћи да је деловање ових протопокрета било прагматично и без 
осврта на друштвене околности у којима долази до угрожавања 
природе и разматрања далекосежних последица таквих околно-
сти. Тек средином двадесетог века, управо у периоду настанка 
нових друштвених покрета долази до политизације еколошких 
проблема (Ејдус, 2017).

Еколошки покрет посебно долази до изражаја у развијеним 
земљама Запада, односно Сједињеним Америчким Државама и 
државама Западне Европе, где се развија као критика посвећено-
сти модерног друштва акумулацији профита и индустријском и 
технолошком развоју, па и по цену уништења животне средине и 
угрожавања људског и опстанка других живих бића. Књига Рејчел 
Карсон (Rachel Carson) под називом Тихо пролеће 1962. године у 
којој она излаже негативне последице употребе инсектицида по 
флору и фауну привлачи велику пажњу јавности. Она постаје ин-
спирација за бројне еколошке расправе у академској заједници, 
књиге и чланке које се баве различитим еколошким проблемима 
(Barnett, 2010). Раст свести о угрожености природе омогућио је 
настанак еколошког покрета шездесетих година прошлог века, 
као једног од најважнијиx новиx друштвениx покретa (Павловић, 
2009). 

У таквој атмосфери долази до одржавања протестних оку-
пљања због еколошких проблема, као и протестних часова на по-
јединим школама и универзитетимa. Управо се овај тренутак сма-
тра кључним за настанак еколошког покрета, с обзиром на то да, 
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како на то указује Роберт Мичел (Robert Michel) (1989) долази до 
развоја проблема „друге генерације“. За разлику од конзервацио-
нистичких и презервационистичких покрета који су били усмере-
ни на очување резервата природе и угрожених врста у тим обла-
стима због вредности коју они имају сами по себи, актуелизују се 
проблеми који се не односе на заштиту појединачних подручја и 
врста. Уместо тога, проблеми „друге генерације“ су дугорочнији, 
не ослањају се на одређено историјско искуство и углавном на-
ступају постепено, тако да је њихове негативне последице тешко 
непосредно уочити. Кључна промена која означава овај прелаз, 
значајан за развој еколошких покрета, али и развој перцепције 
еколошких проблема као безбедносних од стране држава и међу-
народних организација, јесте да предмет заштите више није при-
рода као таква, коју треба сачувати од човековог деловања. Сада 
се као референтни објекат разуме природа као човекова околина, 
предуслов опстанка људске цивилизације (Ејдус, 2017).

Седамдесетих година наступа нова фаза у развоју еколо-
шког покрета у којој долази до успостављања извесног консензуса 
између друштва и политичара о значају еколошких питања. Ова-
кав консензус резултира институционализацијом покрета која се 
огледа у усвајању бројних закона о заштити природе, те оснивању 
владиних агенција за заштиту животне средине на националном 
нивоу, али и доношењем бројних прописа и оснивањем нових ор-
гана и агенција на међународном нивоу (Крстић, 2017).

Мировни покрет и антинуклеарни покрет

Антинуклеарни покрет на својеврстан начин повезује ми-
ровни и еколошки покрет (Павловић, 2009). Савремени покрет 
датира из деветнаестог века, свој израз добивши кроз идеју не-
насилне борбе садржану пре свега у учењима хришћанских про-
тестантских цркава, међу којима треба посебно истаћи Друштво 
пријатеља. Међутим, у Сједињеним Америчким Државама се ра-
звијају и секуларни мировни покрети, који врло брзо почињу да се 
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развијају и у Европи, оличени у бројним међународним удруже-
њима и организацијама који настају средином деветнаестог века. 
Ипак, деловање мировних покрета постаје посебно изражено 
током Хладног рата, у периоду највеће затегнутости и свеопштег 
страха од избијања сукоба између две суперсиле (Џуверовић, 
2020). Вукашин Павловић (2009) препознаје три таласа делова-
ња мировних покрета: покрет против атомске бомбе (1955–1965) 
који је временом прерастао у глобални покрет против нуклеарног 
наоружања, покрет протв рата у Вијетнаму (196–1975) и масовни 
покрет подстакнут заоштравањем трке у наоружању крајем седам-
десетих и осамдесетих година, са захтевима за уклањање ракета са 
територије Европе (Европска кампања за нуклеарно наоружање), 
нуклеарно разоружање, демилитаризацију и сл. 

Карактеристично за антинуклеарни покрет јесте то што 
он представља покрет против употребе нуклеарне енергије како 
у војне, тако и у мирољубиве сврхе, скрећући притом пажњу на 
негативне ефекте које радијација има по човеково здравље и око-
лину (Павловић, 2009). У том смислу, посебно се издваја покрет 
против изградње нуклеарних електрана, који свој замах добија по-
сле чернобиљске катастрофе 1986. године, која се уз индустријску 
несрећу у Бопалу у Индији 1984. године може сматрати пресудном 
за секуритизацију животне средине (Ејдус, 2017). Ови догађаји 
скренули су пажњу читаве јавности на стравичне последице које 
развој нуклеарног наоружања може имати по људске животе – 
4.000 страдалих у Индији, исто колико се предвиђа да ће страдати 
од последица радијације изазване експлозијом у Чернобиљу, али 
и животну средину, с обзиром на то да је радијацији после черно-
биљске катастрофе било изложено око 200.000 квадратних кило-
метара, на којима су земљиште, шуме, ваздух, водене површине, 
као и биљни и животињски свет претрпели озбиљне последице 
(УН, 2005). За разлику од, примера ради, климатских промена, 
чије се последице тешко могу непосредно опазити, ови догађаји 
су уздрмали читаву јавност и у том смислу посебно утицали на 
развој дискурса о еколошкој безбедности. Тако је и увођење самог 



Ивана Милићевић

53

концепта еколошке безбедности на дневни ред Генералне скуп-
штине Уједињених нација, на иницијативу Михаила Горбачова 
(Михаил Сергеевич Горбачёв), дошло као својеврстан одговор на 
чернобиљску катастрофу (Арежина, 2010).

Еколошки сектор безбедности

Док се током Хладног рата безбедност поистовећивала са 
војном безбедности, а ова област изучавала у оквиру стратешких 
студија, студије безбедности се крајем осамдесетих година суо-
чавају са великим променама. Постаје јасно да се безбедност не 
може свести искључиво на војни сектор, те долази да проширења 
овог концепта и на невојне теме. Један од најважнијих доприноса 
копенхашке школе студија безбедности, уз теорију секуритизаци-
је, јесте и секторска анализа која представља аналитички оквир 
који одговара променама које наступају после Хладног рата, иден-
тификујући пет сектора безбедности: војни, политички, економ-
ски, социјетални и еколошки. Према речима Берија Бузана (Barry 
Buzan) (Ејдус, 2017), предност секторског приступа јесте што омо-
гућава да се „распакује конфузност целине“, омогућавајући нам да 
анализирамо одвојене, специфичне аспекте безбедности (стр. 92). 
За еколошки сектор је кључан однос човека и природе, док кључ-
ни референтни објекат представља биосфера, као нужан услов 
за опстанак људске цивилизације. Иако су у пракси безбедносни 
сектори испреплетани, овакакв приступ нам олакшава да се фо-
кусирамо на одређени референтни објекат и безбедносне претње 
које су према њему усмерене (Ејдус, 2017).

Упоредо са проширењем овог концепта, долази и до ње-
говог продубљења, тако да он сада препознаје како ниже нивое  
(појединце, друштвене групе или регионе) тако и наддржавне (ме-
ђународни систем), као референтне објекте међународне безбед-
ности, напуштајући државоцентричну позицију. Такође, концепт 
се и обогатио повезивањем са другим научним дисциплинама, 
постајући отворен и за критичку друштвену теорију (Ејдус, 2017). 
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У том смислу у оквиру студија безбедности, али и друштвеним 
наукама уопште, долази до напуштања позитивистичке пара-
дигме и окретања социјалном конструктивизму. Основне идеје 
ове школе мишљења налазе се у делу Друштвена конструкци-
ја стварности, Питера Бергера и Томаса Лукмана  (Peter Berger 
and Thomas Luckmann) из 1966. године (Ејдус, 2017, 85). Полазна 
основа овог новог приступа студијама безбедности јесте да међу-
народна безбедност није објективно дата, већ се она конструише 
кроз друштвене процесе као производ међусобне интеракције 
субјеката. Аутори, међутим, упозоравају на чињеницу да рећи да 
су еколошки проблеми друштвено конструисани нипошто не зна-
чи негирање њиховог постојања, већ указује на другу димензију 
тог феномена која није материјална чињеница, већ је социјално и 
културолошки зависна. Штавише, може постојати одређено неса-
гласје између ове две димензије. На примеру оскудности ресурса, 
Ричард Метју (Richard Matthew) истиче да оно што је оскудно у 
природи и оно што се сматра оскудним у друштву често може да 
се разликује, уводећи притом питање које постаје кључно у соци-
јалном конструктивизму: зашто се неки проблеми перципирају 
као безбедносне (еколошке) претње, а неки не (Matthew, 1997). 

На то питање тежи да одговори теорија секуритизације 
данског политиколога Олеа Вевера (Оle Waever), једног од пред-
ставника копенхашке школе студија безбедности. Према овој 
теорији, безбедност заправо представља говорни чин којим по-
литичке елите идентификују, самим тим и конструишући, претње, 
а од друштва траже легитимитет за примену специјалних мера 
као средства заштите од идентификованих претњи. Процес секу-
ритизације чине четири елемента: секуритизујући чин, односно 
дискурс у коме се одређени проблем формулише као безбедносни; 
секуритизујући актери који користе тај говорни чин; специјал-
не мере које се спроводе како би заједница сачувала од одређене 
безбедносне претње и, напослетку, публика која би требало да 
пружи легитимитет како би специјалне мере биле прихваћене, а 
процес секуритизације успешан (Weaver, 1993).
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У контексту еколошких претњи, овај рад се фокусира на 
међународне организације као секуритизујуће актере, покушава-
јући притом да сагледа друштвено-историјски контекст у коме оне 
то и постају, посебно истичући улогу нових друштвених покрета у 
том процесу. Теорија секуритизације и уопште фокус на дискурс 
у теорији безбедности успева да објасни зашто еколошке претње, 
иако су у физичком смислу несумњиво постојале и деценијама 
уназад, тек шездесетих година прошлог века почињу да се дожи-
вљавају као повод за грађанско незадвољство, а коју годину ка-
сније доспевају и на дневни ред бројних међународних организа-
ција као важно безбедносно питање. Интересовање међународних 
организација за различите теме из области екологије резултовало 
је пролиферацијом међународних споразума о заштити животне 
средине у том периоду, од којих је сваки у себи носио известан сет 
специјалних мера на чије су се поштовање државе потписнице 
споразума обавезивале, прихватајући тиме еколошке претње као 
безбедносне. Иако ће о ангажовању међународних организација 
у области заштитите животне средине бити више речи касније, 
у овом тренутку је важно идентификовати међународне органи-
зације као актера секуритизације, који у већој или мањој мери, 
успева да својим радом у међународној јавности, а пре свега од 
стране држава, добије подршку за предузимање мера заштите.

Секуритизација животне средине у раду 
међународних организација

Иако идеја о заштити животне средине није била нова, а 
прва упозорења о штетности човекове делатности по окружење 
су дошла из научне заједнице још средином деветнаестог века, 
као што је напоменуто, тек средином двадесетог века долази до 
политизације еколошких питања. Развој еколошког и мировног 
покрета, као и њиховог споја у виду антинуклеарног покрета ше-
здесетих и седамдесетих година омогућава брзо ширење идеја и 
пораст свести о еколошким проблемима. Оно што олакшава да 
ови покрети добију и глобални одјек јесте њихов универзалистич-
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ки дискурс, с обзиром на чињеницу да су еколошки проблеми по 
својој природи глобални. Осим тога, покрети су остварили знача-
јан утицај и кроз масовне медије, те у новонасталој атмосфери ек-
спанзије еколошког активизма под утицајем покрета шездесетих 
година долази и до убрзаног развоја међународних еколошких не-
владиних организација, међу којима су World Wildlife Fund (1961), 
Friends of the Earth (1969), Greenpeace (1971). Ове организације 
теже да обухвате широк спектар еколошких проблема, неретко 
их повезујући и са ширим друштвеним проблемима, као што су 
еколошка правда, равноправност полова, спречавање нуклеарне 
пролиферације, смањење сиромаштва и слично (Barnett, 2010).

Управо су се у години експанзије нових друштвених покре-
та, у Риму научници окупили како би разговорали о еколошким 
проблемима, том приликом основавши Римски клуб који је 1973. 
године објавио свој први извештај под називом Границе раста. У 
овом извештају је група научника са Масачусетског института за 
технологију, разматрајући пет чинилаца – становништво, пољо-
приврену производњу, сировине, индустрију и загађења, донела 
закључак да ће, уколико се економски развој несметано настави, 
током двадесет и првог века границе раста бити досегнуте услед 
исцрпљења ресурса (Крстић, 2017). Научна заједница указала је на 
то да еколошки изазови, ризици и претње постају све озбиљнији 
и сложенији, те под утицајем развоја свести како у научној, али и 
широј јавности, бројне међународне организације уносе промене 
у свој рад, покушавајући да присупе решавању ових питања. 

Уједињене нације

Седамдесетих година прошлог века питање еколошких 
проблема ступа на дневни ред Организације Уједињених нација, 
под чијим окриљем је одржана прва велика међународна конфе-
ренција о заштити животне средине. На Конференцији о људској 
средини (UNCHE) одржаној у Стокхолму 1972. године први пут се 
о заштити животне средине говорило као о универзалном безбед-
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носном проблему, те су владе охрабрене да оснују министарства 
за заштиту животне средине. На овој конференцији покренут је и 
Програм за животну средину Уједињених нација (UNEP). Управо 
према подацима UNEP, од постојећа 144 регионална и 97 глобал-
них споразума о животној средини, више од три четвртине је пот-
писано после 1972. године што сведочи о важности како деловања 
овог тела, тако и покретања питања заштите животне средине у 
раду међународних организација уопште (Barnett, 2010).

Истицање еколошких проблема као важних од стране јед-
ног од кључних глобалних актера, Уједињених нација, резултова-
ло је интензивирањем међународне сарадње у овој области, као и 
покретањем бројних научних истраживања. Сарадња научне за-
једнице и политичких елита на глобалном нивоу свој израз добила 
је и у извештају Светске комисије за животну средину и развој 
(WCED), још познате и као Брунтланд комисија, чије је оснивање 
предвидела резолуција Генералне скупштине УН из 1983. годи-
не. Овај извештај, под називом Наша заједничка будућност (Our 
common future), објављен 1987. године, веома је важан у процесу 
секуритизације животне средине с обзиром на то да се у њему 
уводи концепт одрживог развоја, али и по први пут употребљава 
израз „еколошка безбедност“ (Barnett, 2010, стр. 213). У извештају 
је истакнуто да се „против претњи еколошкој безбедности може 
борити једино заједничким деловањем и мултилатералним про-
цедурама и механизмима“ (Barnett, 2010, стр. 214).

Тако је већ следеће, 1988. године, основан Међународни 
панел о климатским променама (IPCC), међународно научно тело 
за процену климатских промена основано од стране Програма 
Уједињених нација за за животну средину (UNEP) и Светске 
метеоролошке организације (WMO). Оснивање овог тела, али и 
важна улога у организацији бројних међународних самита, учи-
ниће УНЕП једним од најважнијих глобалних актера када је реч о 
борби негативних последица климатских промена, али и бројних 
других еколошких проблема. Као један од кључних момената из-
дваја се одржавање Конференције Уједињених нација о животној 
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средини и развоју под називом Самит о Земљи у Рио де Жане-
иру 1992. године. Ову конференицју следиле су бројне друге, од 
којих посебно треба истаћи Конференцију у Јоханесбургу 2002, 
Копенхагену 2009. и Паризу 2015. године, које су често резулто-
вале доношењем међународних споразума са циљем регулисања 
различитих еколошких проблема на глобалном нивоу.

Перспективу коју су донели нови друштвени покрети – пи-
тања квалитета живота и разумевање заштите животне средине 
као неопходног услова за опстанак човечанства – деведесетих 
година усвајају и Уједињене нације. Аутори годишњег Извештаја 
Уједињених нација о развоју 1994. године напуштају државоцен-
трично схватање безбедности, окрећући се сада концепту људске 
безбедности. Говорећи о људској безбедности извештај је поку-
шао да идентификује и неке од најважнијих претњи, препознавши 
питање животне средине као једну од седам компоненти (Далби, 
2012). Ова промена перспективе допринела је томе да се сви еко-
лошки проблеми, па и они који погађају само појединачне државе, 
перципирају као глобални, с обзиром на чињеницу да су неопход-
ни заједнички напори како би се остварила људска безбедност, од-
носно заштитила животна средина као услов људске егзистенције. 

У том контексту, деведесетих година еколошки покрет по-
чиње да скреће пажњу на еколошке проблеме у земљама у развоју 
указујући притом на корелацију између екстремног сиромаштва 
и деградације стања животне средине у овим државама (Крстић, 
2017). Ова питања такође доживљавају свој израз у еколошком 
програму Уједињених нација кроз концепт одрживог развоја који 
у себи садржи идеју равнотеже између продуктивности и конку-
рентности на глобалном тржишту, са једне, и еколошки одрживе 
употребе ресурса и прилагођавања стандардима и регулативи за-
штите животне средине, са друге стране. Питање односа заштите 
животне средине и развоја долази до изражаја у Агенди 21 која 
одрживи развој поставља као императив, притом обухватајући и 
многе друге проблеме као што су економски проблеми земаља у 
развоју, демографске промене и структура међународне економи-
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је, који такође остварују утицај на заштиту животне средине на 
глобалном нивоу (УН, 1992). Ради остварења циљева истакнутих 
у Агенди 21, Генерална скупштина УН је 1992. године формирала 
Комисију за одрживи развој као једну од комисија у оквиру Еко-
номског и социјалног савета. Принципи одрживог развоја дошли 
су до изражаја на бројним конференцијама и у раду многих дру-
гих организација у оквиру система Уједињених нација. Ту посеб-
но треба истаћи улогу УНЕСКО (UNESCO), која је била водећа 
агенција УН у Декади за образовање за одрживи развој 2005-2014. 
године и као таква кроз бројне регионалне конференције подсти-
цала научну дебату о људској безбедности, посебно у земљама у 
развоју (Стајић и Станаревић, 2015).

Поред УНЕСКО, тема заштите животне средине дошла је 
на дневни ред и бројних других организација које делују под окри-
љем Уједињених нација, као што су Светска банка, Међународна 
поморска организација, Организација УН за индустријски развој, 
Организација УН за храну и пољопривреду, Програм УН за људ-
ска насеља, Међународна агенција за атомску енергију и друге 
(Стајић и Станаревић, 2015). Ове организације су прилагодиле 
своје деловање променама које су се догодиле у јавном дискурсу, 
а у складу са захтевима научне заједнице и грађанског друштва. 
Тако су питања заштите животне средине са различитих аспеката 
обухваћене радом поменутих организација које овим проблемима 
приступају пре свега са становишта очувања људске безбедности 
и у контексту циљева одрживог развоја постављеног од стане Ује-
дињених нација.

Европска унија

Нови друштвени покрети били су посебно значајни на тлу 
Западне Европе, а теме које су они унели у јавни дискурс прона-
шле су своје место како у агендама националних партија и влада, 
тако и на дневном реду Европске уније. Као тема која свакако 
пресеца националне границе, заштита животне средине једна је 



Утицај нових друштвених покрета на процес секуритизације животне средине у раду међународних организација

60

од области у којима државе чланице Европске уније активно са-
рађују. Под утицајем еколошког покрета, тема заштите животне 
средине је и пре своје институционализације на наднациоалном 
нивоу била значајно политичко питање у државама Западне Евро-
пе. Како истиче и Дезмон Динан, (Desmond Dinan) (2010), као и 
њене државе чланице, са развојем еколошког покрета у Западној 
Европи и Европска Заједница постаје заинтересована за усвајање 
политике заштите животне средине. Тако су убрзо после Конфе-
ренције о људској средини у Стокхолму, на састанку Европског 
Савета одржаном у Паризу 1972. године, шефови држава и влада 
земаља чланица препознали потребу за изградњом заједничке 
еколошке политике и позвали на израду њеног програма до на-
редне године (Динан, 2010).

Ова иницијатива свој правни израз добија у Јединственом 
европском акту из 1987. године у коме су истакнути циљеви за-
штите животне средине, људског здравља и обезбеђивања рацио-
налног коришћења ресурса. Сарадња у области заштите животне 
средине продубљивана је кроз уговоре који су уследили: уговором 
из Мастрихта 1993. године еколошка политика је постала једна од 
званичних политика ЕУ, а Амстердамским уговором из 1999. го-
дине државе чланице су се обавезале да заштиту животне среди-
не интегришу у све остале секторе како би промовисале концепт 
одрживог развоја, у чему важну улогу имају и Стратегије одржи-
вог развоја ЕУ (European Parliament, 2020). Управо због издвајања 
заштите животне средине као циља који прожима и остале јавне 
политике уније, која свој израз добија и касније, у Лисабонском 
уговору из 2009. године, она се не сматра само једном од сектор-
ских политика ЕУ, већ и основном осталих јавних политика, с 
обзиром на то да је уско повезана са друштвеним и економским 
развојем (Стајић и Станаревић, 2015). Ова веза изражена је и у 
концепту људске безбедности који Европска унија усваја у својим 
званичним документима (Стајић и Станаревић, 2015).

На овом месту је још важно поменути и улогу коју партије 
Зелених, од увођења непосредних избора за Европски парламент, 
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имају у процесу секуритизације животне средине у Европском 
парламенту, односно на нивоу ЕУ. Зелене партије у Европи по-
чињу да се формирају седамдесетих година, под утицајем развоја 
еколошког и антинуклеарног покрета и подизања општег нивоа 
свести о еколошким проблемима у европским државама. Иако су 
у време првих непосредних избора за Европски парламент 1979. 
године оне још увек у повоју, избори су убрзали развој зелених 
партија, пруживши подстицај за њихово умрежавање и заједнич-
ко деловање (Rüdig, 2019). Даљи развој еколошког, мировног и 
антинуклеарног покрета осамдесетих година додатно је подстакао 
развој ових партија, тако да Рудиг тврди да су се у многим држа-
вама европски избори 1989. године сводили управо на дебату о 
еколошким проблемима (Rüdig, 2019). Чињеница да су представ-
ници зелених партија на изборима 1989. године освојили двадесет 
и осам посланичких места указује на значајан утицај нових дру-
штвених покрета на успешну секуритизацију заштите животне 
средине на европском нивоу. Зелени су те године формирали и 
сопствену парламентарну групу, а 1993. године основана је Европ-
ска федерација зелених партија, која је додатно оснажила сарадњу 
ових партија и оснажила њихов утицај (Rüdig, 2019). Кроз зајед-
ничко деловање у оквиру Европског парламента, зелене партије 
имале су велику улогу у процесу секуритизације животне средине 
у раду Европске уније.

Закључак

 Када се узме у обзир процес настанка и деловања, али и 
карактеристике нових друштвених покрета, долази се до закључка 
да су они шездесетих и седамдесетих година имали веома зна-
чајну улогу у изградњи јавног дискурса, пре свега у развијеним 
државама Западне Европе и Сједињним Америчким Државама, у 
којима су се ови покрети и појавили. Поред бројних других тема, 
нови друштвени покрети су, пре свега кроз деловање еколошког, 
мировног и антинуклеарног покрета, актуелизовали и питање 
заштите животне средине као предуслова опстанка људске ци-
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вилизације. Универзални значај еколошких проблема, њихова 
масовност, али и деловање на јавност кроз медије омогућили су 
да ови покрети добију глобални одјек и остваре велики утицај на 
подизање опште свести о значају заштите животне средине. 

 Ове промене у јавном дискурсу су значајно утицале на то 
да се тема заштите животне средине нађе на агендама међуна-
родних организација, које су настојале да на ове захтеве одгово-
ре оснивањем нових програма или органа, као и организовањем 
бројних међународних конференција из области екологије. Зна-
чајан допринос нових друштвених покрета свакако је истицање 
питања заштите животне средине као предуслова опстанка чове-
чанства, односно, у ужем смислу, предуслова остварења људске 
безбедности, посебно у спрези са другим друштвеним проблеми-
ма, као што су сиромаштво, ратови и уопште питања квалитета 
живота. Ова перцепција долази до изражаја у процесу секурити-
зације животне средине у раду међународних организација, као 
што је показано на примеру Уједињених нација, али постаје и део 
агенде у оквиру система Европске уније. Под утицајем деловања 
нових друштвених покрета усвојен је проширени концепт безбед-
ности који више није искључиво орјентисан само на војне теме, 
већ препознаје и еколошке проблеме као претње, те се у оквиру 
међудржавне и наднационалне сарадње почевши од седамдесетих 
година прошлог века ради на отклањању тих претњи. Кроз своје 
деловање на глобалном, односно регионалном нивоу, међународне 
организације као и наднационалне творевине каква је Европска 
унија, подстакнуте новим друштвеним покретима, постају важни 
секуритизујући актери када је реч о различитим еколошким про-
блемима. 
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The impact of new social movements on the process 
of environmental securitization in the work of 

international organizations
Abstract: The securitization process of environmental problems started at 

a specific historical framework, followed by important changes in the perception of 
international relations, as well as the concept of security. Security studies have begun 
to recognize the need for a more inclusive approach that would include different 
non-military aspects of security, among which is environmental security, but also the 
need to abandon the then dominant state-centered approach. That change, that re-
flects the growing importance of non-state acters, is important for understanding the 
perspective of new social movements and their role in the process of securitization 
of the environment. This paper aims to illustrate the impact that these movements, 
primarily environmental, peace and anti-nuclear movement, have on the process of 
engaging international organizations with the environmental problems, starting from 
the 1970s. The paper will rely on the main ideas of social constructivism, a school of 
thought that points out that perception of (in)security is socially constructed through 
the interaction of different acters. First of all, the paper will give a brief overview of 
the emergence and development of new social movements and their role in raising 
environmental issues on the global level. This change in discourse is also reflected in 
the changes that occur in the work of international and supranational organizations. 
The changes in the agenda or the establishment of new programs or bodies special-
ized in the environmental issues will be shown by the example of the United Nations 
as a global organization and the European Union as a supranational organization of 
European states.

Key words: new social movements, environmental security, securitization, 
international organizations, United Nations, European Union.
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Сажетак: Рад пружа преглед ставова анархистичких теоретичара пре-
ма насиљу и ненасиљу, али и преглед примера употребе (не)насилних средстава 
у практичном деловању анархиста. Анархисти се слажу да насиље није вред-
ност по себи и да је анархија стање ненасиља, али се њихови ставови разлику-
ју када се ради о инструменталном значају (не)насиља у борби за остварење 
анархије. Први део рада бави се анархистичким циљем, односно анархијом 
као стањем ненасиља. Други део је посвећен истраживању ставова анархиста 
о (не)насиљу као средству анархистичке борбе. Затим следи излагање примера 
конкретних акција анархиста који показују присуство и насилних и ненасил-
них метода у њиховом деловању. Ове методе чини лепеза средстава: од дељења 
летака, одржавања предавања, отварања инфо продавница, агитовања; преко 
блокирања улица и изазивања материјале штете на имовини појединаца и ин-
ституција које симболизују капитализам и државни ауторитет – нпр. бацањам 
црвене фарбе, молотовљевих коктела и бомбашким нападима; до дирекних су-
коба са снагама реда, атентата на представнике власти или великих компанија.

Кључне речи: анархизам, анархисти, насиље, ненасиље, циљеви, сред-
ства, методе борбе, држава

Увод

Анархизам је идеја о томе да је најбоље друштво друштво 
без власти. Људи ослобођени државне присиле, доминације и 
хијерархије најбоље изражавају слободну вољу и у међусобној 
непосредној комуникацији решавају све несугласице и доносе 
одлуке. Анархисти анархију виде као начин живота и као дру-
штво без владе засновано на волунтаризму, сарадњи и природној 
солидарности. Они одбацују ауторитет веријући да појединац 
* Студенткиња четврте године Факултета политичких наука Универзитета у Београду, студијски програм: Поли-
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најбоље живи, развија се и даје највећи допринос друштву када 
је потпуно слободан, али тако да својим слободним деловањем 
не угрожава друге (Black, 2005). Међутим, прве асоцијације на 
анархију су неред, хаос, насиље. У медијима се анархисти олако 
повезују са насиљем и агресијом, а актери који насилно делују се 
проглашавају анархистима и када то нису. 

У овом раду тежим да сагледам какав је заиста положај 
насиља и ненасиља у теорији анархизма и практичном деловању 
анархиста. Како би изгледало друштво којем анархисти теже - има 
ли или нема у њему насиља? Да ли је за одбрану од постојећег 
система, који је како тврде анархисти насилан, потребно прибе-
ћи насиљу? Уколико је одговор потврдан, треба одговорити и на 
питање када и у којој мери треба употребити насиље? Да ли је 
зарад промене система нужно употребити насиље? Какве је поделе 
унутар анархистичког покрета изазвало неслагање око питања 
употребе насиља? Како се ослободити државе која располаже 
монополом легитимне употребе силе и покреће насиље светских 
размера (попут светских ратова)? Какав однос анархисти имају 
према пацифизму? Да ли анархисти потпуно делегитимишу сва-
ку употребу насиља? Или, ипак постоје ситуације у којима је оно 
оправдано и друштвено прихватљиво?

Анархија је стање ненасиља

Распрострањено је уверење да анархија представља неред, 
хаос и насиље. Сами анархисти, међу којима Александер Беркман 
(Аlexander Berkman) (2005) директно одговара на ову нетачност, 
тврде управо супротно - анархија је ,,ред без власти и мир без 
насиља“ (пара. 9).  Постоје многе идеологије и покрети који се 
противе насиљу, али се анархисти издвајају по томе што њих по-
креће страх од насиља и тежња да се оно уклони из међуљудских 
односа. Ерико Малатеста (Errico Malatesta) (2005) истиче да упра-
во искорењивање насиља из међуљудских односа чини основни 
програм анархизма (пара. 1). Као покретача тог насиља анархисти 
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виде државу која је принудна и репресивна, те зато инсистирају на 
њеном укудању (пара. 5). Својом репресијом држава изазива ре-
акцију, тиме појединца води у деструкцију, а народе у рат. С друге 
стране, друштво лишено власти пружа услове за рађање мирољу-
бивог менталитета (Senta, 2000, 320). ,,Анархизам је идеал таквог 
стања, друштва без силе и присиљавања, гдје су сви равноправни 
и гдје ће сви живјети у слободи, миру и благостању. Ријеч анархија 
долази из старогрчког и значи без присиле, без насиља и власти, 
јер власт представља насиље, отуђивање и присилу“ (Berkman, 
2003, para. 48).

Анархија повезује вредности слободе и правде. Бити сло-
бодан и праведан значи бити разуман и разборит у задовољавању 
својих потреба (Тоkić, 2005, пара. 1). Не значи чинити било шта 
већ само оно што је добро. Насиље је распрострањено јер људи 
нису слободни, већ су робови лажних вредности и предрасуда 
које им сервира владајућа класа са циљем да одржи своју влада-
вину (Тоkić, 2005, пара. 2). Цео наш живот је базиран на насиљу и 
страху од насиља од најранијег детињства, те нема смисла говори-
ти да је анархизам покретач и подстрекач насиља. Покоравамо се 
из страха и родитељима и држави, а свет је зачарани круг аутори-
тета, доминације, присиле и насиља у мноштву облика. Суштина 
је да је насиље лоше, па не треба постављати питање да ли је оно 
легално. Ипак, држава је своје насиље учинила легалним, а то је 
оно што изазива реакцију људи и продужава нит насиља. Анархи-
ја као непостојање власти није неред и хаос, већ истинска слобо-
да из које се природно рађа ред, без наметања норми и контроле 
(Berkman, 2005, пара. 40-43). Према анархистима, свет мора да се 
промени из корена. За следећи сегмент рада остављам анализу 
њихових одговора на питање како начинити промену.

Све ово нас доводи до тога да, како каже Рид (Herbert 
Read), ,,анархизам сасвим природно имплицира пацифизам“ 
(Senta, 2000, 320).  У свом тексту из 1915. године Ема Голдман 
(Еmma Goldman) (2005) подупире ову тезу критикујући слоган 
који је настао у Немачкој: ,,Ми желимо мир и стога се морамо 
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припремити за рат“ (пара. 6). Поред Немачке, и друге државе и 
народи склони су оваквом разумевању мира који је пун апсурд-
ности. Америка троши ресурсе да осуди немачки милитаризам, а 
сама својом похлепом гради сопствени. Жене које пролазећи кроз 
бол рађају децу, спремне су да ту децу жртвују у рату за част др-
жаве и њену заставу, несвесно радећи у интересу владајуће класе 
и произвођача наоружања. Војници не могу бити слободни људи 
већ истренирани аутомати за убијање по наређењу надређених. 
Још један апсурд је и то што се превише ресурса троши на војску 
и наоружање, а премало на образовање, науку и уметност које 
могу дати много већи допринос миру. Мајке би требало да рађају 
креативце који ће унапредити друштво, а не војнике који ће гину-
ти за интересе неколицине властодржаца (Goldman, 2005).

Ема Голдман (2005) оштро је осудила приклањање анархи-
ста једној од зараћених страна у Првом светском рату, сматрајући 
да сви истински заговорници слободе морају да се супротставе 
војној припремљености коју намећу држава и капитализам (пара. 
19). Овој осуди придружио се и Ерико Малатеста (2005), јер је 
приклањање држави свакако у супротности са анархизмом. Ме-
ђутим, он се не слаже да су анархисти пацифисти, зато што је 
мир једино могућ ако га желе обе стране. Ако друга страна иступа 
насилно моја дужност је да се браним (Маlatesta, 2005, пара. 5). 
Позивајући се на Томаса Џеферсона (Thomas Jefferson) који тврди 
да је ,,најбоља власт она која најмање влада“, Ема Голдман (2005) 
истиче да самим тим што најмање влада, та власт и најмање наси-
ља производи, те када је не би било не би било ни насиља (пара. 9).

Каквим средствима остварити анархију - насилним 
или ненасилним?

Анархија је циљ до кога анархисти желе да дођу. Поставља 
се питање на који начин и којим средствима остварити тај циљ. С 
обзиром на то да се слажу да је ненасиље вредност која може бити 
остварена само у анархији, да ли и у којим ситуацијама анархи-
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сти оправдавају употребу насиља као средства борбе? Људи већ 
живе подељени по државама и по правилима која прописује власт. 
Како укинути власт? Како се борити против државе која распо-
лаже монополом легитимне употребе силе, и како се изборити да 
она нестане? Ово су питања на која анархисти немају јединствен 
одговор, а и практична борба анархиста даје различите примере.

 Честе су оптужбе на рачун анархиста да су покретачи на-
сиља. Стратегија владајућих је да путем медија шире причу о анар-
хистима као агресивним хулиганима који вандалистички уништа-
вају све, и тиме обликују јавно мнење које ће пристати на више 
контроле и мање права зарад своје веће сигурности (Chomsky, 
2003). С друге стране, није реткост и да оне који немају никакве 
везе са анархистичким покретом проглашавају анархистима на 
основу њиховог насилног деловања. Историја је пуна примера 
примене насиља у име слободе и ради њеног остварења. Често су 
љубитељи слободе, који нису били део било каквог покрета или 
странке, убијали тиране и диктаторе. Они су били различитих 
политичких уверења, али најчешће нису били анархисти јер нису 
тежили друштву без власти, а можда нису ни имали представу о 
тој могућности. Дакле, анархистима се не може приписати моно-
пол над насиљем - иста дела су чиниле особе различитих идеала 
и политичких усмерења. Анархисти као појединци некада реагују 
насиљем, али свакако то не чине на основу доктрине анархизма 
(Berkman, 2005).

Анархисти истичу да насиље није вредност. Али, по неким 
ауторима оно је као средство борбе нужно зло. Насиље роба пре-
ма тлачитељу је увек морално оправдано, јер је оно једини начин 
да роб сачува своје достојанство и спаси се беде ропског живота 
који намеће друга страна. ,,Једина граница опресији власти је моћ 
којом се људи приказују способним супротставити јој се“ (Ма-
latesta, 2005, пара. 8). То је једини разлога да анархисти користе 
насиље, тврди Малатеста. ,,Насиље је оправдано само кад је нужно 
бранити себе и друге од насиља. Ту престаје нужност, а почиње 
злочин …“ (Маlatesta, 2005, пара. 3). Дакле, насиље је оправдано 
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када се бранимо од насиља, па и од насиља државе.

Према томе, револуција нужно мора бити насилна. Бе-
смислено је очекивати да се привилеговани одрекну својих при-
вилегија освестивши да оне узрокују неправду. Та револуција 
је, свакако, много мање насиље од оног насиља које њом треба 
зауставити. После ослобођења, насиље - та неугодна нужност ре-
волуције, мора нестати, као што морају нестати и разлике између 
победника и побеђених. Анархисти заговарају вредности попут 
слободе и правде, а насиље само користе у нужди. Свакако, оно 
није добро ни онда када га користе анархисти (Маlatestа, 2005, 
пара. 12-22). 

Малатеста (2005) тврди да ,,режим који је рођен у насиљу и 
који наставља постојати уз помоћ насиља, се не може оборити без 
одговарајућег и размјерног насиља“ (пара. 21). Он се противи иде-
ји пасивног анархизма јер она негира нашу друштвену дужност 
да пружимо отпор неправди и неслободи. Потребно је избећи 
опасност да вођење хуманије борбе доведе до губитка карактери-
стика одређености и бескомпромисности. Ипак, с друге стране, 
покретачи насилне борбе не смеју бити охолост, освета и мржња 
(Маlatesta, 2005, пара. 22-23). Ако сте спознали праве вредности 
онда сте бунтовни и спремни да се супротставите наметнутим 
лажним вредностима, а ,,насиље које би могло произаћи из те бун-
товности постаје механизам за оздрављење“ (Тоkić, 2005, пара. 3). 
Воља за ослобођењем се не рађа из беса већ из жеље за добрим, за 
правим вредностима. Када чинимо насиље морамо да имамо на 
уму добро ради кога га чинимо. 

Једног од очева анархизма - Бакуњина, неки аутори уједно 
сматрају и оцем модерног тероризма. Према овим ауторима, ан-
архизам је плодно тле за настанак тероризма и идеолошки основ 
савременог левичарског тероризма (Пројовић, 2013, 66). И за Ба-
куњина је насиље нужни инструмент сваке револуције и демон-
стрирања незадовољства масе. Његова идеја ћелијски организо-
ваних малих тајних група које би директним насилним акцијама 
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доприносиле дезинтеграцији постојећег друштва, послужила је 
као модел савременом терористичком организовању. Поред овог 
начина деловања, у концепт ,,пропаганда делом“, Бакуњин укљу-
чује и колективно и спонтано деловање масе (Пројовић, 2013, 69-
70). 

Насупрот његовом ставу да би ова дела требало да чине 
обични људи, његов ученик Сергеј Нечајев залагао се да акци-
је спроводе добро организоване, припремљене и обучене групе 
координисане из једног центра. Овај фанатични револуционар у 
својим списима се највише бавио праксом анархистичког дело-
вања и инсистирао на употреби најнасилнијих средстава као што 
су терор, ликвидације и атентати. Међутим, због индивидуалних 
насилних акција током XIX и XX века, анархисти су од остатка 
друштва били демонизовани и као криминогени делатници мар-
гинализовани (Пројовић, 2013, 76). А ово никако не доприноси 
ширењу анархистичких идеја и рађању духа који би требало да 
покрене промене у друштву.

Супротстављајући се погрешно успостављеној вези изме-
ђу анархизма и тероризма, Чаз Буфе (Chaz Bufe) (2016) истиче: 
,,Анархизам није тероризам“ (пара. 6). И не треба да буде јер се 
њиме не може остварити анархија већ ће настати њена супротност 
- тоталитарни режим. Буфе оправдава оружани отпор онда када 
појединац заиста нема другог избора. Насиље треба избегавати 
и због тога што држави служи као оправдање сопственог насил-
ног деловања, уместо да га делегитимизује. Коришћење насилних 
средстава, углавном од стране арогантних и непромишљених 
анархиста, замагљује циљ и шаље јавности погрешну слику о ан-
архизму (Bufe, 2016). 

Левичарски анархисти на челу са Бакуњином одбацују 
марксистички концепт диктатуре пролетаријата. Радничка класа 
као предводница социјалне револуције не сме да тежи освајању 
власти, а камоли да успостави диктатуру и пороби остатак дру-
штва уместо да га ослободи (Пројовић, 2013, 72).  И када је на-
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силна, анархистичка борба не сме бити ауторитарна. Не сме бити 
никакве тежње ка моћи и власти (Rusjan, 2005, пара. 10). 

Да насиље није једино средство борбе а нарочито да није 
најважније, слажу се многи анархистички аутори, уз аргумент да 
се насиљем не може створити мирољубиво и ненасилно друштво. 
Неки истичу да је анархију као друштво без насиља могуће ство-
рити само заменом почетних насилних револуционарних метода 
ненасилним које ће креирати окружење које ће мотивисати људе 
на ненасиље, солидарност и мирно споразумевање. Марко Русјан 
(2005) истиче да је у добу глобализације дух анархизма лакше про-
ширити, а ионако је анархија остварива само ако на планети више 
не буде држава (пара. 10). 

Они који акценат стављају на дух анархизма, као основно 
средство борбе виде образовање, освешћивање људи о проблема-
тичности постојећег уређења и њихово упознавање са алтерна-
тивном могућношћу уређења друштва, односно са анархијом. У 
складу с тим, Беркман (2005) предлаже еманципацију од насиља 
кроз образовање што ће довести до удаљавања од примитивизма 
и одбијања да владамо и да над нама неко влада (пара. 48). Држава 
ресурсе улаже у војску и наоружање уместо у образовање које би 
освестило људе и дало им могућност да спознају праву истину 
о функционисању државног поретка и подстакло на интернаци-
оналну солидарност потлачених, коју Ема Голдман (2005) види 
као основно средство борбе које ће уплашити властодршце (пара. 
17). Као противници наоружавања, војног опремања и рата, ан-
архисти као средству борбе често прибегавају одбијању служења 
војног рока (Пројовић, 2013, 91).

Кључну улогу у ширењу духа анархизма, према Кропот-
кину, имају агитатори који ће народу објаснити недостатке по-
стојећег друштва и упознати их са вредностима анархизма и 
идејом анархије, што ће покренути социјалну револуцију. Чак су 
и деветнаестовековни анархисти спроводили многе ненасилне 
акције попут дељења летака, писама и памфлета у којима су кроз 
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чланке, вести и огласе изражавали своје идеје. Такође, често су 
организовали окупљања и предавања. Због тога су од стране ра-
зличитих држава у којима су деловале, чак и овако ненасилно, 
анархистичке организације биле забрањиване а њихови чланови 
прогоњени (Пројовић, 2013).  По Риду, најделотворнији облик 
побуне је управо ненасиље. Сматравши да полицајци и војници 
нису прави неријатељи, био је чак и против њиховог провоцирања 
током демонстрација. Исти аутор сматра да смо ипак далеко од 
разумевања могућности примене ненасилних метода (Senta, 2000, 
320). 

После историјских расправа и мимоилажења по питању 
начина реализације анархистичких циљева, почетком XXI века 
покренута је и дискусија о карактеру припадника анархистичког 
покрета, што је у блиској вези са питањем карактера анархистичке 
борбе. Подстакнути изјавом једног члана анархистичког покрета 
Црни блок (Black Bloc), који се покушавајући да пробије барика-
де нашао у директном сукобу са полицијом а при томе га остали 
саборци нису покривали, огласило се неколико других чланова 
покрета критикујући његов став да онај ко није спреман да прими 
ударац није анархиста. Овакав став којима неки чланови теже да 
покажу своју физичку снагу и спремност као одлике које их ква-
лификују за анархисте, назвали су мушканархија (Maggie, Rayna, 
Michael, Matt, 2005). 

Наглашавајући да агресивност у понашању не мора да буде 
одлика карактера оног ко себе сматра анархистом и има искрену 
жељу да допринесе анархистичком покрету и циљу, настоје да 
оспоре мушканархистички став који је елитистички и искључив. 
Искључује жене, децу, старе - оне који нису физички спремни и 
способни да се туку и приме ударце, као и оне маргинализоване 
групе, народе и расе који су економски непривилеговани и тра-
диционале жртве полицијских тортура. Уосталом, поставља се 
питање како ово примање удараца и седење у затвору доприноси 
циљу. Критикујући мушканархију, ови аутори не критикују мили-
тантност, већ истичу да увек треба сагледати како примена неке 
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тактике у конкретној ситуцији доприноси остварењу анархистич-
ког циља и да изношење оваквих ставова смањује кохезију и соли-
дарност покрета (Maggie, Rayna, Michael, Matt, 2005, пара. 15-18). 

Директне акције, односно акције изван законских оквира, 
имају својих предности као што су јасно изражавање незадовољ-
ства и директно укључивање људи у политички активизам. Међу-
тим, овакве акције доживљавају осуду од стране јавног мнења, те 
већина анархиста у свом деловању, ипак истиче светост људског 
живота. Ослањање на ненасилне методе доказало би моралност 
анархиста и њихове борбе (Пројовић, 2013, 86).

Анализа примера практичног деловања анархиста

Класични анархисти су често користили насилне методе 
попут свргавања и убијања владара, бомбашких напада, директ-
них сукоба са државним снагама реда. Савремени анархисти се 
окрећу ненасилном деловању осмишљавајући нове тактике, али 
и данас повремено сведочимо њиховим насилним и агресивним 
иступањима.

Да виђењу анархиста као криминалаца и терориста допри-
носе предрасуде, непознавање анархистичке доктрине и тумачења 
медија, сведочи случај из 2009. године када је неколико чланова 
Анархо-синдикалистичке иницијативе (АСИ) ухапшено због на-
пада на грчку амбасаду у Београду. У знак солидарности са грчким 
студентом који је због учешћа у антивладиним демонстрацијама у 
Атини ухапшен и у затвору штрајковао глађу, припадници АСИ су 
исписивали графите и гађали амбасаду молотовљивим коктелима. 
Несразмерно употребљеним средствима и нанетој штети, опту-
жница их је теретила за међународни тероризам. Њихови саборци 
истакли су транспарент са слоганом ,,Анархизам није тероризам“ 
(Милановић Храшовец, 2010).  

Има и супротних примера, када анархисти истичу теро-
ризам као начин свог деловања. Данас у Грчкој делује неколико 
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организација које се сматрају наследницама левичарске теро-
ристичке организације 17. новембар познате по атентатима на 
високе државне функционере попут ликвидације шефа ЦИА за 
Грчку Ричарда Велша 1975. године. Наследнице су направиле јасан 
идеолошки заокрет од марксизма ка анархизму, али су задржале 
насилне, милитантне методе борбе (Пројовић, 2013, 79-80). Често 
спроводе бомбашке нападе на финансијске институције, тржне 
центре, предузећа, државне и иностране објекте, али и појединце 
и њихову имовину које сматрају симболима владајућег капитали-
зма и државног ауторитета, попут напада на кућу бродовласника 
и аутомобил управнице затвора. Неке од акција су за последицу 
имале рањавања полицајаца, чувара и појединаца који су се слу-
чајно затекли на месту напада. Организација Секта револуциона-
ра преузела је одговорност за убиство једног полицајца и једног 
новинара 2010. године (Vijesti, 2013). 

Доказ да у Грчкој постоји богата традиција анархизма, али 
и да се борба може водити другачијим - ненасилним средствима, 
је анархистичка група Рубикон. Можда се најбољи начин борбе 
против државе може наћи само ако добро разумемо начин њеног 
функционисања и искористимо њене мане и пропусте. Тиме се у 
свом деловању води ова грчка анархистичка група. Са идејом да 
скрену пажњу јавности на стање у земљи, припадници Рубикона 
спроводе директне али ненасилне нападе на симболичке циљеве. 
Упади у јавне зграде и дељење летака или гађање тих зграда фла-
шама испуњеним црвеном бојом представљају ненасилне прово-
кације као алтернативу анархистичкој милитантности. 

После поплава 2017. на Атици у којима је живот изгубила 
21 особа, упали су у седиште регионалних власти сматрајући их 
одговорнима за ово страдање. Исте године упали су у канцеларију 
нотара задуженог за одузимање станова породицама које нису у 
могућности да и даље отплаћују кредите, и притом искључивали 
компјутере, разбацивали спајалице и водом поливали документа. 
Када су 2018. године упали у зграду Министарства финансија и 
успели да се пробију до канцеларије министра, за собом су остави-
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ли летке против владине политике штедње. Најава званичника да 
ће оштрије кажњавати припаднике Рубикона, је према стручњаци-
ма тешко остварива јер се њихова дела категоризују као прекрша-
ји а не као кривична дела. Акције су пажљиво испланиране тако 
да ,,не пређу рубикон“, односно не омогуће држави да на основу 
закона примени оштрије мере. При томе, чланови организације се 
смењују у акцијама тако да нико нема преобиман досије. Издваја 
их и то да увек преузимају одговорност за почињена дела, чак о 
својим акцијама извештавају путем сајта (Јакшић, 2018). Органи-
зација Рубикон је преузела одговорност за акцију бацања црвене 
боје на амбасаду САД у Атини, која је представљала њихову реак-
цију на промену имена Македоније зарад уласка у НАТО и оста-
вљање курдских бораца у Сирији на милост и немилост Турској 
(N1, 2019). Анархистичка група Револуционарна борба преузела је 
одговорност за бомбашки напад на грчку централну банку у Ати-
ни када је оштећено неколико зграда, али није било повређених 
људи (РТРС, 2014).

Шпанија, још једна земља са богатом традицијом анар-
хизма, издваја се сквотингом као распрострањеном стратегијом 
деловања анархиста. Ова стратегија подразумева запоседање на-
пуштених простора у јавном власништву без дозволе. У Барсе-
лони, граду са најјачим духом анархизма, постоји око четрдесет 
сквотова. Међутим, такозвани сквотери некада делују и насилно. 
Пример су чланови сквота L’Hamsa који су разбијали прозоре ба-
нака и палили полицијске аутомобиле (Пројовић, 2013, 84).  

Самит Г20 одржан 2017. године у Хамбургу, обележили су 
насилни протести у којима су учествовали и припадници горе 
поменуте анархистичке организације Црни блок која је са својим 
антиглобалистичким и антикапиталистичким ставовима први пут 
јасно иступила на демонстрацијама 1999. године приликом самита 
Светске трговинске организације у Сијетлу (Stošić, 2017). Црни 
блок је заправо стратегија настала седамдесетих година прошлог 
века у оквиру деловања, такође већ поменутог, сквотерског покре-
та. Прикривајући лице маскама, они чувају анонимност и теже да 
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преузму колективни идентитет и појачају кохезију и солидарност 
унутар покрета. У својој борби се служе тактикама марширања, 
подизања барикада и блокирања улица, формирања живих ланаца 
чиме спречавају да их полиција разједини. Осим тога, прибегавају 
и уништавању државне и имовине мултинационалних корпора-
ција, али и нападима на полицајце (Еrceg, 2017).

Услед незадовољства због последица економске кризе, 
осиромашења, непопуларних мера штедње, корупције и клијен-
телизма, деловање анархистичких организација је појачано. Честе 
су демонстрације и хапшења демонстраната, што даље појачава 
незадовољство анархиста и њихово антидржавно деловање.

Да су се анархисти прилагодили модерном добу и тиме 
опстали, доказују и нови начини њиховог деловања који су и те 
како ненасилни. Отварање инфо продавница, културних центара, 
анархистичких библиотека и блогова, сведочи о прилагођености 
технолошком развоју која омогућава привлачење све већег броја 
младих људи из различитих делова света, који не проналазе своје 
место у постојећем друштвеном систему, анархистичким идејама 
(Пројовић, 2013, 87–89). 

Закључак

Наведени примери указују да нема слагања анархиста по 
питању начина борбе и средстава које треба користити. Анархи-
стички аутори износе различите убедљиве аргументе и за и про-
тив употребе насиља, а деловање анархистичких група показује да 
је у различитим ситуацијама потребно употребљавати различита 
средства. Оганизација Рубикон даје пример могућности изазива-
ња реакције власти и пажње јавности и без проливања крви – у 
складу са поштовањем вредности људског живота.

Свесни широке лепезе средстава која су коришћена и која 
је могуће користити у анархисичком деловању, анархисти Про-
гласом Трећег интернационалног конгреса анархистичких феде-
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рација из 1978. дају непотпуне и непрецизне смернице по питању 
средстава борбе. Они пружају слободу анархистима да одаберу 
средства акције, али тако да она буду у складу са вредностима 
анархизма. Они који се најискреније залажу за анархију не тежећи 
да у будућности и сами постану власт, неће посезати за насиљем 
осим у крајњој нужди. Пут ка слободи не чини револуционар-
но насиље, већ ширење слободарских идеја. Анархизам и његове 
вредности ни на том путу не смеју бити погажени. Иако свесни 
проблема употребе насиља, анархисти наглашавају да оно није ни 
приближно онолико велико колико је насиље државе (Пpоглас 
Трећег интернационалног конгреса анархистичких федерација, 
2005).

Поставља се питање да ли циљ заиста оправдава сва 
средства или само она која су у складу са тим циљем. Док једни 
сматрају да треба живети циљ и водити борбу у складу са вред-
ностима покрета, други истичу да је то превише наивно и оптими-
стично уверење. Неспорно је да је ненасиље вредност, али је под 
упитником да ли је корените промене друштва могуће извести не-
насилним средствима. Ово питање дели анархисте али не умањује 
њихову јединственост у борби против власти. У сусрету са новим 
невољама попут еколошке деструкције, дефицита партиципације 
људи у политичком одлучивању, обесправљености нових мањи-
на, које производе стари непријатељи - држава и капитализам, 
анархисти имају могућност да развију нове стратегије деловања.

Анархисти и данас настављају да размењују мишљења о 
овоме унутар покрета. Тако је почетком овог века покренуто пи-
тање карактера чланова покрета које је у тесној вези са питањем 
карактера борбе, као и питање ефикасности примене неке тактике 
у конкретној ситуацији. Као и ове теоријске расправе, у будућно-
сти ће бити занимљиво пратити развој практичног деловања и 
осмишљавање нових тактика. Чини се да тренутно стање у свету 
и општа друштвена ситуација гурају младе ка анархизму. Они би 
својом креативношћу и познавањем модерне технологије могли 
да допринесу стварању нових начина деловања који ће бити не-
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насилни.
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The attitude of anarchism towards (non) violence
Abstract: The paper provides an overview of the attitudes of anarchist theo-

rists towards violence and non-violence, and also an overview of examples of the use 
of (non) violent means in the practical activities of anarchists. Anarchists agree that 
violence is not a value in itself and that anarchy is a state of nonviolence, but their 
views differ when it comes to the instrumental significance of (non) violence in the 
fight to establish anarchy. The first part of the paper deals with the anarchist goal, 
that is, anarchy as a state of nonviolence. The second part is dedicated to researching 
the attitudes of anarchists about (non) violence as a means of anarchist struggle. 
Then follows examples of concrete actions of anarchists that show the presence of 
both violent and non-violent methods in their actions. These methods make up a 
range of resources: from handing out leaflets, giving lectures, opening info shops, 
agitating; blocking streets and causing damage to the property of individuals and 
institutions that symbolize capitalism and state authority - e.g. throwing red paint 
on buildings, using Molotov cocktails and bombing attacks, direct conflicts with the 
law enforcement; assassinations of government officials or heads of large companies.

Key words: anarchism, аnarchists, violence, non-violence, goals, means, 
methods of struggle, state
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 Сажетак: У овом раду се упоредном праксом различитих држава 
разматра на који начин је могуће превазићи недостатке садашњег изборног 
система Републике Србије. Недостатак одговoрности посланика, као после-
дицу затворених листа, могуће је предупредити увођењем преференцијалног 
гласања флексибилним листама за парламентарне изборе. Повећањем броја 
изборних јединица знатно би допринело бољој географској представљености 
мањих општина које до сада нису имале своје представнике у парламенту. Про-
порционалност изборног система би се очувала помоћу корективних места која 
би се освајала на нивоу Републике.

 Кључне речи:  изборни системи, преференцијално гласање, изборни 
систем Србије, персонално представљање, изборне јединице, пропорционални 
изборни системи

Увод

Изборни системи постају значајан предмет политикологије 
тек у протеклих неколико деценија. Све више аутора их проучава, 
критикујући недостатке одређених система и предлажући одре-
ђена решења за дате проблеме. Изборни систем је део политичког 
система са којим се грађани сусрећу непосредно, бирајући своје 
представнике гласањем на изборима. Неретко се изборни системи 
„кроје” по мери и у корист политичких елита које су на власти и 
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стога системи обично бивају неефикасни или нерепрезентативни.

У овом раду се бавимо изборним системом Србије и ана-
лизом оних аспеката који се најчешће оцењују као проблематични. 
Ми сматрамо да је изборни систем који се у Србији тренутно ко-
ристи превише деперсонализован и да не постоји довољна одго-
ворност посланика према гласачима. Такође, он недовољно добро 
осликава географску и регионалну шареноликост која постоји у 
Србији.  У прва два поглавља истражујемо основне појмове и кла-
сификације изборних система, њихове сличности и разлике, као и 
начине на које изборни систем утиче на шири политички систем. 
Четврто поглавље бави се преференцијалним гласањем и њего-
вим теоријским основама. Пето поглавље описује генезу изборног 
система Србије од 1990. године до данас. У наредна два поглавља 
испитујемо изборни систем у Србији, као и његове најзначајније 
недостатке. После тога, испитујемо могућности повећања одго-
ворности посланика кроз увођење преференцијалног гласања 
кроз испитивање његове примене у упоредној пракси. На крају, 
у последњем поглављу анализирамо на који начин би повећање 
броја изборних јединица утицало на репрезентативност Народне 
скупштине..

Основни појмови и класификација изборних 
система

Још је Монтескје (1989) у својој књизи „О духу закона” из-
борне законе сврстао међу основне законе демократије (стр. 19). 
Фарел (1997) изборни систем дефинише као „начине на који се 
гласови претварају посланичка места у процесу постављања иза-
браног политичара на функцију” (стр.5). Слично томе, Сартори 
(1997) тврди да „изборни системи одређују како  ће се гласови 
превести у посланичка места, па тако утичу на понашање гласача” 
(стр.23). Галагер и Мичел (2005) под изборним системом подра-
зумевају „низ правила која уређују како се гласа на изборима за 
представничке скупштине и начин на који се ови гласови потом 
преводе у места у скупштини” (стр.3).
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Изборне системе можемо поделити на основу њиховог 
исхода и на основу механизама којима се гласови претварају у 
мандате.

Изборне системе можемо поделити у односу на њихов ис-
ход (output), то јест, да ли је исход превођења гласова у мандате 
пропорционалан или не. Према томе, деле се на пропорционалне 
и непропорционалне. Код пропорционалних система број места је 
веома сличан броју освојених мандата. Са друге стране, у непро-
порционалним системима, акценат је више на томе да једна стран-
ка освоји чисти већину мандата, а све у циљу осигурања јаке и 
стабилне владе (Carter & Farrell, 2010, 2). Према Аренду Лајпхарту 
(Arend Lijphart) пропорционални системи су бољи јер омогућавају 
представљеност свих релевантних социјалних и етничких група 
(Farrell & McAllister, 2006, 723).

Други начин за класификацију изборних система је да се 
фокусирамо на механизме како се гласови претварају у мандате. 
Ре (Rae) издваја три главне компоненте изборног система - вели-
чина изборне јединице, изборна формула и структура гласачког 
листића. Величина изборне јединице се односи на то колико се 
мандата бира у једној изборној јединици (Carter & Farrell, 2010, 
2) . У неким државама (Немачка, Данска, Аустрија) где постоји 
више изборних јединица, како би се очувала пропорционалност 
постоји више нивоа изборних јединица. Главна расподела мандата 
се врши по изборним јединицама, а одређени корективни мандати 
се додељују са опште листе која важи за целу земљу (Lijphart,1990, 
стр. 486). 

Структура гласачког листића одређује на који начин би-
рачи гласају. Издвајају се ординални и категоријални гласачки 
листићи. Код првих, гласачи могу гласати за све кандидате ран-
гирајући их према редоследу преференција. Изборна формула 
одређује начин превођења гласова у мандате. Иако је владајуће 
мишљење да величина изборне јединице има највећи ефекат на 
целокупну пропорционалност резултата, изборни системи се 
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најпре класификују према изборној формули, а тек накнадно се 
узимају остале компоненте(Carter & Farrell, 2010, 2–3).

Изборни системи се најчешће деле у две велике групе – 
већинске и пропорционалне. У обе групе постоји велики број 
различитих варијација.  Хорoвиц (2003) истиче да постоје одре-
ђени културални фактори који утичу на одабир изборног система. 
Тако државе енглеског говорног подручја (САД, УК, Канада), као 
и бивше енглеске колоније у Африци и Азији (Индија, Малези-
ја, Бангладеш) махом су усвојиле систем релативне већине, док 
се континентална Европа и франкофоне колоније опредељују за 
пропорционалне системе (стр.120).

Пропорционални и мешовити изборни системи

Пропорционални изборни системи се најчешће базирају 
на листама које подносе политичке партије и изборним јединица-
ма у којима се бира више од једног кандидата. Величина изборне 
јединице и изборна формула играју кључну улогу у одређивању 
укупне пропорционалности (Carter & Farrell, 2010, 6). Пропор-
ционални системи се деле на екстремне и умерене.  Екстремни 
пропорционални системи се темеље на једној изборној јединици 
на нивоу читаве земље и ниском цензусу, јер се тиме максимал-
но чува пропорционалност гласова када се претварају у мандате. 
Овакав систем се примењује у  Холандији, Парагвају и Србији. 
Остале државе примењују неку од умерених варијанти пропорци-
оналних система. Расподела мандата у пропорционалним систе-
мима се врши математичким формулама. Као две главне методе 
издвајају се метода количника и метода заједничког делитеља. 
(Јовановић, 1997, 57–58).

Још један важан елемент код пропорционалних система 
је изборни праг који служи за спречавање претеране фрагмен-
тације политичке сцене. Изборни праг је минимум гласова које 
једна странка мора да оствари како би освојила мандат. Обично 
се креће од 3% до 5%, мада постоје екстремни примери као што 
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су Турска са 10% или Пољска са 7%. Неке земље уводе изборни 
праг на регионалном нивоу (Белгија и Шпанија), а код Чешке 
имамо пример “степенастог” изборног прага за коалиције где 
једна странка мора да освоји 5%, две 10%, три 15%, а четири или 
више странака 20% гласова бирача да би освојила мандате(Carter 
& Farrell, 2010, 10).

Бројне су предности пропорционалних система. Најпре, 
за разлику од већинских система, у овим системима се чува про-
порционалност и не долази до дисторзије гласова. Затим, систем 
стимулише вишепартизам и заступање различитих интереса, што 
је изузетно погодно када у земљи постоје друштвени расцепи и 
различите етничке, верске и друге социјалне групе. Ово допри-
носи стабилизацији политичког система и већој легитимности 
власти заступајући различите интересе. Овакав систем отежава 
монополске и бирократске тежње у партијама. Пропорционал-
ни системи такође чине да промене у политичком систему буду 
умерене, без радикалних обрта. С обзиром на то да је правило да 
овакви системи производе вишестраначке владе, то доводи до ди-
јалога, размена идеја, усклађивања и унапређивања предизборних 
програма и политика владе. У овим системима је такође већа мо-
гућност представљања националних мањина. За крај, пропорци-
онални системи предвиђају веће изборне јединице, па самим тим 
посланик није окренут толико локалним интересима већ ширим, 
државним интересима (Јовановић, 1997, 71–74).

 Пропорционални системи неминовно трпе и одређене 
критике. Прво, истиче се деперсонализованост посланика и слаба 
веза између посланика и грађана због непостојања непосредног 
избора, с обзиром на то да грађани гласају за листе у целини, а 
не за посланика по имену (осим ако не постоји неки вид префе-
ренцијалног гласања). Гласачи у овим системима више се иден-
тификују са партијом и њеним програмом, а много мање узимају 
у обзир квалитете самог кандидата. Друго, често се као замерка 
пропорционалним системима истиче фрагментација политичке 
сцене и самим тим отежано формирање, али и стабилност владе.  
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Тврди се да овакав систем појачава друштвене конфликте услед 
своје тенденције ка центрифугалности политичког и партијског 
система. Треће, критикује се поступак формирања коалиционе 
владе који се обично договара ван очију јавности и стога је неде-
мократичан. Четврто, постоји велика шанса да се изигра поверење 
грађана дато на изборима, јер странке нико не спречава да уђу у 
коалицију са било којом другом политичком странком, а неретко 
мање странке имају несразмеран утицај у влади у односу на број 
добијених гласова/мандата (Јовановић, 1997, 74–79).

Преференцијално гласање

Преференцијално гласање је, према Ричарду Кацу, ситуа-
ција када је „бирачима наметнуто или им је дозвољено да бирају 
не само између странака, већ такође и између појединаца унутар 
група кандидата номинованих од стране партије или партија за 
које гласају” (Katz, 2001). Пасарели (2020) увиђа неколико карак-
теристика преференцијалног гласања које га разликују од осталих 
система. Прво, то је постојање већег утицаја који гласачи имају 
као и број преференција које могу да искажу. Друго, гласачи имају 
могућност да измене редослед кандидата на листама партија, па 
чак и да гласају за кандидате других партија. Трећа карактери-
стика односи се на то да ли је давање преференцијалних гласова 
обавезно или не (стр. 42). Фарел и Мек Алистер (2006) истичу да 
“изборни системи који су усмерени ка кандидатима и са високим 
степеном преференцијалног гласања имају тенденцију да усмере 
пажњу политичара на добијање гласова као и на одржавање бли-
ских веза између њих и бирача” (стр. 726).

Према томе да ли преференцијални гласови једини одре-
ђују ко ће ући у парламент или се гледа и распоред кандидата на 
партијској листи, изборни системи се могу поделити на оне са 
отвореним и флексибилним листама. 

Када су листе отворене, бирачи имају потпуну контролу 
над тим ко ће ући у парламент; они најчешће имају један пре-
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ференцијални глас, али у неким случајевима могу имати и више. 
Код флексибилних листа, при одређивању ко улази у парламент у 
обзир се узима и број преференцијалних гласова и позиција кан-
дидата на изборној листи. Обично постоји  квота која одређује 
неопходан број гласова који кандидат мора да добије како би ушао 
у парламент невезано за свој положај на листи (Shugart, 2005, 42). 
Осим тога што кандидати морају да се такмиче за гласове против 
других странака, они се (првенствено нижерангирани кандидати) 
такмиче и са колегама унутар сопствене странке (Passarelli, 2020, 
31). Како примећује Шугарт, мала, али значајна разлика између 
ова два система је та да када су листе флексибилне, гласачи који 
не користе свој преференцијални глас делегирају партијама мо-
гућност избора самих кандидата. Са друге стране, када су листе 
отворене, тај одабир се не делегира партијама већ другим гласачи-
ма (Shugart, 2005, 43). Флексибилне листе су компромис између 
отворених и затворених листа, јер и партије и гласачи имају улогу 
у одабиру кандидата (Passarelli, 2020, 44).

Још један занимљив тип преференцијалног гласања су та-
козване квазилисте (quasi-list). У њима гласачи гласају само за 
кандидате, а не и за партије, чији се гласови рачунају као збир 
гласова свих кандидата које су предложили. Овакав систем ставља 
појединачне кандидате у центар пажње, а гласачима даје потпуну 
моћ при одлучивању коначне ранг листе кандидата, док партије 
постају тек нешто више од посредника. У пракси, овај систем ко-
ристи се у Финској (Raunio, 2005). Пошто су гласачи приморани да 
гласају за кандидате а не за партије, готово је немогуће за кандида-
те са малим бројем преференцијалних гласова да уђу у парламент, 
што према Шугарту овај систем чини супериорнијим у односу на 
отворене листе (Shugart, 2005, 44).

Генеза изборног систем Републике Србије

Изборни систем Србије од увођења вишестраначја 1990. 
претрпео је многе промене. Главне промене изборног система, 
осим преласка са већинског на пропорционални систем 1992, 
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ишле су у правцу повећања, односно, смањења броја изборних 
јединица.  Осим тога, постојале су извесне реформе које су има-
ле за циљ гарантовање представљености националних мањина и 
мање заступљеног пола.

Први вишестраначки избори у Србији после окончања 
комунистичког једнопартизма одржани су у децембру 1990. го-
дине. Ово су први и једини парламентарни избори на којима је 
коришћен већински изборни систем са 250 једномандатних из-
борних јединица за који се залагала Социјалистичка Партија Ср-
бије, у том тренутку најпопуларнија политичка партија у Србији. 
Већински изборни систем понајвише је заслужан за екстремну 
диспропорционалност која је карактерисала први сазив Народне 
скупштине Србије, где је СПС са нешто мање од половине гласова 
(46,1%) освојио чак 194 (77,6%) места у парламенту. Ови избо-
ри одржани су заједно са председничким изборима на којима је 
кандидат СПС-а Слободан Милошевић однео убедљиву победу 
(Вучићевић, 2009, 197).

Нови парламентарни избори уследили су само две године 
касније, овог пута са измењеним изборним системом. И поред 
неуспешних преговора са опозицијом, на предлог Савезне владе 
уведен је нови пропорционални изборни систем са 9 изборних 
јединица, изборним прагом од 5% и Д’Онтовом формулом рас-
поделе мандата. Овај систем примењиван је на изборима 1992. и 
1993. године, а диспропорционалност је била знатно мања него на 
првим изборима. Наредне парламентарне изборе 1997. је, поред 
бојкота дела опозиције, карактерисала и нова промена изборног 
система. Те године, број изборних јединица повећан је са 9 на 29, 
као последица договора коалиционе владе окупљене око СПС-а. 
Овај изборни систем коришћен је само једном, а измењен је после 
петооктобарских промена 2000. године, на захтев опозиције. Тада 
је цела Србија постала једна изборна јединица (Вучићевић, 2009, 
198–200).

Ипак, ово решење је усвојено услед историјских и дру-
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штвених околности. Опозиционим странкама у СРЈ више је од-
говарао пропорционални систем са што мање изборних јединица, 
с обзиром на то да су у почетку биле организоване у већим град-
ским центрима, док се СПС залагао за већински систем зато што 
је, као партија наследница некадашњег СКЈ, имала добру странач-
ку инфраструктуру и кадрове по целој Србији. Пропорционални 
систем би очувао гласове опозиције осигуране у градовима и тако 
не би дошло до дисторзије гласова као што је случај у већинским 
системима (Орловић,2014, 245). Може се рећи да опозиционе 
странке 2000. године када су коначно оствариле свој циљ - једна 
изборна јединица за целу Србију – нису мислиле дугорочно, пре-
видевши  многе негативне последице које овакав изборни инже-
њеринг ствара (Вучићевић, 2009, 180).  

У наредним изборним циклусима открили су се извесни 
недостаци изборних система. Увидело се да је националним мањи-
нама тешко да пређу високи избор праг од 5% па је за изборе 2007. 
уведен природни праг који омогућава да странке националним 
мањина буду представљене у парламенту иако су освојиле мање 
од 5% гласова. Природни праг представља број гласова колико би 
износило једно посланичко место. При уобичајеној излазности 
на изборе (око 50%) природни праг износи 0,4% гласова. Поред 
природног прага, 2004. године уведене су родне квоте за мање за-
ступљени пол.* Према њима, сваки трећи кандидат морао је бити 
жена. Одредбе у вези националних мањина и родних квота су ко-
риговане уочи избора 2020. Године. О њима ће бити више речи у 
следећем делу рада.

Иако су учињене извесне корекције недостатака изборног 
система са једном изборном јединицом, главни недостаци нису 
исправљени – деперсонализованост посланика и недостатак одго-
ворности посланика према бирачима. У наставку рада испитујемо 
који су узроци ових недостатака и како је могуће предупредити 
их.
*  У пракси ова квота се могла избећи зато што су партије после избора имале могућност да мењају распоред на 
листи. После измена закона 2011. године листе су постале фиксне те је овај закон коначно могао бити примењен. 
За локалне изборе, ова афирмативна мера је усвојена 2002. године.
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Изборни систем Републике Србије

Изборни систем Србије је регулисан путем низа правних 
аката: Устава, закона и подзаконских аката. Уставом се гарантују 
одређени демократски принципи избора попут: непосредни, оп-
шти, слободни и тајни избори, активно и пасивно бирачко право, 
број посланика и дужина мандата (чл. 52 и чл.100 Устав РС). С 
обзиром на то да је у овом раду акценат на парламентарне изборе, 
главни закон који ћемо обрађивати је Закон о избору народних 
посланика, али не треба заборавити и остале законе који се тичу 
изборног процеса попут Закона о политичким странкама и За-
кона о електронским медијима. Законом се уређује највећи део 
изборног процеса: број изборних јединица, начин гласања, начин 
транспоновања гласова у мандате, итд. Подзаконски акти (акти 
Републичке изборне комисије) конкретизују законске норме и ве-
ћином су процедуралне и техничке природе у форми упутстава, 
правилника, закључака, итд.

Закон о избору народних посланика (у даљем тексту: 
ЗИНП) је донет 2000. године да би био измењен и допуњен више 
пута, а  2020. године непосредно пред парламентарне изборе, 
добија свој коначни облик. Грађани бирају посланике на основу 
слободног, општег, једнаког и непосредног изборног права тајним 
гласањем (чл. 2. ЗИНП). Посланици се бирају на основу изборних 
листа које чине 250 кандидата, а Србија је конституисана као једна 
изборна јединица (чл.3 ст.1. ЗИНП). С обзиром на то да странке 
подносе листе кандидата за изборе, грађани у садашњем систему 
никако не могу да утичу на редослед или избор кандидата (осим 
ангажовањем унутар странака), већ гласају за изборну листу у 
целини тако што заокружују редни број испред назива листе на 
гласачком листићу (чл.70. ст.1. ЗИНП). Овакве листе се називају 
затворене и блокиране. Затворене су јер грађани гласају за листу 
у целини, а блокиране су јер се не може променити редослед кан-
дидата на листи. Представљање мање заступљеног пола је зага-
рантовано, пре измена и допуна закона, на листи је морала бити 
једна жена на свака три места, док је сада тај удео 40% – на сваких 
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5 места морају бити две жене (чл. 40а. ЗИНП). Изборни праг до 
2020. године је био 5% да би био снижен на 3%, а за националне 
мањине важи тзв. “природни праг”, а количници свих изборних 
листа политичких странака националних мањина увећавају се за 
35% (чл.81 ст.1 и ст. 2. ЗИНП). Расподела мандата се врши на осно-
ву система највећег количника путем Д’Онтове формуле (чл.82. 
ЗИНП).

Недостаци изборног система Републике Србије

Изборни систем као такав увек има неке циљеве којима 
тежи, а за које су се залагали његови творци. Хоровиц (2003) нам 
нуди шест циљева које један изборни систем треба да постигне: 
пропорционалност броја посланичких места у односу на број гла-
сова, одговорност према бирачима, трајност владе, међуетничко 
и међурелигијско помирење, представљеност мањина и победа 
Кондорсе победника (стр. 116–119). Немогуће је испунити све ове 
циљеве одједном, па се стога мора одабрати неколико њих као 
главни. За потребе овог рада фокусираћемо се на прва два – про-
порционалност и одговорност према бирачима, а као још једну 
битну карактеристику додали бисмо репрезентативност. Народна 
скупштина у складу са принципом представничке демократије 
би требало да што верније осликава популацију – њену родну, 
верску, етничку и географску разноврсност. Сва три елемента 
су присутна у садашњем изборном систему Србије, с тим што је 
акценат на пропорционалности, док су друга два елемента веома 
слабо заступљена.

Као главни узроци проблема изборног система у Србији 
истичу се: затворене, блокиране изборне листе и постојање (само) 
једне изборне јединице.

Када је држава конституисана као једна изборна јединица, 
из тога произилазе одређене последице. Што се у једној изборној 
јединици бира више посланика, пропорционалност je већа (Carter 
& Farrell, 2010, 3). Стога, позитивна последица оваквог уређења 
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изборног система је максимално очување пропорционалности уз 
низак изборни праг.  Вучићевић (2009) као позитивне последи-
це наводи још: спречавање конфликта који настају прекрајањем 
изборних јединица, могућност да сваки бирач учествује у избору 
свих представника скупштине, сузбијање локализма у парламенту 
и идентификација бирача са целом земљом јачајући њен интегри-
тет (стр. 191). 

Као недостатке оваквог типа изборног система истичу се: 
фрагментација страначког система, отежано формирање пар-
ламентарне већине и нестабилност владе, слаба комуникација 
између бирача и посланика, деперсонализованост посланика и 
неодговорност према изборној бази, превелики утицај странака 
и лидера при формирању листа и деформација територијалног 
представљања (Вучићевић и Јовановић, 2015, 109). У наставку 
рада покушаћемо да утврдимо зашто долази до ових недостатака 
и како их је могуће превазићи.

Затворенe, блокиранe изборне листе подносе политичке 
странке, коалиције политичких странака или групе грађана, а ра-
според кандидата се одређује путем унутарстраначких механиза-
ма. Грађани никако не могу утицати на избор кандидата, већ могу 
само гласати за листу у целини. Исто тако не могу утицати ни на 
редослед кандидата. Према моделу Керија и Шугарта који одређује 
колико подстицаја политичари који желе да уђу у парламент имају 
да развију свој сопствени имиџ одвојен од саме партије, избор-
ни систем у Србији нашао би се у најнижој категорији. (Carey & 
Shugart, 1995).  Пошто грађани не могу утицати на изборне листе, 
осим директним учешћем у раду странака, кандидати за посла-
нике више се окрећу ка страначком врху (који одређује изборне 
листе), а мање ка гласачима, чиме долази до деперсонализације 
представника, јер се губи веза између њих и грађана услед недо-
статка директног контакта и непостојања уже изборне јединице 
коју би представљали.  Изборни систем Србије може се сврстати 
у хиперцентрализован систем јер партијско вођство доминира 
над кандидатима партије (Вучићевић и Јовановић, 2015, 95). У 
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оваквом систему не наслућује се могућност грађана да “казне” 
појединачне посланике на следећим изборима (осим да не гласају 
за партију) с обзиром на то да странке праве изборне листе..

Репрезентативност Народне скупштине се у протеклих 
неколико сазива доводи у питање. С обзиром на то да се гласови 
морају скупљати на целој територији, у изборној кампањи поли-
тичари се баве високом политиком, па је кампања претежно цен-
трализована, док се локалне и регионалне теме ретко спомињу. До 
2020. важио је изборни праг од 5% који је дестимулисао учешће 
регионалних странака на парламентарним изборима, или их је те-
рао да улазе у коалиције са већим политичким паријама. Поједине 
јединице локалне самоуправе немају ниједног свог представника. 
Према подацима са сајта Народне скупштине Републике Србије у 
тренутном сазиву Народне скупштине свега 84 (мање од полови-
не) јединица локалне самоуправе има свог представника, док цела 
Војводина има само 47 посланика на око 1,8 милиона становника 
(Народна Скупштина Републике Србије, н. д.). Из ових података 
можемо видети да су неки делови земље потпредстављени, те не-
мају свог представника у Народној скупштини који би се залагао 
за њихове локалне проблеме и интересе.

Изборни систем утиче на стратешко понашање бирача и 
партија. Уколико је систем усмерен против малих (у нашем слу-
чају локалних и регионалних) партија, очекује се да ће грађани 
гласати за веће партије које имају шансу да направе добар избор-
ни резултат, како њихов глас не би био бачен ако би гласали за 
мању партију коју подржавају уколико она нема шансе за успех на 
изборима (Carter & Farrell, 2010, 14–15).  Као последицу тренут-
ног изборног систем имамо структурирани страначки систем, 
у коме локалне странке и појединци имају мале шансе за успех на 
изборима (Вучићевић, 2009, 187).

Може се закључити да су једна изборна јединица и карак-
тер изборне листе у тесној вези и да производе сличне последице 
– као што је надпредстављеност/потпредстављеност одређених 
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градова и општина и слаба одговорност посланика према грађа-
нима.

Повећање одговорности посланика према грађанима 
кроз преференцијално гласање

Последица пропорционалног система са једном изборном 
јединицом је да бирачи не познају кандидате које бирају, а пре-
судну улогу при формирању листа имају странке (Орловић, 2014, 
241). Ово нас наводи да постоји јако слаба веза између бирача и 
посланика, као и да посланици практично нису одговорни бира-
чима који их гласају већ својим странкама који их постављају на 
листу. Овај недостатак може се превазићи увођењем преференци-
јалног гласања, при чему би систем остао пропорционалан али би 
уместо да буду блокиране, листе би постале флексибилне.

Гласачки листић би се, као и до сада, састојао од редног 
броја, назива листе и носиоца листе имао. Као новина, постојала 
би црта на којој би могло да се допише име кандидата за којег 
бирач жели да истакне преференцију. Бирачи би гласали тако 
што би поред заокруживања броја испред листе, могли написати 
и име и презиме кандидата са дате листе коме желе да искажу 
подршку. Оставља се могућност гласања само за листу и тада је 
глас и даље важећи. Уколико се не може недвосмислено утврдити 
за ког кандидата је бирач хтео да истакне преференцију, онда се 
преференција не би рачунала, али би глас за листу остао важећи.

Овакав начин гласања има и одређене недостатке. Наиме, 
постоји могућност да грађанима не буде најјасније како да гласају 
по новом систему, односно како да изразе своју преференцију, 
што за последицу може имати некоришћење могућности префе-
ренцијалног гласања, али и известан број неважећих листића. Ови 
потенцијални проблеми би могли врло лако да се отклоне добрим 
информисањем грађана о новом начину гласања. С обзиром на то 
да би се глас за листу важио иако преференција није истакнута 
на добар начин, сматрамо да предложени начин неће довести до 
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великог повећања броја неважећих листића. Као други недоста-
так можемо издвојити ефикасност изборне администрације. Услед 
повећања комплексности структуре гласачког листића, могући су 
пропусти у раду бирачких одбора. Како би се предупредио овај 
недостатак, неопходно је донети правилник са јасним инструк-
цијама када се глас може сматрати важећим, односно неважећим 
и спровести добру обуку контролора/чланова бирачких одбора 
пред саме изборе.

Одређивање квоте која је потребна кандидатима како би 
ушли у парламент “преко реда” представља једно од најзначајни-
јих питања при увођењу преференцијалног гласања. Упоредна 
пракса у више европских држава нам показује да је ову квоту нај-
чешће тешко остварити, поготово за кандидате који се налазе на 
нижим позицијама на партијској листи. На пример, у Аустрији то 
је или половина Херове квоте (на нивоу изборног округа) или јед-
на шестина гласова партије у датом изборном округу (Müller, 2005, 
стр. 404). У Холандији, то је 25% Херове квоте (Andeweg, 2005, 
494). У Белгији, да би кандидат испунио услове за освајање посла-
ничког мандата он мора освојити број гласова једнак броју гласова 
партије подељеним са бројем освојених места у изборној јединици 
плус један (De Winter, 2005, 421). У Хрватској је преференцијално 
гласање уведено после реформе 2015. године, а за “прескакање” 
боље рангираних кандидата потребно је освојити најмање 10% 
гласова које је освојила њихова листа (чл. 40 ст.1. тач. 2, Zakon o 
izboru zastupnika u Hrvatski sabor).  Последица ових строгих услова 
је то да мали број нискорангираних кандидата успе да „прескочи” 
боље рангиране кандидате са партијске листе  и тако уђе у парла-
мент. Стога, пожељно је да овај „цензус” не буде превисок – 5% на 
нивоу изборне јединице – како би нижерангирани кандидати за-
иста имали могућност да се пробију на врх листе и освоје мандат. 
Ово би важило само за расподелу места по изборним јединицама, 
али не и за корективна места на републичком нивоу.

С обзиром на то да би грађани могли да истакну глас за 
одређеног кандидата унутар листе, верујемо да би се кандидати 
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трудили да кампању воде на локалном/регионалном нивоу зато 
што им је препознатљивост тамо већа, поготово ако су се већ 
бавили политичком активношћу на локалном нивоу. Такође, не 
може се очекивати да један кандидат може обићи читаву земљу 
и придобити гласове шареноликог становништва, осим ако није 
лидер партије и самим тим већ високо позициониран на изборној 
листи. Стога, поред повећања везе и одговорности према бира-
чима, увођење преференцијалног гласања би допринело и већој 
укључености и репрезентативности различитих локалних само-
управа. Преференцијално гласања од простог пропорционалног 
система прави механизам сличан већинском систему што се тиче 
одговорности посланика, јер како би опет били изабрани, посла-
ници морају оправдати поверење бирачког тела. Такође, уколико 
неки кандидат који није био при врху листе добије позамашан 
број гласова довољан да се промени редослед листе, то може бити 
и добар сигнал партији да следећи пут њега стави на чело листе.

Флексибилне листе у првим изборним циклусима веро-
ватно би имале ограничен ефекат, али временом би оне знатно 
допринеле унутарстраначком такмичењу и истицању бољих 
кандидата на изборним листама. Странке више не би могле да 
кандидују непознате људе, већ оне доказане и остварене у свом 
пољу. Ово би деловало благотворно на политичку сцену Србије и 
временом бисмо имали кружење (правих) стручних елита. У упо-
редној пракси можемо погледати пример Хрватске*, где је систем 
преференцијалног гласања уведен недавно. После ограниченог 
утицаја на првим изборима под овим системом 2015. године, када 
је преференцијалним гласовима “преко реда” je изабрано само 6 
посланика. Грађани су већином своје преференцијалне гласове 
давали кандидатима који су били на врху листе, па је овај избор-
ни механизам имао ограничен ефекат. Током следећег изборног 
циклуса наредне године тај број скочио на 12, а на последњим 
изборима остао стабилан са 11 изабраних посланика (Državno 
izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, н. д.). Наравно, овде је реч 
о изузетно малом узорку, те је и даље тешко рећи да ли ове бројке 
*  Хрватски сабор броји најмање 100, а највише 160 посланика.
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представљају тренд или само изузетке.

Већи број изборних јединица ради боље 
репрезентативности Народне скупштине

Наш модел предвиђа алокацију парламентарних места 
на два нивоа: изборне јединице и целе републике. Политичке 
странке ће се борити за 250 посланичких места као што је и сада 
предвиђено. Од укупног броја посланика, 200 би било бирано у 
вишемандатним изборним јединицама, док би 50 посланика било 
бирано за републичке листе. Ова места превасходно би имала за 
циљ очување пропорционалности која неминовно опада са пове-
ћањем броја изборних јединица. 

Сматрамо да је неопходно увођење већег броја изборних 
јединица средње величине, чији би се број кретао између 14 и 20. 
То би значило да би просечна изборна јединица имала 250.000–
450.000 гласача у зависности од броја изборних јединица, а одсту-
пања од броја гласача не би требало да буду већа од 10%. На тај на-
чин постигла би се боља географска распрострањеност народних 
посланика, зато што би број парламентараца из великих градова 
(попут Београда и Новог Сада) био пропорционалнији њиховом 
уделу у популацији, док би друге мање општине коначно добиле 
своје представнике у Народној скупштини.

Како би се сачувала пропорционалност која би несумњиво 
опала у систему са више изборних јединица потребно је увести 
одређени број „корективних” места. У нашем моделу, број места 
у Народној Скупштини остао би исти (250), а она би била поде-
љена на 200 места која би се бирала у изборним јединицама и 50 
места која би била бирана на нивоу читаве републике. При фор-
мирању изборних јединица у обзир би се узео низ различитих гео-
графских, економских и културно-историјских фактора. Њихове 
границе пратиле би границе општина, али не нужно и управних 
округа. При формирању изборних јединица на просторима где 
живе припадници националних мањина (северни делови Војво-
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дине, Санџак, Прешевска долина) неопходно је пазити да не дође 
до џеримандеринга који би ове заједнице поделио у више избор-
них јединица и тако им отежао да изаберу своје представнике у 
парламенту.

Политичке партије би предлагале изборне листе за сваку 
од изборних јединица као и општу листу на нивоу целе Републи-
ке, док би број кандидата који нека политичка партија може да 
кандидује у свакој од њих био једнак броју посланика које та из-
борна јединица даје. Сваки кандидат који се налази на листи неке 
политичке партије мора имати пребивалиште на територији дате 
изборне јединице најмање 6 месеци пре дана избора. На тај начин 
би се знатно отежало партијама да у одређеним изборним једини-
цама предлажу кандидате који не живе на територији те изборне 
јединице. Расподела мандата у изборним јединицама вршила би 
се Хeровом методом. Пошто би број посланика изабраних у сва-
кој изборној јединици био релативно мали (12–18), не би било 
потребно уводити посебан изборни праг, већ би природни праг 
био довољан да спречи претерану пропорционалност. Користећи 
Лајпхартову и Тагеперину формулу (75/(m+1)), где m представља 
величину изборне јединице, можемо закључити да би ефективни 
цензус био негде између 4 и 6 процената, у зависности од величи-
не изборне јединице (Lijphart, 1997, 74; Taagepera, 1998, 394).

Расподела корективних мандата вршила би се на следећи 
начин: Д’Онтовом методом би се израчунао распоред мандата 
на основу свих важећих гласова у читавој држави, као што је то 
случај и сада. Затим, од укупног броја места који би нека поли-
тичка партија требало да добије одузима се број места која је већ 
освојила у вишемандатним изборним јединицама, док преостале 
мандате који јој недостају како би њихов број био максимално 
пропорционалан броју освојених гласова добила из редова оних 
који се деле на нивоу читаве државе. Уколико је нека партија у 
самим изборним јединицама освојила више мандата него што би 
добила на нивоу читаве државе, она те мандате не губи, али ни не 
добија корективне мандате. Да би нека партија остварила право 
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на учешће у расподели корективних мандата, она мора да освоји 
макар 3% гласова на нивоу републике (што је и тренутни цензус). 
Корист од овога имале би пре свега мање партије које се крећу око 
цензуса а могу остати без мандата у мањим изборним јединицама. 
Избор посланика на овом нивоу вршио би се са посебне изборне 
листе а не са изборних листа из појединачних изборних јединица, 
мада би дупло кандидовање (на обе листе) било могуће. У упо-
редној пракси корективна места постоје у различитим изборним 
системима, а наш модел најсличнији је оном који се примењује у 
Данској. (Elklit, 2005, 457).

Овакав начин расподеле мандата покушава да помири два 
сукобљена елемента изборних система: пропорционалност и гео-
графско представљање. Изборне јединице су и даље превише ве-
лике да би посланике и грађане спојиле на исти начин као што би 
то био случај у једномандатним јединицама, али би ипак довеле до 
уједначенијег представљања свих делова Србије. Такође, њихово 
постојање би подстакло партије да више пажње посвете развоју 
својих локалних огранака широм Србије, уместо потенцирања 
јаке страначке инфраструктуре у пар највећих градова.

Представљање мање заступљеног пола у нашем моделу не 
би било угрожено, зато што би постојеће законско решење о том 
питању остало на снази - на сваких пет кандидата морају бити 
две жене (како у формирању листа у појединачним изборним је-
диницама, тако и на јединственој републичкој листи). Када је у 
питању заступљеност националних мањина у парламенту, она не 
би била значајно погођена зато што су највеће мањине у Србији 
(Мађари, Бошњаци, Албанци) географски концентрисане, те за 
њих не би требало да представља проблем да освоје адекватан 
број посланичких места у својим изборним јединицама, с тим што 
више не би важило повећање количника за 35%. Изузетак могу 
бити мање бројне мањинске заједнице (Хрвати, Бугари, Румуни, 
Словаци), као и географски распрострањеније мањине (Роми) које 
би тешко могле да обезбеде представнике у појединачним избор-
ним јединицама. 



Ниска репрезентативност Народне скупштине и недостатак одговорности посланика као мане изборног система Србије 

102

Закључак

Изборни системи несумњиво представљају један од нај-
значајнијих делова политичког система државе. Зато је веома ва-
жно успоставити изборни систем који успешно балансира између 
великог броја различитих и често сукобљених карактеристика и 
циљева који се желе постигнути попут пропорционалности, ре-
презентативности, одговорности посланика али и многих дру-
гих. Изборни систем који се употребљава у Србији последњих 
двадесет година показао се успешан у постизању завидног нивоа 
пропорционалности, а накнадне реформе омогућиле су лакше 
представљање жена и припадника националних мањина. 

Међутим, недовољна географска представљеност поједи-
них делова Србије као и ниска одговорност посланика према гра-
ђанима издвајају се као главне замерке изборног система Србије. 
Увођењем преференцијалног гласања унутар пропорционалног 
система поспешила би се одговорност посланика према грађанима 
јер би грађани путем флексибилних листа могли да утичу на редо-
след кандидата који ће освојити мандате, а посланици би морали 
испунити обећања која су дали грађанима како би поново били 
изабрани. Поред саме одговорности посланика, преференцијално 
гласање би омогућило унутарпартијско такмичење, што би после 
одређеног временског периода довело до појаве квалитетнијих 
и стручнијих људи који ће се кандидовати на изборима. С друге 
стране, већи број изборних јединица би повећао географску пред-
стављеност појединих крајева Србије, јер би се посланици бирали 
у (географски) малим изборним јединицама. Претпоставка је да 
би дошло до децентрализације политичких партија и јачања ути-
цаја локалних огранака што би довело до веће демократичности 
у самој партији, али и бољем исказивању интереса локалних сре-
дина. Иако се у нашем моделу повећава број изборних јединица,  
пропорционалност изборног система би била очувана увођењем 
корективних места на нивоу целе државе.

Овакав изборни систем би могао имати и потенцијалне не-
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достатке који се пре свега односе на измењену структуру гласач-
ког листића. Неинформисаност бирача о новом начину гласања би 
могло довести до некоришћења преференцијалног гласа или не-
правилног коришћења истог, што би утицало на саму ефективност 
овог механизма. Осим тога, изборна администрација би имала 
већи задатак да утврди да ли је гласачких листић важећи или не. 

Сматрамо да наш модел нуди квалитетно побољшање из-
борног система и да би у почетку сигурно дошло до боље географ-
ске заступљености појединих делова Србије, док би се протеком 
неколико изборних циклуса повећала одговорност посланика 
према грађанима. Недостаци које смо споменули изнад се могу  
предупредити: правовременим информисањем грађана о новом 
начину гласања, а квалитетном обуком чланова бирачких одбора.
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Сажетак: Овај рад представља допуну рада објављеног у претходном 
броју овог часописа, а који је анализирао темељне појмове за разумевање међу-
народних односа и представио главне теорије и школе ове научне дисциплине. 
С обзиром на савремену димензију коју критичке теорије додају међународним 
односима, овај кратак рад посвећен је кључнима од њих – тачније, постструкту-
рализму и нормативизму. Стога је рад подељен на два дела. Први део анализира 
допринос постструктуралистичке теорије овој области, а кроз дискурзивност 
и конструкцију значења конкретно сагледа појмове односа моћи, безбедности 
и колективног деловања. Други део рада представља улогу коју моралност и 
међународне норме играју у проучавању међународних односа кроз пример 
колективног деловања европских држава после Хладног рата. Важно је нагла-
сити да су анализирани појмови испостављени као кључни за одабране две 
критичке теорије којима се овај рад бави. Његов циљ је надградити теоријску 
основу која је дата у раду објављеном у претходном броју часописа. Наиме, уз 
феминизам, чији је допринос области међународних односа описан у чланку 
претходнику, али и теорије попут постколонијализма, постструктурализма и 
нормативизма обједињују поглед критичких теорија на ову област и тако чита-
оцима пружају увид у релевантност критичких теорија за анализу и примену 
на тренутна дешавања на глобалној политичкој сцени.

 Кључне речи: теорије међународних односа, упоредна анализа, бе-
збедност, међународни систем, колективно деловање, Европска унија, пост-
структурализам, дискурзивност, конструкт односа моћи, идентитет актера, 
палестинско-израелски конфликт, нормативизам, међународне норме, реали-
зам, актуелна примена.
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Увод

 Област међународних односа је прожета различитим тео-
рија на основу којих се могу тумачити дешавања у међународном 
систему, односи између актера и утицај различитих фактора на 
њихово деловање. Пошто свака теорија нуди само своју перспек-
тиву на сталне појаве и догађаје у савременим међународним од-
носима, узимање искључиво једне перспективе за њихову анализу 
било би прилично игнорантно. Управо комбинацијом различитих 
теоријских приступа може се добити објективни увид у актуелна 
дешавања у међународном систему (Daddow, 2019). Питање да ли 
треба бити критичан у проучавању међународних односа с једне 
стране подстиче размишљање о потреби за критичким теоријама 
унутар академске заједнице, док са друге стране, сумњу да ли и 
како оне могу утицати на праксу у међународном систему (Ormes-
-Ganarin, 2014). Проучавање међународних односа дефинитивно 
захтева критички приступ, пошто је ово специфична област која 
је значајно испреплетена са актуелним дешавањима на глобалној 
политичкој сцени (Радичевић, 2020). Зато је изузетно важно узети 
у обзир критичке теорије међународних односа за њихову анали-
зу. Пошто су неке од њих представљене у чланку из претходног 
броја часописа, у фокусу овог наставка су постструктурализам 
и нормативизам, као две кључне критичке теорије у међународ-
ним односима. Коришћењем методе анализе и интерпретације 
секундарних извора, рад пружа детаљан осврт на ове две тео-
рије и њихов допринос што објективнијој анализи дешавања на 
глобалној политичкој сцени, која је услед пандемије добила нове 
димензије, али и безбедносне претње. Први део рада одговара на 
питање да ли су међународни односи због чињенице да је свет око 
нас дискурзиван заправо само конструкција односа моћи између 
актера. Други део рада се, међутим, фокусира на етичку димензију 
међународних односа и њен утицај на деловање актера на глобал-
ној политичкој сцени. Постављене тезе ће бити потврђене кроз 
примере палестинско-израелског конфликта и улоге Европске 
уније (ЕУ) у међународном систему после Хладног рата. Заједно са 
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радом из претходног броја часописа, овај рад представља широку 
теоријску основу за анализу актуелних дешавања у међународном 
систему.

Дискурзивност света и међународни односи  
као конструкција односа моћи

 Традиционалне позитивистичке доктрине реализма и 
либерализма дуго су одређивале „границе“ проучавања међуна-
родних односа. Постструктурализам као критичка теорија нуди 
анализу противтеже међународним односима које представљају 
реализам и либерализам, говорећи да је свакодневни живот иде-
олошки предодређен и да људско знање зависи од индивидуалног 
осећаја за стварност (Pereira-Ayuso, 2015). Као део постмодерни-
стичког покрета у друштвеним наукама, постструктурализам до-
води у питање безбедност, колективно деловање, развој и друге 
кључне појмове у међународним односима фокусирајући се на то 
одакле потичу и како се примењују. У фокусу постструктуралиста 
је језик и његов утицај како на дисциплину међународних односа, 
тако и на њихово проучавање (Daddow, 2019). Наиме, когнитиви-
зам заговара теорију да се значење конструише (метафоричким) 
концептуализацијама стварности, у којима језика игра улогу од 
централног значаја (Радичевић, 2015). Овај део рада доказује да 
проучавање међународних односа због дискурзивности света 
стога не може бити објективно, већ је конструкт односа моћи. 
Најпре ће кроз главне аргументе постструктуралистичке теорије 
бити представљена улога језика у обликовању идентитета актера у 
међународном систему и њихове моћи, а затим ће се кроз критике 
ове теорије повезати са појмом безбедности и потврдити тезу на 
примеру палестинско-израелског сукоба.

 За постструктуралисте језик представља један од најва-
жнијих елемената у обликовању и одржавању превладавајућег 
дискурса. Да би се неки појам могао дефинисати, треба да буде 
дискурзивно обликован. С обзиром на то да се идентитети ус-
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постављају на основу поређења, они су често производ језичких 
контрадикција, попут антонимских парова развијено и неразви-
јено, надређено и подређено или добро и лоше (Debrix, 2002, стр. 
206–209). Однос моћи уграђен у ове односе служи да појача же-
љено значење унутар дискурзивног конструкта. Међународни од-
носи су као дисциплина пуни ових тзв. бинарних контрадикција, 
а велике силе их користе на такав начин да стварају значење које 
им одговара и омогућава да их широка јавност лако прихвати. Као 
пример можемо узети глад и сиромаштво, створено од стране ели-
та, а представљено као неизбежну природну катастрофу (Morrow, 
2018). Стварност је тако условљена језиком, а из овог примера је 
очигледан и утицај моћи на људско знање. Постструктурализам 
тврди да је моћ увек функција знања, а знање имплементација 
моћи. Присталице ове теорије верују да моћ омета разумевање 
света, јер је виде као нешто што гради и категорише појаве, иден-
титете, актере и односе међу њима (Daddow, 2019, стр. 221–222).

 Постструктуралистичке теорије уводе сложеније, више-
слојно разумевање друштва у анализу међународних односа. 
Међутим, једна од критика ових теорија је постојање превлада-
вајућих дискурса чија је моћ искључивање других могућности за 
тумачење одређених појмова и појава. Пример за то може се наћи 
у односу између безбедности и слободе. Жеља за повећањем ни-
воа безбедности друштва у целини значи смањење нивоа слободе 
појединаца у том друштву (Sayin & Ates, 2012, стр. 19–20). Овај 
однос постао је итекако видљив током пандемије вируса Корона. 
Нешто слично се може приметити и у анализи теорије реализма, 
конкретно безбедносне дилеме, која подсећа да се безбедност у 
међународном систему не може постићи тек тако (Радичевић, 
2020). На другој страни, допринос постструктурализма безбед-
ности је у постављању питања која се друге теорије и школе не 
усуђују поставити. Иако је ефикасна у откривању проблема, 
постструктуралистичка теорија не нуди јасна решења за савре-
мена безбедносна питања. Критичари постструктурализма ово 
посматрају као недостатак, упркос чињеници да је управо ефика-
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сно тумачење важних политичких ситуација пресудно за њихово 
решавање.* Дакле, постструктурализам може несумњиво допри-
нети нашем разумевању безбедности уопште (Edgar, 2018). Будући 
да је постструктурализам кључан за разумевање дубоког односа 
моћи и знања, ова теорија може објаснити прилично осетљиво и 
контроверзно међународно питање које је и данас отворено – па-
лестинско-израелски сукоб. Анализа дискурса, као и демонтажа 
унапред створене перцепције, омогућавају непристрасно проу-
чавање и поглед на овај сукоб. Наиме, репрезентативне праксе и 
начини изражавања Израелаца кроз афективни дискурс обликују 
њихов идентитет као „супериорнији“ од палестинског идентитета. 
Одреднице идентитета као што су „Палестинци“, „Израелци“ или 
„палестинско-израелски сукоб“ подразумевају изградњу одређе-
них значења са социјалним, образовним и политичким имплика-
цијама. У овом сукобу, дакле, превладава однос „они против нас“, 
док се дискурс користи за манипулисање и са јасно предодређе-
ним циљем (Pereira-Ayuso, 2015).

 Кључни значај постструктурализма лежи управо у тач-
ности и сложености интерпретација тренутних појава и појмо-
ва. Језик је централно средство које томе доприноси стварањем 
људског и идентитета актера и значења која обликују истину. У 
зависности од тога како се користи, језик актера нуди моћ оне-
могућавања објективног разумевања света, што је суштина пост-
структуралистичке теорије и недвосмислено доказује да је свет 
дискурзиван и да не постоји у оквиру унапред утврђених катего-
рија, запажања и тврдњи. Случај палестинско-израелског сукоба 
показује да Израел ствара свој идентитет кроз дискурс и да се 
према Палестини односи прилично „опресивно“. Будући да ни-
једна друга теорија не нуди тако критичну и сложену анализу  ди-
сциплине међународних односа, потврђује се теза да проучавање 
међународних односа не може бити објективно, већ је конструкт 
односа моћи, који га на сваком кораку условљава.
*  Треба нагласити да постоје и интеграције постструктурализма са елементима других теоријских праваца – 
нпр. конструктивизма, па чак и реализма у оквиру копенхашке школе студија безбедности, али и нормативизма 
у оквиру париске школе студија безбедности. Ове интеграције допуњују горе описане недостатке када је у пи-
тању допринос постструктурализма решавању савремених безбедностних проблема у међународном систему.
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Нормативна условљеност међународне политике

 Норма представља прихваћени стандард понашања за по-
јединачног или групу актера у међународном систему. То може 
бити, рецимо, принцип немешања у унутрашње послове других 
држава или, с друге стране, мета-етички проблем одговорности за 
бивше колонизоване државе (Williams, 2008). Свакако не можемо 
порећи прожимање међународних односа етичком димензијом 
која је најочитија кроз кризне ситуације попут терористичких на-
пада, природних катастрофа и, као што смо у последњих годину 
дана имали прилике да видимо, пандемија. Државе, међународне 
организације, транснационалне корпорације, па чак и поједин-
ци имају моралну одговорност да одговоре на овакве ситуације 
покушавајући да их реше. Они актери који то не учине, међутим, 
морално су одговорни за своје нереаговање (Erskine, 2010, стр. 37). 
Нормативна теорија уводи моралну страну у међународне односе 
и објашњава њен утицај на теоријска тумачења појмова и појава 
као што су безбедност, колективно деловање и кризе (Williams, 
2008). Циљ овог дела рада је доказивање да је међународна по-
литика донекле нормативна, пошто се заснива на вредностима и 
концептима који су наглашени у осталим теоријама међународних 
односа. Теза ће бити потврђена кроз пример концептуалне улоге 
ЕУ у светској политици.

 Нормативни теоретичари, због моралне димензије међу-
народних односа, тврде да све теорије садрже етичке вредности 
и моралне претпоставке. Ако за пример узмемо реализам, који у 
први план ставља безбедност државе као јединог актера међуна-
родних односа, кроз начине постизања и одржавања безбедности 
видимо да се она заснива на принципима индивидуалности, се-
бичности и суровости. Анализом реалистичних претпоставки, 
међутим, може се закључити да су ови принципи само скривени 
или потиснути у други план (Радичевић, 2020, 19). Додата вред-
ност нормативне теорије је у томе што актере у међународном 
систему вреднује као моралне агенте, чије деловање је усмерено 
нормама. Колективно деловање међународног система, које се у 
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пракси постиже само ако је он у потпуности угрожен, обједињује 
циљеве држава и упућује их на решавање проблема. Иако би тра-
диционалне теорије истакле безбедносне претње као разлоге за 
колективно деловање, нормативна теорија би то објаснила кроз 
вредносне ознаке које стоје иза тих претњи. Присталице норма-
тивне теорије, наиме, говоре о колективном деловању као правом, 
моралном избору и тако усмеравају понашање држава (Erskine, 
2010, 48–49). Постављањем одговорности „у руке“ моралних аге-
ната, нормативна теорија се дотиче и питања међународне правде, 
што се може објаснити кроз развој држава – иако развијене др-
жаве имају одговорност према државама у развоју, одговорне су 
и за загађење животне средине током сопственог развоја (Erskine, 
2010, 51).

 По завршетку Хладног рата 1989. године и биполарне 
светске политике у то време, на ЕУ се гледало као на важног ме-
ђународног актера. Тада су се појавили многи изазови који су 
захтевали одређене поступке ЕУ и тиме индиректно утицали на 
њену перцепцију као „силе“ у међународној заједници. Неки од 
тих догађаја су били распад Совјетског Савеза Социјалистичких 
Република, југословенски грађански рат и уједињење Источне и 
Западне Немачке. Заједничком спољном и безбедносном поли-
тиком, Уговор из Мастрихта најавио је кохерентније функцио-
нисање ЕУ као целине. Кроз мировне, трговинске и хуманитарне 
акције, државе чланице су се окупиле и колективно деловале, а ЕУ 
је тако, поред Уједињених нација, постала једина истински над-
национална сила у међународним односима. Тако се перцепција 
ЕУ као „бине“ за поједине државе чланице претворила у ЕУ као 
нормативну силу и појединачног актера у међународном систему 
(Hardwick, 2011).

 Нормативна теорија довела је у питање своје теорије прет-
ходнице, уводећи и истичући питање морала у међународним од-
носима. Уз помоћ чињенице да норме и ознаке вредности чине 
основу за све теоријске анализе у међународним односима, може 
се потврдити хипотеза да је међународна политика донекле нор-
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мативна. Пример перцепције ЕУ као нормативне силе додатно 
наглашава значај вредности за јачање нормативне природе међу-
народних односа.

Закључак

 Критичка размишљања о теорији самој разоткривају хеге-
монистичку природу позитивизма међународних односа, који не 
признаје донекле идеалистички квалитет сопствених претпостав-
ки и, иако тврдећи да проучава свет какав јесте, заправо допри-
носи репродукцији тренутних структура моћи. Критичке теорије 
подстичу мета-теоријске рефлексије и показују како „теорија увек 
постоји са одређеним циљем“ (Cox, 1981, 128 u Ormes-Ganarin, 
2014). Стога нас теорија приморава да будемо транспарентни по 
питању сопствених идеологија и вредности када проучавамо и 
размишљамо о међународним односима. У суштини, критичка 
мисао нас подсећа да преиспитујемо моралну позадину теорија 
и пракси на глобалној политичкој сцени, а докле год смо за то 
способни, способни смо и за стварање бољег сутра.

Овај рад представио је главне особине постструктурали-
стичке и нормативистичке теорије за проучавање међународних 
односа и њихово разумевање неких од кључних појмова за ову 
научну област. Иако се чини да традиционалне теорије свакако 
представљају основу за разумевање међународне политике, до-
принос критичких теорија се временом повећава, с обзиром на 
нове појаве које традиционалне теорије нису имале капацитет да 
предвиде. Интензивна дигитализација и све што она доноси са со-
бом су једна од таквих појава. Применом доктрина постструкту-
рализма и нормативизма на одређени контекст добија се неприко-
сновени увид у мотивацију појединачних актера у међународном 
систему и разлоге за њихове поступке. Међународни односи су 
област у којој се стално појављују нови изазови и појаве, а једи-
ни начин за њихову адекватну анализу јесте управо комбинација 
критичких и традиционалних теоријских приступа. 
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Contribution of critical theories 
to international relations –  

poststructuralistic and normativistic perspectives

 Abstract:  This paper is an addition to the one published in the previous 
issue of this journal, which analyzed the basic concepts for understanding interna-
tional relations and presented the main theories and schools of this scientific disci-
pline. Given the contemporary dimension that critical theories add to international 
relations, this short paper is dedicated to the most crucial of them – more precisely, 
to poststructuralism and normativism. Therefore, the paper is divided into two parts. 
The first part analyzes the contribution of the poststructuralist theory to this area, 
and through discursiveness and the construction of meaning, it specifically assesses 
the notions of the balance of power construct, security and collective action. The 
second part of the paper, however, presents the role that morality and international 
norms play in the study of international relations through the example of collective 
action of European states after the Cold War. It is important to emphasize that the 
notions analyzed are crucial for the selected two critical theories that this paper deals 
with. Its goal is to upgrade the theoretical basis given in the paper published in the 
previous issue of the journal. Namely, alongside feminism, the contribution of which 
to the field of international relations has already been assessed in the predecessor-ar-
ticle, as well as theories like postcolonialism, poststructuralism and normativism 
undoubtedly unite the view of critical theories in this area and thus provide readers 
with an insight into the relevance of critical theories for analysis and application on 
current events at the global political scene.

 Key words: international relations theory, comparative analysis, security, 
international system, collective action, European Union, poststructuralism, discourse, 
balance of power construct, identity of actors, Palestine-Israeli conflict, normativism, 
international norms, realism, contemporary use.
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Сажетак: У раду ће бити реч о тероризму у Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца (касније Краљевини Југославији) између два рата, акценат рада се 
ставља на две најдеструктивније терористичке организације Усташки покрет 
и ВМРО. У првом делу ће бити реч о стварању Краљевине СХС, њеном геопо-
литичком и међународном положају, унутрашњим политичким приликама и 
кризама и терористичким претњама са којима се сусретала. Други део се бави 
Усташким покретом, њеном историјом, политичким циљевима, унутрашњом 
организацијом и њеним терористичким активностима. У трећи делу се антали-
зира пробугарска терористичка организација ВМРО, њена историја, идеологи-
ја, политички циљеви, унутрашње устројство и њене терористичке активности. 
У четвртом делу ће бити реч о атентату на краља Александра Карађорђевића 
8. октобра 1934. године у Марсељу, што представља врхунац тероризма у Кра-
љевини Југославији.

Кључне речи: Тероризам, Краљевина СХС, Краљевина Југославија, 
Усташки покрет, ВМРО, Анте Павелић, Иван Ванчо Михајлов.

Увод

 После Првог светског рата и Версајског мира, политичка 
карта Европе претрпела је радикалне промене. У овом рату неста-
ла су четри царства: аустро-угарско, османско, немачко и руско, и 
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и безбедност; sreckojakic91@gmail.com
**   Студент мастер академских студија при Београдском Универзитету, смер: Тероризам, организовани крими-
нал и безбедност; nikolajevic.milan@yahoo.com
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на њиховим територијама настале су читав низ независних држа-
ва: Финска, балтичке републике (Естонија, Летонија и Литванија), 
Пољска, Чехословачка, Аустрија, Мађарска и Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца (у даљем тексту Краљевина СХС). Од свих 
новонасталих држава, насталих после Версајске мировне конфе-
ренције, Краљевина СХС престављала је најсложенију државу, 
будући да су се у њој по први пут нашли у заједничкој држави 
народи, који су поред истог порекла и истог или веома сличног 
језика, ипак припадали различитим цивилизацијама и живели су 
у различитим империјама. Све ове разлике врло брзо су исплива-
ле на површину после уједињења и узроковале политичке кризе 
и потресе које су пратиле заједничку државу током целог њеног 
постојања.

 После Балканских ратова (1912–1913), Краљевина Србија 
је знатно проширила своју територију, што је за последицу има-
ло да је многи преставници јужнословенских народа (нарочито 
представници културних и политичких елита) који су још увек 
живели под туђинском влашћу (под Аустро-Угарском), почели да 
Краљевину Србију гледају као ,,јужнословенски Пијемонт“, која 
би у будућности могла да предузме водећу улогу у ослобођењу и 
уједињењу свих јужнословенских народа. За време Првог светског 
рата, српска влада је у Нишу 7. децембра 1914. године је усвојила 
тзв. Нишку деклерацију, којом се прокламује да је главни ратни 
циљ Краљевине Србије ,,ослобођење све јужнословенске браће“. 
Паралелно са овим потезима, 1. октобра 1914. године формиран 
је Јужнословенски одбор у Лондону.

 После завршетка Првог светског рата, тј. 1. децембра 1918. 
године у Београду, регент Александар Карађорђевић  прогласио 
је уједињење и стварање заједничке јужнословенске државе. Но-
вонастала држава нашла се у окружењу држава које нису биле 
пријатељски расположене према њој, будући да су многе од њих 
престављале поражене снаге у рату (Мађарска, Аустрија и Бугар-
ска), које су имале отворене претензије према појединим делови-
ма Краљевине СХС. Са друге стране Италија, некадашња држава 
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савезница, исказује нескривене претензије према Далмацији, де-
ловима Словеније и црногорском приморју. Италија је сматрала 
да је полаже право на ове територије на основу Лондонског спора-
зума, којег су са њом потиписале силе чланице Антанте 26. априла 
1915. године и да су одредбе тог уговора прекршене уласком ових 
територија у састав Краљевине СХС. Оваква непријатељска по-
литика Италије према Краљевини СХС, наручито долази до изра-
жаја после доласка Фашистичке партије и Бенита Мусолинија на 
власт, када почињу да подржавају сепаратистичке и терористичке 
покрете у Краљевини СХС (пре свега усташе). У спољној полити-
ци Краљевина СХС се највише ослањала на некадашње државе 
савезнице из Атанте, пре свега Француску и Велику Британију. Са 
друге стране имала је блиске односе са Румунијом, Чехословачком 
(са којима формира војни савез ,,Мала Атанта“) и Грчком.

 Што се тиче унутрашњих прилика у држави, имајући у 
виду наведене етничке и религијске разлике, политичке несу-
гласице и кризе су се јавиле врло брзо после уједињења. Први 
спорови су се водили око облика државног уређења, будући да 
су се српски политичари залагали за монархистичко уређење и 
централизован облик државе, а  хрватски за републикански и 
федерални тип. Ове несугласице су решене 28. јуна 1921. године 
усвајањем Видовданског устава, по коме је држава конституисана 
као унитарна парламентарна монархија. Врхунац политичке кризе 
догодио се 20. јуна 1928. године убиством хрватских посланика 
у Скупштини, после којег је краљ Александар Карађорђевић за-
вео диктатуру и укинуо политичке партије. У периоду диктатуре 
долази до промена имена државе у Краљевину Југославију. Ме-
ђутим, у круговима радикалних хрватских политичара долази 
до формирања Усташког покрета, који добија највећу помоћ од 
фашистичке Италије и Мађарске, са чијих територија врше теро-
ристичке и субверзивне активности. На другој страни државе тј. 
на југу Краљевине Југославије (данашњој Северној Македонији) 
деловала је пробугарска терористичка организација ВМРО. Циљ 
ВМРО-а био је самосталност Македоније и њено касније прикљу-
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чење Бугарској. Такође, важно је поменути да и комунистима у 
Краљевини Југославији терористичке методе нису биле стране. За 
први покушај атентата на краља Александра Карађорђевића 1921. 
године у Београду били су одговорни комунисти тј. комунистички 
активиста Спасоје Стејић. На дан полагања заклетве, краљ Алек-
сандар Карађорђевић у пратњи преседника владе Николе Пашића, 
упутили су се из Народне скупштине у правцу двора. Спасоје Сте-
јић се налазило на трећем спрату зграде Министарства грађевине, 
са намером да када поворка са краљем буде пролазила порад те 
зграде баци бомбу и усмрти краља. Међутим, бомба је ударила у 
један електрични стуб и експлодирала, ранивши при томе неко-
лико људи који су посматрали овај догађај. Стејића су приликом 
покушаја бекства успели да ухвате радници са оближњег гради-
лишта, приликом полицијског саслушања признао је да је радио 
по директиви комунистичке партије, после чега је њихова орга-
низација проглашена незаконитом исте године.

 Имајући у виду овако унутрашње политичко стање и не-
пријатељско окружење, сасвим је јасно зашто је Краљевина Југо-
славија брзо капитулирала у априлском рату 1941. године.

Усташки покрет

 Корени хрватског национализма и србофобије сежу у 19. 
век, чији су главни идеолози били Анте Старчевић, Еуген Кватер-
ник и Јосип Франк. Ови идеолози сматрали су Србе и Правосла-
вље највећом претњом по хрватски народ и главном препреком 
за стварање независне хрватске државе. У томе је највише пред-
њачио Анте Старчевић, који је негирао постојање српске нације, 
тврдећи да се назив ,,Срби“ користио за робове и слуге а српску 
средњовековну државу сматрао хрватском државом. Док је Ква-
терник признавао постојање српске нације само на територијама 
изван Аустро- Уграске. Србофобија је била једна од главних карак-
теристика Хрватске странке права, коју је водио Јосип Франк. Да 
је међу Хрватима у то доба била изузетно изражена србофобија, 
најбоље показују догађаји који су се дешавали од 31. августа до 
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3. септембра 1902. године, данас познатији као ,,Антисрпске де-
монстрације“ у Загребу. Према проценам у овим демострацијама 
учествовало је око 20 000 људи, разјарена маса је најпре камено-
вала Српску банку у Загребу, затим су се окомили на све српске 
куће, трговине, штампарије и радње у граду, демострације су биле 
толико насилне да је ради њеног умиривања морала да интер-
венише и аустроугарска војска. За време Првог светског рата у 
оквиру аустроугарске војске деловали су ткз. ,,Шуцкори“, који су 
били састављени од Хрвата и босанскохерцеговачких Муслимана, 
они су остали упамћени по терору и убијању Срба по БиХ које су 
сматрали нелојалним Аустро- Угарској. Недуго после слома Ау-
стро- Угарске и стварања Краљевине СХС долази до првих поли-
тичких несугласица, будући да појединим политичким лидерима 
Хрвата није одговарала заједничка држава са Србима и тежили 
су стварању независне хрватске државе. Борбу за остваривање 
овог циља преузела је Хрватска републиканска сељачка странка 
(ХРСС), на челу са Стјепаном Радићем. ХРСС је промени 1925. 
Године свој назив тј. из свог имена да избаци ,,републиканска“ и 
од тада носи назив Хрватска сељачка странка (ХСС), будући да 
је Видовданским уставом заједничка држава конституисана као 
уставна парламентарна монархија на челу са српском династијом 
Карађорђевић.

 Кључни догађај после кога је избила велика политичка 
криза у Краљевини СХС и непосредно после чега долази до фор-
мирања усташке организације, било је убиство носланика ХСС 
у Народној скупштини 20. јуна 1928. године, од стране српског 
посланика из Црне Горе Пунише Рачића. У Народној скупштини 
често је долазило до расправки и вербалних сукоба између срп-
ских и хрватских посланика. Један од најчешћих сукоба одигравао 
се између српског посланика Пунише Рачића, народног човека 
и учесника четничке акције на простору Косова и Метохије, и 
посланика ХСС Стјепана Радића и Ивана Пернара. Поменути 
хрватски посланици су често добацивали и прекидали излагања 
Пунише Рачића, те њихове упадице су неретко садржале и увреде. 
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Реаговајући на овако понашање Стјепана Радића, српски посла-
ници су упутили предлог преседнику Народне скупштине  Нинку 
Перићу, да се лидер ХСС упути на лекарски преглед, како би се 
утврдило његово ментално здравље. Овај предлог је одбијен само 
неколико дана пре убиства у Народној скупштини.

 Милан Богојевић (2014) описујући овај догађај, наводи: 
,,Коначно, 20. јуна је седница Скупштине отворена у 9:40 часо-
ва и одмах је почела расправом коју су потегли посланици ХСС 
због претњи од предходног дана да ће падати главе. Седница је 
прекинута на десет минута због жучне расправе хрватских и цр-
ногорских посланика. Када је седница настављена, за реч се ја-
вио Пуниша Рачић, почео је да говори али је прекидан салвама 
увреда. Најагресивнији је био Иван Пернар, који је упадицама 
непрестално прекидао говорника. Рачић у почетку није реаго-
вао и настављао је да говори све док Пернар није упутио најтежу 
увреду. У једном делу говора Рачић је рекао: ,,За ову државу ја сам 
крв лио...“ Пернар му је добацио: ,,Па добро, онда кажи колико 
си крви пролио, па да ти платимо у злату...“. Рачић тада прекида 
говор и тражи од Пренара да повуче реч. Прилази говорници и 
захтева од преседника Народне скупштине да казни Пернара или 
ће га он казнити. Преседник Народне скупштине Нинко Перић 
у том моменту прекида седницу и излази из сале. Рачић вади ре-
волвер и сав црвен у лицу виче: ,,Ко буде покушао да се стави 
између мене и Пернара, погинут ће“, а затим Пернару: ,,Устани 
и извини се!“ Овај то не схвата озбиљно и ћути. Рачић пуца у 
Пернара, који пада рањен. Басаричек прилази Радићу да га спречи 
и овај га усмрћује једним метком. Трећи метак погађа Стјепана 
Радића, који је рањен, а четврти Ивана Гранђу, који је хтео да за-
штити свог преседника. Павле Радић прилази разјареном Радићу 
да га спречи, а овај пуца у њега. Настаје паника, посланици беже 
из сале, интервенишу лекари... Једини који је мирно стајао поред 
врата гледајући шта се дешава био је народни посланик за град 
Загреб др Анте Павелић.“ (стр. 35–36)

 Последица овога била су два мртва (Ђура Басаринчек и 
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Павле Радић) и три рањена посланика ХСС (Стјепан Радић, Иван 
Пернар и Иван Грађа), да би после месец дана и Стјепан Радић 
подлегао повредама и умро у болници. Пуниша Рачић је искочио 
кроз прозор Скупштине и аутомобилом побегао, да би се сутра-
дан појавио у канцеларији министра унутрашњих послова Антона 
Корошеца и предао се. Пуниша Рачић је 2. октобра 1929. године 
осуђен на 20 година робије. Хрватски посланици се повлаче из 
Народне скупштине одбијајући да више учествују у њеном раду, да 
би на састанку у Загребу 1. августа 1928. године осудили стварање 
Краљевине Југославије, захтевајући нове преговоре око уједиње-
ње. Најдаље су отишли посланици Хрватске странке права, који 
су 1. септембра у Загребу прогласили независну Хрватску. Све ово 
је навело краља Александра Карађорђевића да 6. јануара 1929. го-
дине, забрани рад политичких странака и прогласи диктатуру. 
Завођењем диктатуре долази до ограничења слободе политичког 
говора и деловања, због чега се код многих екстремних политича-
ра створио страх да би могли бити ухапшени, међу којима је био 
и  Анте Павелић, који је убрзо напустио земљу. Разлог његовог 
напуштања земље је у томе што заједно са још пар сарадника фор-
мирао паравојну формацију под називом  ,,Хрватски домобран“, 
која је била скривана иза спортског друштва. Анте Павелић после 
напуштања земље, састаје се у Бугарској са Иваном Ванчом Ми-
хаијловим, вођом  ВМРО-а, са којим договара заједничку терори-
стичку актвиност уперену против Срба и Краљевине СХС.

 Тачан датум оснивања усташког покрета се не може са си-
гурношћу рећи. У литератури се често наводи 10. јануар 1929. го-
дине као датум оснивања Усташке организације. Основана је као 
националистичка, револуционарно-терористичка тајна организа-
ција, чији је циљ да оствари независност Хрватске из Југославије 
коришћењем насиља, тероризма и етничког чишћења.

 На самом почетку свог постојања суочили су се са про-
блемом регрутовања чланова, пошто покушаји врбовања члано-
ва у самој Хрватској нису постиглу жељени успех. После овога, 
усташки покрет се окреће хрватској емиграцији широм Европе и 
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Северне и Јужне Америке. Усташама је на руку ишла и чињеница 
да је то доба ,,Велике економске кризе“ у свету, услед које су многи 
хрватски емигранти остали без посла и доведени до руба егзи-
стенције чиме су постали ,,лак плен“ усташким врбоватељима. 

 Павелићу и његовим сарадницима узор за организацијско 
устројство и начин деловања био ВМРО. О томе Богојевић (2014), 
пише: ,,Читава организација била је изграђена по принципу ода-
ности вођи ,,поглавнику, беспоговорно покоравање свим његовим 
наређењима било је ,,света обавеза“ усташа. Они су полагали за-
клетву, чије је нарушавање значило смрт за преступника. Заклетва 
би се обично полагала у мрачној соби у којој су на столу били 
постављени крст, два прекрштена пиштоља и голи бодеж. Ти су 
предмети осветљавани са две свеће. Кандидат би једно време био 
остављен да размишља у самоћи, а после тога би у просторију 
ушли два мушкарца. Први ,,кум“ и други вођа будуће терори-
стичке групе- тзв. тројке.“. Даље Богојевић цитира текст усташке 
заклетве: ,,Заклињем се Богом свемогућим и свиме што ми је свето 
да ћу се држати усташких начела и покоравати се прописима 
те безусловно извршавати све одредбе поглавника, да ћу сваку 
поверену ми тајну најстроже чувати и никоме ништа одати. 
Заклињем се да ћу се у усташким редовима борити за извојевање 
самосталне државе Хрватске и све учинити што ми поглавник 
наложи. Заклињем се да ћу једанпут извојевану хрватску државну 
самосталност и хрватску народну слободу усташким редовима 
чувати и бранити. Ако се огрешим о ову присегу, свјестан си своје 
одговорности за сваки свој чин и пропуст, има ме по усташким 
прописима стићи казна смрти. Тако нам Бог помогао! Амен!“ (стр. 
37–38).

 Усташе су врло брзо стекле подршку у иностранству од 
стране Италије и Мађарске, где су основали своје базе и кампове 
за обуку. Најпознатији усташки кампови за обуку у Италији били 
су изграђени код градова: Бреша, Борготар, Фонтекјо и другим 
местима, међутим, највећи усташки камп за обуку био је у Ма-
ђарској у близини града Надкањижа, на салашу Јанка Пуста, уз 
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саму границу са Краљевином Југославијом. У тим камповима за 
обуку владала је строга дисциплина, а најмања непослушност је 
сурово кажњавана, у њима су усташки терористи пролазили кроз 
обуку у руковању свим врстама оружја и вршењу саботажа. Из 
тих кампова, усташки  терористи су се убацивали на територију 
Краљевине Југославије, са циљем извођења терористичких напада 
и сејања страха. Први терористички напад које су усташе извеле 
било је убиство Тонија Шлегела, уредника ,,Новости“  у Загребу у 
марту  1929. године, затим, постављање експлозива у вагон воза 
на релацији Осјек-Винковци, у овом нападу велике људске жртве 
су спречене преусмеравањем воза на слепи колосек. Међутим, 
највећа усташка акција одиграла се 6. и 7. септембра 1932. годи-
не у Велебиту (по коме су га усташе касније назвале ,,Велебитски 
устанак“), група усташа који су се убацили са територије  Италије 
имали су циљ да се удруже са групом усташа у околини Велебита 
и изврше оружани напад на жандармеријску станицу у селу Бру-
шани. Ова терористичка усташка група је брзо откривена, а већи 
део њених чланова је убијен и ухапшена, само мала група је успела 
да побегне назад у Италију. Двојица усташа: Петар Огреб и Иван 
Херничић су 17. децембра 1933. године у Загребу на прослави 45. 
рођендана краља покушала су да изведу атентат на краља. Ме-
ђутим, овај покушај атентата се неуспешно завршио захвљујући 
страху и несигурности атентатора, који су после тога ухапшени.

 После слома Краљевине Југославије у Априлском рату и 
њене окупације од стране сила Осовине, 10. априла 1941. године 
проглашена је Независна Хрватска Држава (НДХ) на чије чело 
ступа  вођа усташа Анте Павелић. Од почетка постојања ове кле-
рофашистичке творевине, почиње системаски терор и уништава-
ње Срба. На читавој територији НДХ оснивају се концерациони 
логори, од којих је свакако најзлогласнији логор Јасеновац, у којем 
је по процену на најмостуознији начин убијено више од 700.000 
Срба, Јевреја, Рома и других које су усташе сматрале расно, вер-
ски или идеолошки неподобним. НДХ је званично престала да 
постоји 6. маја 1945.године, велики део високих усташких  функ-
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цонера заједно са Анте Павелићом уз помоћ  Ватикана и тадашњег 
папе Пија XII, преко ткз. ,,пацовских канала“, нашла је уточиште 
широм Јужне Америке и Европе. Анте Павелић се са својом по-
родицом и најближим сарадницима нашао у Агентини, где је на 
годишњицу проглашења НДХ 10. априла 1957. године, био жр-
тва атентата којег је извршио Благоје Јововић, бивши припадник  
ЈВуО-а из Црне Горе. Овај атентат је успео да преживи али је од 
последица рана задобијених у њему умро две године касније у 
Шпанији.

ВМРО

 Солун као културни, економски и политички центар Маке-
доније је крајем 19. века био привлачан за разну револуционарно 
настројену интелигенцију. Тако је било и са Бугарима. Бугари су у 
Солуну 23.10.1893. године основали Македонску Револуционерну 
Организацију. Епитет „Македонска“ је добила по области у којој 
је формирана. Организацију су основали Дамјан Груев, Христо 
Татарчев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов, Христо Батан-
џиев и Андон Димитров. Ова група људи је организацију основала 
без руководства и писменог протокола. Конкретно и званично 
организација је формирана у јануару 1894. године под именом 
Македонска Револуционарна Организација – Централни Комитет. 

 Првих година оранизација се бавила ширењем чланства, 
стварањем одбора у Македонији и Бугарској, њиховој централи-
зацији, стварањем тајних мрежа канала и сарадника. Због великог 
броја чланова и великог броја одбора који су формирани и ван 
граница области Македоније, тачније у Тракији, организација је 
1896. године на конгресу променила своје име у Бугарски Маке-
донско-Одрински Револуционерни Комитети (БМОРК). Под овим 
називом је организација била до 1902. године и тада је променила 
назив у Тајна Македонско Одринска Револуционерна Организа-
ција (ТМОРО), које је задржала до 1905. кад га мења у Внатрешну 
Македонско Одринску Револуционерну Организацију (ВМОРО).  
Године 1919. ВМОРО је преименован у Внатрешна Македонска 
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Револуционерна Организација (ВМРО). 

 Говорећи картактеру ове организације Васиљевић (1991), 
наводи: ,,Да је ова организација била изразито Бугарска доказује 
порекло њених чланова и оснивача, први Устав организације и 
правилници, писма, знамења, заставе и ознаке. Паралелно са овом 
организацијом, бугарски емигранти из Македоније и Румуније су 
у Софији основали још једну организацију са сличним именом и 
идеологијом. Под окриљем бугарске владе и двора, 1895. године 
формиран је Врховен Македонско–Одрински Комитет (ВМОК).“ 
(стр. 7) Из наведеног се може закључити да су бугарски револу-
ционари били подељени на Централисте (ВМРО) и Врховисте 
(ВМОК).

 Основни циљ организације ВМРО је ослобођење станов-
ника Македоније и Одрина од Турака, као и стварање аутономије 
за ове две области. Кроз историју је познато да је Кнежевина Бу-
гарска насилним путем окупирала и припојила себи аутономну 
област Источну Румелију 1885. године. Тако је планирала да уради 
и са областима Македоније и Одрина (Тракије). Централисти су 
планирали постепено то да ураде посредством евентуалне аутоно-
мије или независности Македоније, док су врховисти планирали 
припајање Бугарској. Циљ је био исти, Велика Бугарска.

 Да циљ ВМРО-а није био само борба против Турске вла-
сти, Иваниће (1908) констатује: ,,Поред борбе против Турске и 
стварања Велике Бугарске, ВМРО је имао још један циљ, а то је 
борба против српских и грчких револуционара и утицаја на та-
мошње становништво.  За тај циљ оснивач организације Даме 
Груев је око себе окупио кружок који ће се бавити убијањем ви-
ђенијих и утицајних Срба. Тако је у Солуну 1897. године настало 
Друштво против Срба (негде је забележено ка Друштво за убијање 
Срба), које је било огранак ВМРО. Бугарска пропаганда није била 
у стању да сузбије српски напредак културним средствима, нити 
шпијунажом. “, даље наводи : ,,Организација је отворено позивала 
на насиље над Србима; у бугарском часопису из Солуна, Народно 
право, у чланку „Бугарски образовни рад у Македонији” речено 
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је: „Србе треба огњем и мачем истребити из Македоније”. ( стр. 
466-467)

 Чланови ВМРО су пре свега били становници територи-
је која је подпадала по јурисдикцију Бугарске Егзархије. Егзар-
хија је својим дугим деловањем (од 1870.) бугаризовала велики 
број становника међу којима су били и многи Срби, Грци, Власи, 
Цинцари, Албанци и муслимани. Због тога је МРО преименован 
БМОРК, да би се тиме назначило ко се бори и за шта се бори. 
Успехом српских дипломата код Порте да постављају своје епи-
скопе у Призрену (1896.) и Скопљу (1897.) доводи до тога да се и 
поједини чланови враћају под окриље Цариградске патријаршије, 
а самим тим и да се национално освешћују. Зато је БМОРК 1902. 
променио назив као и устав и друга документа где су сада у орга-
низацију могли ступати сви безобзира на националну припадност. 

 У почетку после стварања организације док није постојао 
орган по називом Четнички институт, чланови комитета су се 
називали терористима, а групе су биле терористичке групе. 1898. 
године терористичке групе прерастају у комитске чете. Поред 
назива терористи, коришћени су и називи комити, комитетлије, 
четници, бугараши. Терористи су се користили разним видови-
ма застрашивања, атентата, пљачки, убистава, киднаповањима, 
ликвидацијама ... починили невиђене злочине на становницима 
разних народности. Са развојем комитских чета, временом, те-
рористичке акције су престале али су касније поново обновљене 
и усавршене када организација поцепала на различите фракције, 
у зависности од политике и идеологије коју су заступали, и под 
чијим су утицајем били. Тако су била различита крила ВМРО: вр-
ховисти, централисти, ванчовисти, протогеровисти, сарафисти, 
цончевисти, била је и лева фракција где су били прокомунистички 
орјентисани чланови, и многи други. Све ове фракције су међу-
собно сарађивале али су се и сукобиле.

 Организација ВМРО је користила различите облике борби 
и различите видове испољавања тероризма: ликвидације, атента-
ти, киднаповања, бомбашки напади, устанци, масакри. Ти облици 
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борби су били следећи:

•	 Ликвидације је био најјачи вид борбе против спољашњих 
и унутрашњих непријатеља. У почетку су ликвидације вр-
шили специјално одабрани и обучени људи тзв. терористи, 
који су били тада једина активна сила. 

•	 Атентати представљају политичка убиства највиших пред-
ставника власти држава. То су људи који имају политичку, 
економску, културну или војну важност у држави. ВМРО 
је атентате извршавала уз помоћ бомби и динамита, као 
и личног науоружања атентатора. Неки од најпознатијих 
атентата који је извршио ВМРО су атентати на: Ђорче Пе-
трова; Александра Стамболијског; Тодора Александрова; 
Велимира Прелића; Краља Александра Карађорђевића у 
Марсељу; Тодора Панице;  генерала Михајла Ковачевића; 
Спасоја Хаџи-Поповића. Ово су неки од најпознатији атен-
тата, у периоду од 1921. до 1934. у атентатима су убијена 
преко 47 политичара, војинх лица, судија... Било је пла-
нираних и неуспелих атентата. Неуспели атентат је био на 
Живојина- Жику Лазића, начелника одељења јавне безбед-
ности и помоћника министра унутрашњих дела. 

•	 Киднаповања. Финансијска средства која је организацила 
имала нису била довољна за куповину наоружања. Због 
тога су се јављале идеје да се финансијска средства набаве 
помоћу киднаповања.  

•	 Бомбашки напади подразумевају постављање бомби на 
изабране мете. Комити ВМРО су вршили бомбашке напа-
де дубоко у територијам а Србије, Бугарске, Грче и Турске. 
Бомбашки напади су били по хотелима, кафанама, желе-
зничким пругама, војним магацинима...

•	  Устанци. ВМРО је до 1941. године подигао неколико уста-
нака, махом на територији Турске царевине, касније Кра-
љевине Србије. Најпознатији устанак који је подигнут у 
области Македоније је Илинденски устанак (Илинденско-
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-преображенски устанак).  Други устанак који је органи-
зован на територији Краљевине Србије, од стране ВМРО и 
официра регуларне бугарске армије је Тиквешки устанак. 
Подигнут је 15. јуна 1913. у тиквешком крају (Неготин, Ка-
вадарци, Ваташа). Устанак је подигнут против српске вла-
сти. Трећи устанак на територији Краљевине Србије који 
су организовали терористи ВМРО је Охридско-дебарски 
устанак. У устанку су поред Бугара учествовали и албански 
качаци и револуционари. Устанак је почео 11. септембра 
1913. и трајао је 10 дана. Овај устанак су подржали Краље-
вина Бугарска и Аустро-Угарска. Устаници су са територије 
новостворене Албаније упали на територију Краљевини 
Србије у пределима Дебра и Охрида, Струге, Кичева, као и 
Љуме, Ђаковице и Призрена. 

•	 Масакри представљају акт крвопролића односно убијања 
и мучења већег броја људи на најсвирепији начин. Жртве 
масакра су беспомоћне и нису у могућности да спрече тај 
злочин.  ВМРО је починио невиђене злочине за све време 
свог постојања. Починио је неколико масовних злочина, 
масакра, над недужним сељацима. Најпознатији масакри 
које су терористи ВМРО-а починили су Кокошињски ма-
сакр или Кокошињски покољ се десио 1904. године; Кадри-
факовски масакр је масовно убиство колонизованих Срба 
у селу Кадрифаково 1923. године. 

 Током антитерористичких акција југословенских власти 
1927. године, похапшени су студенти који су били повереници 
омладинске организације ВМРО. Ти студенти су оптужени за 
шпијунажу. Судски процес који је организован у новембру исте 
године изазвао је велико интересовање за хрватске франковце и 
шефа Хрватске странке права Анте Павелића. Павелић као адво-
кат, узео је активно учешће у одбрани студената, али није успео да 
их одбрани и оптужени су осуђени на вишегодишњу робију. Ово 
је био први контакт ВМРО-а са хрватским усташама.

 Већ 19. априла 1929. године из Румуније, преко града у 
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Бугарској Видина, најављена је посета усташког вође Анте Паве-
лића са својим секретаром Густавом Пречецом. Циљ ове посете 
је био стварање тесне сарадње са бугарским терористима ВМРО 
и њиховим вођом Иваном Ванчом Михајловом. Павелић је до-
чекан у Софији са свим могућим почастима које је ВМРО. Овом 
приликом у Софији је потписана и декларација између хрватских 
усташа и бугарског ВМРО-а. Декларација написана на бугарском 
и хрватском језику, а гласила је:

Пригодом братског посјета хрватског народног заступника др Анте 
Павелића и градског заступника града Загреба Густава Перчеца На-
ционалном Комитету Македонских емигрантских организација у Бу-
гарској, констатирано је с обје стране, да им немогући режим, коме 
су подвргнуте Хрватска и Мацедонија, подједнако налаже, да коорди-
нирају своју легалну дјелатност за извојштење човјечјих и национал-
них права, политичке слободе, те потпуне независности и Хрватске и 
Маћедоније.

Том згодом изјављено је с обје стране, да ће у будуће упети своје напо-
ре за постигнуће тих идеала обих братских народа.

Софија, 20 IV. 1929 г.

Потписали:

Др Анте Павелић , Густав Перчец .

Македонски национални комитет:

Председавајући: др К.Д. Станишев ; Потпредседници : Л. Киселинчев 
и Н. Иакимов ;

Секретари: В. Ив. Василев , В. Думев и Н. Габровски :

Чланови: Г. Кондов , М. Димитров , Б. Антонов , Ив. Хаџов и С. Нанев. 
(Декларация, 1929, 1)

 После овог сусрета са бугарски емигрантима из Македо-
није и члановима ВМРО-а, Павелић се сусрео лично са вођом 
ВМРО-а Ванчом Михајловим у његовој вили где су се договара-
ли о конкретним револуционарним акцијама против Краљевине 
Југославије. Главни циљ је био борба за стварање независне Хр-
ватске и независне Македоније. Пошто ВМРО постоји јако дуго, 
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а усташе су релативно млада терористичка организација, Ванчо 
Михајлов је својим новим савезницима понудио помоћ . ВМРО је 
из својих редова усташама послао најбоље саветнике и инструк-
торе који су вични терористичком деловању. После договора, Па-
велић и Пречец одлазе у Турску, а затим у фашистичку Италију. У 
Италији ће усташе добити стално место боравка, састаће се поно-
во са представницима ВМРО-а чиме ће везе ове две терористичке 
организације додатно ојачати. 

Убиство краља Александра Карађорђевића у 
Марсељу

 Усташки покрет и ВМРО, већ су на самом почетку своје 
сарадње означиле краља Александра Карађорђевића као своју 
главну мету, знајући да ће његово уклањање бити снажан ударац 
за државу и да ће то само довести до веће политичке кризе у др-
жави и створити услове за њену дезинтеграцију. Позадина овог 
атентата још увек није сасвим разјашњена, сасвим је јасно да иза 
овог атентата стоје државе као што су Италија и Мађарска. Кон-
троверзе изазива питање могуће улоге нацистичке Немачке у овом 
атентату, затим недопустиво лоше мере обезбеђења које су преу-
зеле званичне француске власти и поред упозорења југословенске 
стране да би живот југословенског монарха могао бити угрожен 
током ове посете. Успут треба поменути и многе теорије (од којих 
се многе могу слободно сврстати у домен ,,теорија завере“) о уло-
зи појединих тајних друштава у извршењу овог атентата. Многи 
аутори истичу да је овај атентат био само увод у Други светски 
рат и да је краљ Александар Карађорђевић фактички прва жртва 
овог најкрвавијег конфликта у људској историји. Такође, интере-
сантно је истаћи да је ово први атентат забележен камером и да је 
послужио као повод да се у оквиру Друштва народа са седиштем 
у Женеви (претеча ОУН-а) по први пут покрене тема о неопход-
ности доношења акта којим се дефинише тероризам.

 Као што је већ речено краљ Александар Карађорђевић је 
био мета два неуспела атентата 1921. године у Београду и 1933. 
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године у Загребу. Пре ова два покушаја атентата догодио се је-
дан покушај атентата, који дан-данас изазива опречна мишљења. 
Наиме, 1916. године у близини места Острово надомак Солуна 
на аутомобил са регентом Александром Карађорђевићем, како се 
тада тврдило, испаљен је пушчани хитац за шта је оптужен као 
организатор атентата пуковник Драгутин Димитријевић Апис и 
организација ,,Црна рука“. Овај догађај је искоришћен за конач-
ни обрачун са Аписом и његовом организацијом, после чега је 
покренут ткз. ,,Солунски процес“ на којем су Апис и још двојица 
његових сарадника Раде Малобабић и Љуба Вуловић осуђени на 
смрт. Остаје мистерија да ли се овај покушај атентат стварно до-
годио или је само исцениран како би се искористио као изговор 
за уклањање Аписа и ,,Црне руке“.

 За време посете француског министра спољних послова 
Луја Бартуа Краљевини Југославији јуна 1934. године, договорена 
је узвратна посета краља Александра Француској, ради договора 
о очувању европског мира који је угрожен доласком нациста на 
власт у Немачкој. После неуспелог атентата у Загребу, усташе су 
побно пратиле свако кретање краља Александра и чекале повољан 
тренутак за поновни покушај атентата. Када је штампа објави-
ла вест да ће краљ Александар посетити  Бугарску и Француску, 
усташе су то виделе као идеалну прилику. После сусрета двојице 
вођа ових терористичких организација, договорено је да се атен-
тат изврши у Француској, због противљења Ванче Михајлова да се 
атентат изврши у Бугарској како се тим атентатом не би угрозио и 
живот бугарског краља Бориса III и како то не би изазвало војну 
интервенцију на Бугарску. Одлука је пала на Француску, план је 
предвиђао да се у Француску пошаљу две групе терориста, прву 
групу су чинили усташа Мијо Краљ и припадник ВМРО-а Владо 
Керин (Черноземски), који би требало да изврше атентат у Мар-
сељу. У случају њиховог неуспеха, друга група је чекала краља у 
Паризу, који је намераво да посети после Марсеља, ову групу су 
чинили двојица усташа Звонимир Поспишил и Иван Рајић. Ако 
ниједна од ове две групе не би успела, трећа група је чекала у Ен-
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глеској, коју је краљ Александар требао да посети после Францу-
ске, будући да му се тамо школовао син Петар.

 После искрцавања на марсејску луку, краља Александра је 
дочекао аутомобил марке ,,Делаж“, који није био уопште прихва-
тив за превоз особа оваквог ранга иако је првобитно било предви-
ђено блиндирано возило у последњем тренутку овај план је про-
мењен. Такође, донета је још једна контроверзна одлука, за возача 
је изабран полицијски службеник по имену Фросак који није био 
довољно обучен за обављање оваквих послова. Краљ Александар 
је седео на задњем десном седишту, а министар Луј Барту на ле-
вом, насупрот њима је седео генерал Жорж, напред су били возач 
Фросак и полицијски службеник Бертеми. Испред аутомобила у 
којем је био краљ, ишла су 18 коњаника са исуканим сабљама, што 
је значајно успорило поворку, иако су првобитним планом били 
предвиђени мотоциклисти као пратња. Иза њих је било возило са 
министром унутрашњих послова Богољубом Јефтићем и Пијер-
тријем. У 16:20 ч када је поворка стигла испред трга Берзе, из масе 
грађана је искочио Черноземски држећи букет цвећа у десној руци 
и викнувши на француском: ,,Живео краљ!“, скочио је на десну па-
пучицу аутомобила и извадио пиштољ из букета и испалио више 
хитаца у краља, Луја Бартуа и генерала Жоржа. Пуковник Пиоле 
на коњу је ударцем сабљом у главу оборио Черноземског, а затим 
су два полицајца испалила неколико хитаца у њега док је лежао, 
да би на га крају гневна маса линчовала. Краљ Александар је убрзо 
издахнуо, министар Луј Барту је изадахнуо на операционом столу, 
док је тешко рањени генерал Жорж преживео после операције.

 Богојевић (2014) у својој књизи ,,Атентат 1944“, наводи: 
,,После 50 метара настаје трагедија. Када су краљева кола стигла 
на сквер испред палате Берзе, зачула се неколико пута пиштаљка 
какву користе саобраћајци и полицајци, остало је неутврђено да 
ли је нико дао знак атентатору, свакао један је човек искочио из 
гомиле на тротоару. Кличе на француском: ,,Живео краљ!“ и креће 
ка краљевом аутомобилу, носећи у десној руци букет цвећа. Нико 
га не зауставља јер је полиција размакнута на великом растојању, 
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он то користи и пролази између полиције. Изненада је убрзано, 
скочио на папучицу аутомобила, одбацио букет извукао пиштољ 
марке ,,маузер“ испалио четри хитца у правцу краља и четри у 
правцу генерала Жоржа. Возач Фросак зауставља возило и десном 
руком покушава да одгурне атентатора а жандарм Рињо да га за-
устави и отме му оружје. Ка Керину је појурио и полицајац Гали, 
али је рањен хитцем из ,,маузера.“ (стр. 103)

 Тело извршиоца атентата Черноземског донето је у зграду 
марсељске службе безбедности, код кога су пронађени два пишто-
ља марке ,,маузер“ и ,,валтер“,  две бомбе, бусола и 1 700 франака. 
Убрзо су ухапшени и остали терористи, укључујући и париску 
групу, код свих њих су нађени чехословачки пасоши са лажним 
именима. Француска је од Италије тражила изручење Павелића, 
кога су после великог притиска од стране Француске италијанске 
власти ипак ухапсиле у Торину, али после три месеца га ипак пу-
штају под изговором да је то ипак политички мотивисан процес.

Закључак

 Са слабљењем Турског царства на Балкану се појављују 
национални покрети са ослобађање хришћана. Међу најстари-
јим онрганизацијама која је настала крајем 19. века је бугарска 
организација ВМРО. Ова организација се борила за ослобођење 
Бугара у Македонији и Тракији, али као облик борбе користила 
се тероризмом и терором. Стварањем Краљевине СХС односно 
Југославије, ВМРО је све своје снаге устремио ка разбијању ју-
гословнеске државе. Током своје борбе припадници ВМРО-а 
користиће се свим могућим средствима по којима је тероризам 
препознатљив, ликвидације, атентати, бомбашки напади, пљачке, 
отмице, уцене... Године 1927. ВМРО се сусреће са првим хрват-
ским усташама током скопског студентског процеса где ће вођа 
усташа Анте Павелић стати у одбрану бугарских студента опту-
жених за шпијунажу.

 1929. године усташе Павелић и Пречец биће гости бугар-
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ских македонских емиграната у Софији. Тамо ће одржати на-
дахњујуће говре и хрватска и бугарска страна, а истог дана биће 
потписана и Софијска декларација о сарадњи усташког покрета 
и ВМРО-а Ванча Михајлова. До атентата на Краља Александра 
Карађорђевића у Марсеју 1934. усташе и ВМРО ће се сусретати 
на територијама фашистичке Италије где ће бити почасни гости, 
као и у Мађарској где ће имати своје кампове за обучавање нових 
терориста. Међу најистакнутијим терористима биће Владо Геор-
гијев познат под надимком Владо Черноземски или Владо Шофер. 
Оне ће у Марсеју убити Краља Александра и тешко ранити Луја 
Бартуа који ће касније преминути од последица рањавања. Током 
Другог светског рата, усташе и ВМРО ће бити на истој страни, а 
Ванчо Михајлов ће скоро цео рат провести у граду Загребу.
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Terrorism of the Ustasha Movement and VMRO in 
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia 
until the Beginning of the Second World War

Summary: This papper is about terrorism in the Kindom of Serbs, Croats 
and Slovenes (later The Kindom of Yugoslavia) betwen the two wars, with an em-
phasis is on the two most destructive terrorist organizations, the Ustasha  movement 
and the VMRO. The first part will be about the creation of the Kingdom of SCS, its 
geopolitical and international position, internal political circumstances and crises 
and terrorist threats that it encountered. The second part deals with the Ustasha  
movement, its history, political goals, internal organization and its terrorist activities. 
The third part analyzes the pro-Bulgarian terrorist organization VMRO, its history, 
ideology, political goals, internal organization and its terrorist activities. The fourth 
part will be about the assassination of King Aleksandar  Karađorđević  on October 
10, 1934 in Marseilles, which is the culmination of terrorism in the Kingdom of 
Yugoslavia.

Keywords: Terrorism, Kingdom of  SCS, Kingdom of Yugoslavia, Ustasha 
movement, VMRO, Ante Pavelić, Ivan Vančo Mihajlov.
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ПРАВО

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ ОД 
НЕВЛАСНИКА: КОМПАРАТИВНИ 

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА У СРПСКОМ 
ЗАКОНОДАВСТВУ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Марија Вранић*

Правни факултет (Универзитет у Београду)

Апстракт: Учесници у правном промету могу да стекну право својине 
на покретним и непокретним стварима на различите начине. Основ стицања 
права својине најчешће је уговор са претходним власником, при чему власник 
ствари, као правни претходник, преноси право својине на предметној ствари 
на свог сауговарача, који предајом ствари или уписом у јавни регистар постаје 
нови власник. Међутим, грађанско законодавство познаје и један специфичан 
институт, којим ће стицалац постати власник ствари чак и уколико уговор 
закључи са лицем које није ималац права својине; реч је о стицању својине 
од невласника. Тако се као оправдано поставља питање услова под којима је 
могућа примена овог института. Циљ овог рада је да одговори на то питање, 
првенствено са становишта норми српског законодавства, а потом и уз осврт 
на нека од решења која нуди истраживање упоредног права. Аутор у раду изно-
си и своје ставове у погледу овог института, те указује на добре и лоше стране 
његове примене.

Кључне речи: право својине, уговорно стицање права својине, стица-
ње својине од невласника, савесност, упоредно право.

Увод

 Право својине спада у групу стварних права. Реч је о пра-
вима чије је дејство апсолутно (erga omnes дејство – „према сви-
ма“). Природа права својине је таква да његовом имаоцу пружа 
могућност да се реивиндикационом тужбом** успротиви сваком 
*  Студенткиња друге године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Београду; 
међународноправни смер; vranic.m.marija@gmail.com
**  Реивиндикациона тужба је тужба за повраћај ствари коју подиже власник против држаоца ствари. Види чл. 



Стицање права својине од невласника: компаративни преглед решења у српском законодавству и упоредном праву

142

лицу код кога се његова ствар нађе без правног основа, као и да 
одговарајућом тужбом тражи да право својине чији је титулар 
буде заштићено од свих облика узнемиравања својине, и онда када 
му ствар није одузета.* Како стоји и у самом закону, свако је дужан 
да се уздржава од повреде права својине другог лица (чл. 3. ст. 
2. Закона о основама својинскоправних односа; у даљем тексту: 
ЗОСО).

 Право својине се састоји из неколико компоненти: власник 
има право да своју ствар држи, да је користи и да њоме располаже, 
у границама одређеним законом (чл. 3. ст. 1. ЗОСО). Предмет пра-
ва својине су покретне и непокретне ствари. Власник, дакле, као 
титулар права својине, то своје право може пренети на неко друго 
лице правним послом који је управљен на пренос права својине. 
У нашем праву, такав правни посао, односно уговор, представља 
само iustus titulus, односно правни основ стицања права, док је 
за само стицање права својине неопходан и modus acquirendi, тј. 
начин стицања у ужем смислу (Станковић и Орлић, 1999, 65). У 
случају да је реч о покретним стварима, поред закључења пуно-
важног уговора, неопходно је извршити и предају саме ствари у 
државину стицаоцу, који ће тако постати нови власник, док је, кад 
је реч о непокретностима, потребан упис права својине новог вла-
сника у јавну књигу (види чл. 33. и чл. 34. ст. 1. ЗОСО). Уколико 
су ови услови испуњени, реч је, дакле, о стицању права својине 
на основу уговора са претходним власником. У том случају, ради 
се о тзв. деривативном стицању права (својине), које Станковић 
и Водинелић (2007) дефинишу као „стицање које се заснива на 
скупу чињеница међу којима као битна фигурира и та да је тачно 
одређено лице заиста ималац права које се преноси на следбени-
ка“ (стр. 136). Као логичан закључак изводи се тај да до преноса 
права својине у описаној ситуацији уопште не би ни дошло да 
уговор није био закључен са лицем које је заиста ималац права 
својине. Међутим, живот, и правни промет, самим тим, често 

37. Закона о основама својинскоправних односа. 
*  Реч је о тзв. негаторној тужби. Види чл. 42. ст. 1. Закона о основама својинскоправних односа.
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намећу ситуације које превазилазе оквире уобичајеног и редов-
ног, те се јавља потреба да и такви случајеви буду на адекватан 
начин нормирани, са циљем заштите правне сигурности и уче-
сника правног промета. Тако, ЗОСО прописује правила и једног 
специфичног института - стицања права својине од невласника, 
односно услове под којима ће лице постати власник ствари чак и 
ако уговор закључи са невласником.

Стицање својине од невласника: шта представља и 
која лица у њему учествују

 Поред деривативног, као начин стицања права постоји и 
оригинарно стицање. За разлику од деривативног, оригинарно 
је „стицање на основу скупа правних чињеница међу којима не 
фигурира и та да је одређено лице власник ствари у питању, без 
обзира, да ли ствар има власника или га нема“ (Станковић и Ор-
лић, 1999, 127). Према томе, код стицања својине од невласника се 
не захтева да је правни претходник* био власник ствари. Другим 
речима, својина на предметној ствари ће бити пренета, иако прет-
ходник није био ималац права својине. 

 За анализу стицања својине од невласника важно је имати 
у виду правни положај три субјекта. Као стране које непосредно 
учествују у стицању својине од невласника, тако што закључују 
уговор управљен на пренос права својине, појављују се преноси-
лац - невласник и прибавилац (траденс и акципијенс), док се као 
трећи учесник, иако не директно, пошто није уговорна страна, 
појављује прави власник ствари, лице које је заиста ималац права 
својине на ствари која је предмет уговора (Станковић и Орлић, 
1999, 76). Уз то, власник ствари и не зна за уговор који су закљу-
чили невласник и прибавилац (Волар, 2015, 35). Како истиче Н. 
Планојевић (2008), код примене овог института постоји „сукоб 
интереса“ између претходног власника ствари и њеног савесног 

*  Строго посматрано, није реч о „правом“ правном претходнику, с обзиром на то да у случају стицања својине 
од невласника лице „преноси“ право на одређеној ствари, иако није титулар тог права. 
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прибавиоца (стр. 97). 

Међутим, важно је имати у виду да не може сваки невла-
сник бити преносилац, односно да неће свако прибављање ствари 
од невласника бити подобно за стицање права својине; да би било 
речи о институту стицања својине од невласника, неопходно је да 
буду испуњени и неки додатни услови, који су у наставку текста 
појединачно размотрени.

Стицање својине од невласника: законско одређење 
института у домаћем и упоредном праву

Институт стицања својине од невласника у нашем праву 
регулисао је ЗОСО, који као услове његове примене наводи сле-
деће:

Савесно лице стиче право својине на покретну ствар коју је приба-
вило уз накнаду од невласника који у оквиру своје делатности ставља 
у промет такве ствари, од невласника коме је власник ствар предао у 
државину, на основу правног посла који није основ за прибављање 
права својине, као и на јавној продаји.

Ранији власник може од савесног стицаоца захтевати да му ствар вра-
ти уз накнаду по прометној цени, уколико та ствар има за њега посе-
бан значај.

Захтев из става 2. овог члана не може се поставити по протеку рока 
од годину дана од стицања права својине на ту ствар (чл. 31. ЗОСО).

Стицање својине од невласника регулисано је и у Закону о 
својинско-правним односима Републике Црне Горе (у даљем тек-
сту: ЗСПО). Чланом 60. ЗСПО прописано је да:

савјесно лице стиче право својине на покретној ствари коју је приба-
вило уз накнаду од невласника који у оквиру своје дјелатности ставља 
у промет такве ствари, од невласника коме је власник предао ствар 
у државину на основу правног посла који није основ за прибављање 
права својине, као и на јавној продаји.

Поређењем услова које за стицање права својине од невла-
сника прописују црногорски и домаћи законодавац јасно се уоча-
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ва не само да је реч о истоветним захтевима у погледу околности 
у чијим границама грађанскоправни поредак оправдава приме-
ну овог института, већ и да је идентична сама формулација две 
кључне одредбе. Даље, регулишући права ранијег власника, ЗСПО 
предвиђа да ранији власник може од савесног стицаоца захтевати 
да му ствар врати уз накнаду по тржишној цени, ако та ствар за 
њега има посебан значај (чл. 61. ст. 1. ЗСПО), те да се тај захтев 
може поставити у року од годину дана од стицања својине на тој 
ствари (чл. 61. ст. 2. ЗСПО). И на овом плану се да приметити да 
решења црногорског и српског законодавства заузимају исти став 
у погледу регулације стицања својине од невласника.

При нормирању стицања својине од невласника ЗСПО 
пак, и то је разлика у односу на његов српски пандан, у посебној 
одредби дефинише да се имовинска права која су на прибављеној 
ствари постојала у корист трећег лица гасе ако је стицалац био 
савестан у погледу њиховог постојања (чл. 62. ЗСПО).

Закон о стварним правима Републике Српске (у даљем тек-
сту: ЗСП) и Закон о власништву и другим стварним правима Ре-
публике Хрватске (у даљем тексту: ЗВДСП) на готово исти начин 
приступају нормирању института стицања својине од невласника. 
Са друге стране, реч је о нешто другачијим решењима у односу 
на до сада размотрена. Разлика се, наиме, првенствено уочава на 
плану услова који се захтевају за пуноважност стицања:

Ко је у доброј вјери стекао самосталну државину покретне ствари на 
основу теретног правног посла закљученог ради стицања права своји-
не, од лица које није власник, стекао је својину те ствари. 

Стицалац из става 1. овог члана стекао је својину ствари у тренутку 
стицања самосталне државине, ако му је ствар предана у непосредну 
државину или се већ од раније налази код њега. Ако му је ствар пре-
дана у самосталну државину самом изјавом воље, он ће право својине 
стећи тек кад му ствар буде предана у непосредну државину (чл. 111. 
ст. 1. и ст. 2. ЗСП; упореди са: чл. 118. ст. 1. и ст. 2. ЗВДСП).

Према томе, три алтернативно постављена услова из чл. 
31. ст. 1. ЗОСО и чл. 60. ЗСПО овде нису предвиђена; стицалац 
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ће стећи право својине од невласника ако је у „доброј вјери“ (а то 
значи ако је био савестан - види чл. 111. ст. 3. ЗСП, односно чл. 
118. ст. 3. ЗВДСП) стекао самосталну државину покретне ства-
ри, при чему се (а то је, закључује се, заједничко свим претходно 
поменутим законима) захтева да је реч о теретном уговору који 
је управљен на пренос права својине. Мишљења смо да такав 
приступ нормирању института стицања својине од невласника 
сувише широко одређује поље његове примене, те да се одредба-
ма ЗОСО и ЗСПО ефикасније пружа правна сигурност савесним 
лицима у правном промету. Закон о стварним правима, даље, 
предвиђа да до стицања својине на поменути начин неће доћи 
„ако је ствар њеном власнику или лицу путем које је он држао 
била украдена, или ју је изгубио, односно загубио, осим у погледу 
стицања готовог новца, хартија од вредности на доносиоца или на 
јавној лицитацији“ (чл. 111. ст. 4. ЗСП). Уочава се још и да одредба 
ЗСП помиње стицање „самосталне државине“ покретне ствари, 
као и предају ствари у непосредну државину. Ради лакшег разуме-
вања такве формулације, сматрамо да би ваљало осврнути се и на 
чл. 304. ЗСП, којим је прописано да је „самостални држалац лице 
које држи ствар као да је њен власник, односно право стварне слу-
жбености као да је његов носилац“ (ст. 1.), а да је „несамостални 
држалац лице које држи ствар или право стварне службености 
признајући власт непосредног држаоца“ (ст. 2.).*

Најзад, ЗСП и ЗВДСП при нормирању стицања својине од 
невласника дефинишу и права трећих лица на ствари која је пред-
мет стицања. Тако, чл. 111. ст. 5. ЗСП прописује да „права трећих 
која терете покретну ствар престају стицањем својине од лица 
коме ствар не припада“, као и да „не престају она права трећих за 
која је стицалац знао да постоје или је то могао знати у часу када 
је стекао својину“ (упор. са чл. 118. ст. 5. ЗВДСП). Додатно, ЗСП у 
том смислу прописује да се „сматра да је стицалац знао да постоји 
заложно или неко друго право ако је о постојању тог права могао 
*  На сличан начин и ЗВДСП дефинише самосталну државину: „тко ствар или право посједује признајући вишу 
власт посреднога посједника, несамостални је посједник; тко ствар посједује као да је њезин власник или по-
сједује право као да је носитељ тог права - самостални је посједник“ (чл. 11. ст. 1. ЗВДСП). Више о државини, 
типовима државине и државинској заштити у законодавству Републике Србије види од чл. 70. до чл. 81. ЗОСО.
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сазнати увидом у јавни регистар“, али да „наведена пресумпција 
не важи ако је продавац у оквиру свог редовног пословања ставио 
ствар у промет“ (чл. 111. ст. 6. ЗСП). Цитиране одредбе видимо 
као пожељан део регулације стицања својине од невласника, јер се 
на у њима описани начин постављају и додатна правила у односу 
на чл. 31. ЗОСО и за институт релевантне одредбе ЗСПО, а које 
се узимају у обзир када се процењује испуњеност услова за његову 
примену.

Стицање својине од невласника било је регулисано и у 
српском законодавству 19. века, одредбама Српског грађанског 
законика (у даљем тексту: СГЗ). У § 29 СГЗ-а било је прописано 
да „што ко сам нема, оно не може ни другоме дати; и тако нико не 
може другоме више права уступити, него колико сам има; као ни 
туђе“. Уочава се да је српски законодавац 19. века ову одредбу уо-
бличио сходно римској максими Nemo plus iuris ad alium transfere 
potest quam ipse habet.* Осим тога, власник је могао да захтева по-
враћај ствари од трећег лица код кога се ствар налазила, што је 
било прописано у § 218: „Ако ти твоју ствар код другога нађеш и 
познаш, а ти је ниси уступио, имаш права искати на суду, да ти се 
твоја ствар изда“. У том случају, на власнику је било на докаже да 
је ствар његова, као и код кога се она налази. Ако би у томе успео, 
добио би ствар (§ 219 СГЗ-а).

Законик је, међутим, познавао изузетак од ових правила. 
Ако би тужени доказао да је покретну ствар прибавио на јавној 
продаји, или од трговца који са таквим стварима обично тргује, 
или од занатлије који такве ствари прави, или од онога коме је 
власник ствари дао ту ствар на послугу, оставу или залогу, а купац 
је био савестан, тужилац не би могао да издејствује да ту ствар 
врати, уколико купац жели да је задржи, али би имао право на 
накнаду од оних који су за то одговорни - прописивао је § 221 
СГЗ-а. Уочава се да је СГЗ на веома сличан начин регулисао сти-
цање својине од невласника као што то данас чини важећи ЗОСО. 
Практично сви елементи који данас морају бити испуњени како 

*  „Нико не може пренети више права него што сам има.“
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би се својина стекла на основу уговора са невласником, као услове 
садржао је и СГЗ. Тако, међу ситуацијама у којима стицалац при-
бавља ствар од невласника готово и да нема разлике. Једино што 
се да приметити јесте да је из текста данашњег закона изоставље-
на могућност да је стицалац ствар прибавио од занатлије; мада, 
ако се узме у обзир да је СГЗ важио средином 19. века, у време које 
се у много чему разликовало од данашњег, сасвим је разумљиво 
због чега се занатлије не помињу у формулацији важеће норме. 
Како Волар (2015) наводи, „разлог томе је вероватно смањени 
значај који они имају у савременом промету“ (стр. 44). Смисао 
одредбе коју даје савремени законодавац, свакако, одговара циљу 
који се желео постићи терминологијом СГЗ-а. 

Српски грађански законик писан је по узору на Аустриј-
ски (у даљем тексту: АГЗ) из 1811. године.* Зато и не чуди што 
ова два законика нуде веома слична решења у погледу грађан-
скоправних норми, те регулисања института који је предмет овог 
рада. Та сличност се уочава најпре у погледу ситуација у којима 
стицалац прибавља ствар од невласника. Тако, стицалац ће стећи 
право својине уколико је ствар прибавио од лица којем је власник 
ту ствар поверио на послугу, оставу или дао у залогу, ако је купио 
ствар од лица које се професионално бави продајом истоврсних 
ствари, као и уколико је ствар купио на јавној продаји (Станковић 
и Орлић, 1999, 79–80). 

Немачки грађански законик (у даљем тексту: НГЗ) пред-
виђа нешто другачија правила. Савесно стицање се, према прави-
лима НГЗ-а, заснива на томе што је власник „добровољно предао 
државину ствари оном лицу које је затим ту ствар противправно 
пренело савесном стицаоцу“, а реч је о начелу Hand wahre Hand 
(Стојановић и Поп-Георгиев, 1983, 87). Дакле, реч је о правном 
послу који није управљен на пренос права својине, а ствар пре-
лази у државину невласника вољом власника; и то је, показаће се 
у наставку разматрања, веома важан елемент стицања својине од 
*  Рад на грађанском делу СГЗ-а био је поверен Јовану Хаџићу, а као основа за његову израду послужио је управо 
АГЗ, чијом се скраћеном верзијом у старијој литератури СГЗ сматрао (Мирковић, 2019, 141).
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невласника у немачком праву. Наиме, према немачкој концепцији 
овог института, чињеница да преносилац има државину ствари 
њега у очима савесног стицаоца легитимише као власника, и та 
околност је довољан разлог да му се пружи правна заштита ис-
пред интереса власника који је своју ствар некоме у поверењу пре-
дао, а то лице ствар касније отуђило (Стојановић и Поп-Георгиев, 
1983, 87). Правна заштита се на овај начин, према томе, првен-
ствено пружа савесном стицаоцу. Сматрамо да је циљ оваквог ре-
шења у немачком праву да власник, у виду губитка права својине 
на ствари, сноси одговорност за одабир лица у које се поуздало, 
предавши му ствар, а у томе се преварио - односно, како Волар 
(2015) каже, да „сноси последице сопственог лошег избора пове-
реника“ (стр. 37). Према томе, нису испуњени услови за стицање 
својине од невласника уколико је ствар изашла из државине прет-
ходног власника мимо његове воље, односно ако је ствар украдена 
или изгубљена. У том случају, виндикациона тужба власника де-
лује против свих, без могућност позивања стицаоца, првог и свих 
каснијих, на савесност (Стојановић, 1980, 147, 148).    

Услови за стицање својине од невласника

Ствар мора бити покретна

 Српски законодавац је чл. 31. прописао да се својина од 
невласника може стећи само уколико је реч о покретној ствари. 
Дакле, иако је у уводном разматрању речено да право својине по-
стоји и на покретним и на непокретним стварима (што, свакако, 
није спорно), институт стицања својине од невласника се, ипак, 
примењује само на покретној ствари. Према нашем мишљењу, 
разлози за то се уочавају у следећем: прво, о непокретностима се 
воде детаљне и веродостојне* евиденције, не само о праву својине, 
него и о другим стварним правима која на непокретним ствари-
ма могу бити конституисана (примера ради, хипотека, стварне 
*  Према чл. 3. ст. 1. тач. 4. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова „начело поуздања под-
разумева да су подаци уписани у катастар истинити и потпуни и да савесно лице не може сносити штетне по-
следице због тог поуздања.“
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службености, сусвојина, етажна својина). Ти подаци су јавно до-
ступни,* те постоји могућност да стицалац провери да ли је лице 
од кога непокретност прибавља ималац права својине, односно 
власник. Покретне ствари се на овај начин не могу евидентирати, 
осим изузетно, када су у питању бродови, ваздухоплови и мотор-
на возила (Ковачевић Куштримовић и Лазић, 2009, 101). Поред 
чињенице да су покретне ствари знатно бројније, оне, по својој 
природи, лако мењају положај, те лице у чијој се државини налазе 
(Волар, 2015, 31). Стога би успостављање регистра о покретним 
стварима, са прецизношћу коју захтева евиденција непокретно-
сти, представљало нарочито комплексан задатак. На основу на-
веденог, мишљења смо да је оправдано што се институт стицања 
својине од невласника примењује само на покретној ствари. 

Стицалац мора бити савестан

Следећи услов који наш законодавац поставља јесте да сти-
цалац буде савестан. Стицалац је савестан ако ствар прибавља у 
доброј вери, тј. ако није знао, нити је могао знати, да ствар није у 
својини преносиоца, него трећег лица (Вуковић, 2003, 182). Дру-
гим речима, савестан је уколико је оправдано веровао да ствар 
прибавља од власника, односно ако је оправдано веровао да лице 
са којим је уговор о преносу права својине закључило има право 
да располаже стварју. Да ли је стицалац био савестан, питање је 
које ће ценити суд у сваком поједином случају према датим окол-
ностима, што је и логично, јер је правни живот сложен и познаје 
много варијација. Тако, за оцену савесности приликом стицања 
својине од невласника значајна је и „продајна цена аутомобила у 
моменту закључења уговора о купопродаји, па суд мора исту да 
утврди и упореди са тржишном ценом возила“ (Савезни суд, Гзз. 
26/97; нав. према: Вуковић, 2003, 184).

У обзир се узима савесност стицаоца; савесност преноси-
оца није релевантна (о његовој савесности горе наведена одред-
*  Још једно од начела вођења катастра утврђено Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова. 
Оно подразумева да су „подаци катастра јавни и да свако може тражити да изврши увид у те податке, под усло-
вима одређеним овим законом, као и да се нико не може позивати на то да му подаци уписани у катастру нису 
били познати, те да се то не може доказивати.“ Види чл. 3. ст. 1. тач. 3. овог закона.  
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ба ништа не говори). Такав је и став судске праксе: „За стицање 
својине од невласника битна је савесност прибавиоца ствари, а 
не савесност лица које продаје туђу ствар“ (Одлука Врховног суда 
Србије, Рев. 4216/98, нав. према: Рашовић, 2007, 362). Како наво-
ди Н. Планојевић (2008), „отуђилац је по правилу несавестан, а 
изузетно се дешава да је и он савестан, тј. да услед (нескривљене) 
заблуде или неких неразјашњених околности располаже туђом 
ствари“ (стр. 257). Стицалац мора бити савестан како у тренутку 
закључења уговора, тако и у време предаје ствари, док евентуално 
накнадно сазнање* да је преносилац заправо невласник нема прав-
ни значај јер је он у тренутку предаје већ постао власник (Стан-
ковић и Орлић, 1999, 77; Ковачевић Куштримовић и Лазић, 2009, 
101). Савесност стицаоца је, најзад, оборива правна претпоставка. 
Лице на кога пада терет доказивања стицаочеве несавесности је 
ранији влaсник (Волар, 2015, 42). 

Савесности стицаоца као услову за стицање својине од не-
власника пажња је била посвећена и у одредбама СГЗ-а:

ако се докаже да је купац покретне ствари имао основа посумњати се 
о поштењу продавца, било то по личним својствима продавца, било 
по његовој радњи или по реткости и особености ствари, или по ни-
ској цени, или по времену, месту и начину продаје, или по другим 
околностима, или купац не зна да именује лице од кога је купио, или 
каже да је купио од кога, који је умро или у свет отишао, и не може 
да се испита, а куповину и не може доказати, дужан је не само ствар 
повратити без накнаде њеном пређашњем господару, него ће и сву 
штету и изгубљени добитак накнадити као бесавестан купац (§ 220).

Купац је, како се уочава, према овој одредби био у обавези 
да пажљиво испита све околности под којима прибавља ствар, 
како би се уверио да је продавац уједно и њен власник. Тако, 
примера ради, „кад је продавац лице које је склоно преварама, 
до сада осуђивано, не може код купца уливати повјерење да је 
доиста власник ствари“, или „продавац може ствар продавати у 
касним ноћним сатима, што самим тим указује на могућу сумњу о 
његовом власништву на ствари коју нуди у продају“ (Стјепановић, 
*  „Mala fides superveniens non nocet“ - накнадна несавесност не шкоди.
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2008, 123). Како се у нашем законодавству појам савесности цени 
у сваком поједином случају и за њега нема конкретне одредни-
це, сматрамо да је, формално гледано, СГЗ детаљније предвидео 
околности спрам којих ће се ценити савесност стицаоца него што 
то чини данашњи ЗОСО. Законик, осим тога, наводи као при-
мере правних послова који нису управљени на пренос својине 
послугу, оставу и залогу, док савремени закон правне послове, у 
том контексту, не наводи поименце у чл. 31. Ипак, сматрамо да 
нема препрека за закључак да се и данас узимају у обзир исте или 
сличне околности при оцени савесности стицаоца, односно да је 
реч о истим правним пословима, иако у тексту важеће норме која 
регулише стицање својине од невласника они нису таксативно на-
ведени. Сличност у погледу решења садржаних у ЗОСО и СГЗ-у 
огледа се, најзад, и у чињеници да је и СГЗ одредио само покретне 
ствари као подобне да се на њима стекне својина на основу уго-
вора са невласником.

Аустријски грађански законик (§ 368) савесност стицаоца 
регулише на веома сличан начин:

ако се докаже да је држалац могао са основом посумњати о савесно-
сти своје државине, било по природи прибављене ствари, или због 
њене необично ниске цене или због познатих личних својстава свог 
претходника, по његовом занимању или другим околностима, он онда 
мора као непоштени држалац уступити ту ствар власнику (нав. према: 
Станковић и Орлић, 1999, 77).

Правни посао мора бити пуноважан, теретан и 
управљен на стицање права својине

Због чега у обзир долазе само теретни, а не и доброчини* 
уговори? Наиме, уколико би уговор био доброчин, стицалац не би 
претрпео штету у случају да ранији власник издејствује повраћај 
ствари путем реивиндикационе тужбе (Волар, 2015, 43), а са тим 

*  О теретним и доброчиним уговорима можемо говорити као уговорима са и без накнаде. Критеријум за разли-
ковање теретних и доброчиних уговора је следећи: ако се даје накнада за оно што се добија, реч је о теретном уго-
вору; ако се накнада за оно што се добија не даје, реч је о доброчином уговору (Станковић и Водинелић, 2007, 164).
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захтевом, по слову закона, може успети ако је реч о ствари која за 
њега има посебан значај. Својина се на основу уговора са невла-
сником, према томе, може стећи на основу два уговора: уговора 
о купопродаји и уговора о трампи (Ковачевић Куштримовић и 
Лазић, 102). Правно схватање Врховног суда Србије је да је „Репу-
блика Србија пасивно легитимисана у спору ради утврђења права 
својине на аутомобилу стеченом куповином од невласника ако је у 
поступку регистрације аутомобила купцу оспорила право својине 
на аутомобилу из било ког разлога“ (Седница грађанског одељења 
Врховног суда Србије од 16. фебруара 1998).

Да би правни посао био пуноважан, лица у улози уговор-
них страна морају бити потпуно пословно способна. Ако то није 
случај, уговор у име стране којој недостаје захтевана пословна 
способност мора закључити пословно способан законски за-
ступник. У грађанскоправним пословима је могуће да уговорне 
стране које поседују пословну способност закључе уговор преко 
свог пуномоћника - такав уговор је такође пуноважан. Али, у том 
случају, пуномоћник мора бити пословно способан и мора имати 
овлашћење за заступање у законом прописаној форми (Планоје-
вић, 2008, 203).

Премда је досадашњи закључак да је СГЗ на готово исто-
ветан начин регулисао институт стицања својине од невласника 
као што то чини савремени грађански законодавац, постоји јед-
на специфичност  у § 220 СГЗ-а у односу на ст. 1. чл. 31. ЗОСО. 
Наиме, анализом некада важеће одредбе, примећује се то да СГЗ 
не говори о преносиоцу и стицаоцу, што је терминологија савре-
меног законодавца, него инсистира на релацији продавац – ку-
пац. То нас наводи на два закључка. Један је да је само уговор о 
купопродаји био погодан као iustus titulus да се својина стекне од 
невласника; други је да је, баш као што је то случај и данас, било 
потребно да је реч о уговору са накнадом - теретном уговору. У 
данашњем праву, својина се може стећи, а то је и раније речено, не 
само на основу уговора о купопродаји, него и уговора о трампи.
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Алтернативно прописани услови за стицање својине 
од невласника

Анализом чл. 31. ЗОСО уочава се и да се својина на осно-
ву уговора са невласником може стећи у законом тачно одређе-
ним ситуацијама. Оне су као услови алтернативно постављене, 
за разлику од претходних услова, који морају бити кумулативно 
испуњени. „За стицање од невласника тужилац у парници мора 
да докаже да су испуњени кумулативно сви општи и један од 
наведених посебних услова“ (Апелациони суд у Новом Саду, Гж. 
4194/11). Такав услов је, најпре, да је стицалац прибавио ствар од 
невласника који у оквиру своје делатности ставља у промет такве 
ствари. На пример, уколико је стицалац купио мобилни телефон 
код регистрованог продавца и сервисера на добром гласу, а запра-
во је ситуација таква да је нов мобилни од стране власника који 
га је тек купио остављен продавцу како би се оспособио за рад. 
Потребно је, дакле, не само да преносилац - невласник ставља у 
промет такве ствари, него и да их ставља у промет у оквиру своје 
делатности; стицалац не би стекао својину да је, примера ради, 
тај телефон купио од златара, или да је од поменутог сервисера 
купио златну огрлицу. У погледу овог услова је од значаја и да пре-
носилац-невласник у оквиру своје делатности предмет стицања 
не ставља у промет привидно, него стварно. „Купцу аутомобила 
купљеног од невласника признаће се право својине на аутомобилу 
под условима из чл. 31. ст. 1. ЗОСО и то уз истовремено утврђење 
да је аутомобил купљен од невласника који у оквиру своје делат-
ности стварно, а не симуловано, ставља у промет такве ствари“ 
(Врховни суд Србије, Рев. 688/98; нав. према: Вуковић, 2003, 184). 
Невласник мора бити лице које је овлашћено да врши продају 
робе, не само на пружање услуга (Рашовић, 2007, 365).

Друга ситуација коју закон предвиђа јесте да је ствар по-
верена преносиоцу. Како Волар (2015) наводи, „да би се ствар у 
смислу закона сматрала повереном, мора постојати неки правни 
посао који није усмерен на пренос права својине“ (стр. 44). То би 
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био случај када, на пример, власник повери на чување невласни-
ку неки свој скупоцени накит услед одласка на одмор, како би га 
овај чувао док се са одмора не врати, а невласник ипак прода тај 
накит стицаоцу који није знао, нити је могао знати, да преносилац 
није власник, односно, у овом случају, да је оставопримац. У овом 
примеру, уочава се да је ствар прешла из државине власника у др-
жавину невласника вољом власника. Уколико то не би био случај, 
те ако се не ради о повереној, него о украденој или изгубљеној 
ствари, власник има право да реивиндикационом тужбом захте-
ва повраћај ствари, јер је он још увек њен власник (Ковачевић 
Куштримовић и Лазић, 2009, 103). Тако, „у случају да је спорно 
возило било украдено од власника, не би дошло до пуноважног 
стицања својине, без обзира на савесност стицаоца“ (Врховни суд 
Србије, Рев. 1047/06).

Трећа алтернативно прописана ситуација у којој се својина 
може стећи од невласника, ако су испуњени кумулативно захте-
вани услови, јесте да је стицалац ствар прибавио на јавној про-
даји. Један од најубедљивијих аргумената због чега законодавац 
допушта стицање својине од невласника прибављањем ствари на 
јавној продаји даје Н. Планојевић (2008) када каже да је „стицање 
својине од невласника на јавној продаји повлашћено због тога 
што је, често, организује или бар одобра и надгледа надлежни др-
жавни орган (судски или управни), односно у њој учествује јавна 
власт“ (стр. 432). Са овим се аргументом слажемо, сматрајући да 
је поуздање учесника јавне продаје у ауторитет који носе државне 
власти које узимају учешћа у њеној организацији или одобравању 
снажан разлог да се и јавна продаја уврсти међу ситуације у који-
ма савесни стицалац може од невласника стећи право својине на 
покретној ствари која је предмет јавне продаје. 

Најзад, ЗОСО даје ранијем власнику рок од годину дана да 
од стицаоца захтева повраћај ствари, уколико та ствар за њега има 
посебан значај. У питању је преклузиван рок (Вуковић, 2003, 182).
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Слабости стицања својине од невласника

Досадашњим излагањима смо настојали да објаснимо на-
чин на који стицање својине од невласника функционише у прав-
ном промету, те да укажемо на његову оправданост и практични 
значај у свакодневном правном животу, како у домаћем, тако и у 
неким страним законодавствима. Уз то, настојали смо да укажемо 
и на улогу коју овај институт има када је реч о пружању гаранци-
је сигурности правног промета и његовог ефикаснијег одвијања. 
Према нашем мишљењу, институт стицања својине од невласника, 
ипак, има и одређене недостатке - део рада који следи посвећен је 
разматрању тог питања.  

Питање слабости система стицања својине од невласника 
нарочито се може поставити уколико се узму у обзир природа 
самог права својине, као и правни положај (ранијег) власника 
ствари. Тако, на самом почетку текста објашњено је erga omnes 
дејство права својине, наспрам којег стоји законска обавеза свих 
трећих лица да се уздражавају од предузимања аката који пред-
стављају повреду нечијег својинског права. Осим тога, мирно 
уживање права својине и других имовинских права стечених на 
основу закона зајемчено је самим Уставом (чл. 58. ст. 1. Устава 
Републике Србије). Ако анализирамо поменута правила, можемо 
приметити да стицање својине од невласника представља велико 
одступање, јер је реч о институту заснованом на акту којим тре-
ће лице, у својству преносиоца - невласника, располаже стварју, 
премда на то није нити овлашћенo (пошто није власников заступ-
ник), нити има овлашћење располагања као једну од компоненти 
права својине као његов титулар (пошто није власник). Стицање 
својине од невласника, другим речима, представља одступање и 
од поменуте максиме Nemo plus iuris. Према томе, чини се да је 
савесни стицалац у повољнијем положају него што је то ранији 
власник. То би значило да се овим институтом штити првенствено 
савесни стицалац, те да је њему, практично, дата предност чак и 
у односу на erga omnes дејство права својине. Речима Н. Плано-
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јевић (2008), овим институтом се „анулира својина претходног 
власника, иако он ствар није отуђио“ (стр. 97). Власник ће пак 
моћи да захтева повраћај ствари уколико она за њега има, како 
ЗОСО наводи, посебну вредност, што је у претходном делу рада 
више пута поменуто. Посебну вредност Ковачевић Куштримовић 
и Лазић (2009) одређују као „вредност која настаје из посебног од-
носа власника према ствари и која није објективне природе“ (стр. 
103). Одредница „посебан значај“ може се сврстати у категорију 
правних стандарда, које је наш чувени правник Радомир Лукић 
дефинисао као „нормативне појмове који мењају своју конкретну 
садржину зависно од сваког конкретног случаја, а ипак у сушти-
ни остају исти“ (Лукић, 1975, 209; нав. према: Васић, Јовановић и 
Дајовић, 2018, 221). Другим речима, да ли је нека ствар од посеб-
ног значаја за власника или не, суд ће морати да испита у сваком 
поједином случају.

Чланом 31. ст. 2. ЗОСО прописано је да је ранији власник 
дужан да, уколико издејствује повраћај ствари, савесном стицаоцу 
исплати накнаду у износу прометне вредности ствари. Мишље-
ња смо да је обавеза ранијег власника да стицаоцу да одређену 
накнаду оправдана, јер је један од услова за стицања својине од 
невласника да је тај уговор био теретан, те би савесни стицалац 
претрпео имовинску штету уколико не би добио накнаду, а вратио 
је ствар. Међутим, може се догодити да тржишна вредност ствари 
буде мања или већа од оне коју је стицалац дао невласнику. Стога, 
сматрамо да Волар (2015) исправно приступа овој проблематици 
када каже:

У случају да је прометна вредност мања, тада је савесном стицаоцу 
проузрокована штета, док у супротном случају долази до неоснованог 
обогаћења. Како се овакви проблеми не би јављали треба узети у обзир 
ону вредност коју је савесни стицалац стварно дао невласнику. Нарав-
но, за накнаду коју је дао савесном стицаоцу како би повратио ствар 
од посебног значаја, ранији власник треба да се обрати невласнику за 
накнаду штете (стр. 45).
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Закључак

После подробније анализе института стицања права сво-
јине од невласника, сматрамо да је оправдана теза са почетка овог 
рада да је реч о специфичном правном институту. Иако стица-
ње својине од невласника није уобичајен начин преноса права 
својине, него се то најчешће чини на основу уговора са самим 
власником, неспорно је да примена овог института штити права 
трећих савесних лица и доприноси гаранцији правне сигурности. 
Осим тога, освртом на решења која нуде и нека друга законодав-
ства, да се закључити да је значај регулисања стицања својине од 
невласника несумњиво велик. Сматрамо да је, на основу свега 
претходно реченог о овом институту, његова регулација важан 
елемент домаћег грађанског законодавства. Најзад, мишљења смо 
да концепција стицања својине од невласника заузима, баш због 
свега тога, важно место, како у правној теорији, тако и у све сло-
женијем, често динамичнијем него што га теорија кроји, правном 
животу.
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Acquisition of property from a non-owner: comparative 
view of solutions in Serbian legislation and comparative 

law
Abstract: Participants in legal transactions can acquire the right of owner-

ship over movable and immovable objects in different ways. The basis for acquiring 
the right of ownership is usually a contract with the previous owner, whereby the 
owner of an object, as a legal predecessor, transfers the right of ownership to his 
interlocutor, who becomes the new owner by handing over the object or entry in 
the public register. However, civil law also recognizes one specific institute, by which 
the acquirer will become the owner of the object even if he/she concludes a con-
tract with a person who is not the holder of the property right; it’s about acquiring 
property from a non-owner. Thus, the question of the conditions under which the 
application of this institute is possible is justified. The aim of this study is to answer 
this question, primarily from the standpoint of the norms of Serbian legislation, and 
then with reference to some of the solutions offered by the study of comparative law. 
The author also presents her views regarding this institute, and points out the good 
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and bad sides of its application.

Key words: property right, contractual acquisition of property right, acqui-
sition of property from a non-owner, conscientiousness, comparative law.
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ПРАВО

РАЗВОЈ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И 
ПАРЛАМЕНТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ДАНАС: ПРАВНИ АСПЕКТ
Стефан Грујић*

Правни факултет (Универзитет у Крагујевцу)

 Сажетак: Активизам предузет на територији средњовековне Енглеске 
доводи до појаве првог парламента који ће постати камен темељац парламен-
таризма. После крвопролића које се догодило у острвској земљи под вођством 
владара Хенрија, долази до значајних промена у сфери легислативе. Даљи ра-
звој земаља старог континента је показао да је свака држава тежила да има 
сопствене легислативне органе, међутим Енглеску многи сматрају као колевку 
парламентаризма. После много векова, Република Србија је такође једна од 
држава у којој егзистира парламент, а који је пропраћен извесним специфич-
ностима. Република Србија као представничко тело има Народну скупштину 
Републике Србије, која је, као таква, највише представничко тело у овој суве-
реној земљи. Народна скупштина има широк спектар надлежности које су јој 
прокламоване и гарантоване, а такође она на тачно утврђен начин и обавља 
послове из делокруга своје надлежности. Састављена је од 250 народних посла-
ника, и једнодомно је тело. Након што Народна скупштина бива конституисана 
и буду завршене све процедуралне формалности она може кренути са радом и 
тиме остварити своју сврху.

 Кључне речи: Парламентаризам, парламент, Народна скупштина Ре-
публике Србије, народни посланици, Устав Републике Србије.

Увод

 Свака држава као суверена јединка има свој правни поре-
дак који је специфичан за њу и који је издваја од осталих сувере-
них субјеката. Међутим, правни поредак није једноставна катего-
рија, штавише, изузетно је сложена и комплексна појава за чији је 
настанак потребно доста времена. Ако бисмо говорили о појави 
*  Студент треће године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу; stefi.
grujic@hotmail.com
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која ствара право у формалном смислу – онда бисмо дефинитив-
но говорили о парламенту. Као такав, има функцију доношења 
многих закона и других релевантних правних аката, али његова 
се надлежност, генерално посматрано, никако не ограничава само 
на томе. Поред ове улоге коју парламенти широм света имају, они 
поседују и друга овлашћења. О каквим ће овлашћењима бити реч 
све зависи од конкретне државе и од конкретног државног уре-
ђења које је у њој присутно. Различите државе имају различите 
друштвено-правне поретке и свака држава је у том смислу јединка 
за себе. 

Енглеска – колевка парламентаризма

 Када се говори о настанку легислативе у виду парламента 
и уопште узев о њеним првобитним облицима, немогуће је извр-
шити анализу ове проблематике без претходног задирања у про-
шлост. Давни тринаести век је временски период који је релеван-
тан за настанак парламентаризма, и прве појавне облике дотичне 
појаве везујемо за средњовековну Енглеску која је добила епитет 
колевке парламентаризма. Како то Марко Павловић изузетно 
примећује: ,,Од свих сталешких скупштина, најзначајнији је био 
енглески парламент. Он је имао аутохтон и континуиран разви-
так.›› (Павловић, 2018, 113).

Елемент континуитета који се доводи у релацију са пар-
ламентом јасно и недвосмислено казује ближе да је то појава 
која има свој развојни пут, а управо развитак и даље унапређење 
институције парламента су битни фактори који су утицали и на 
егзитенцију и појавне облике данашњих легислативних тела. Ра-
звитак парламента у Енглеској је за собом вукао и грађански рат 
који је повео владар Хенри, међутим, тај рат се завршио поразом 
овог владара и тада он бива поражен на бојном пољу од стране 
Симона де Монфора. Овај историјски податак је битан из разлога 
што је Монфор доцније, после победе, сазвао парламент. Састав 
парламента је био специфичан јер је пропраћен Монфоровим ви-
ђењем целокупне ситуације, која ни најмање није била безазлена, 
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те у његов састав улазе не само грофови и барони, већ и ритери 
из сваке грофовије. Поред њих присутни су били и представници 
слободних градова. Свега пар деценија доцније, 1295. Едвард, вла-
дар тадашње Енглеске, сазива парламент чија је структура била у 
потпуности истоветна као и структура Монфоровог парламента. 
Оно што је кључно рећи је то да се овај парламент, захваљујући 
ефикасноношћу коју је постигао сходно своме саставу, сматра тзв. 
узорпарламентом (Model Parliament), јер је као такав послужио 
као својеврсни камен темељац у даљем развоју парламентаризма. 
Од тада Енглеска врши утицај и на остале државе Европе, и сво-
јим постигнућима их подстиче да своје акције и радње усмере на 
креирање легислативе која ће одговарати њиховом друштвеном 
уређењу. 

Зачеци парламентаризма у Србији – Светоандрејска 
скупштина

 Дугогодишња владавина Турске на простору Балкана 
имала је изузетног утицаја на правни живот Србије. Неопходно 
је било ослободити се непријатељског утицаја и започети само-
сталну егзистенцију на правној сцени. После круцијалних напора 
наших владара долази до формирања Светоандрејске скупштине 
као полазне тачке легислативног фактора. Светоандрејска скуп-
штина је била веома значајна скупштина коју је наша држава 
сазвала и она је својеврсно озакоњење установе народне скуп-
штине, а самим тим што је камен темељац парламентаризма код 
нас - о овој појави се увек мора говорити када се прави осврт на 
почетке парламентаризма у Србији. Избори народних посланика 
извршени су у целој земљи  у септембру 1858. Избори су у свим 
местима спроведени у најбољем реду, што је била апсолутна ин-
диција успеха. После успешно завршених избора даља активност 
скупштине је била омогућена, а самим тим и даљи развитак ове 
гране власти, који је, по свему судећи, био неопходан. Србија као 
земља у развоју која је желела да постане самосталан и јак фактор 
је управо имала оно што је било неохподно. Појава која не посе-
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дује самосталне институције уопште не може имати субјективет 
државе, а скупштина је био елемент који је нама отворио пут ка 
коначном тријумфу наспрам непријатељског уређења. После ове 
скупштине егзистентно је још много догађања који ће одредити 
даљи ток развоја нашег друштвеног поретка, а крајњи производ 
свега тога је Република Србија

Друштвено-политичке прилике и развој српске 
државе

 У периоду који је уследио после ослобађања од иностраног 
елемента на Балкану, присутне су вишеструке турбуленције које 
су биле продукт светских ратова. Два велика рата која су задеси-
ла свет су неминовно имала ефекта, може се рећи и нежељеног, 
на Србију и њен даљи напредак. После другог рата, дошло је до 
формирања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
(у даљем тексту: СФРЈ). Оно што је било специфично за ову епоху 
јесте била идеја да све народе на простору Балкана треба уједини-
ти, а целокупно становиштво ће се наћи под кишобраном СФРЈ. 
Легислативни орган који је постојао у СФРЈ јесте управо Савезна 
скупштина. Савезна скупштина је била највише представничко 
тело и носилац уставотворне и законодавне власти у СФРЈ (Пе-
трановић, 1980, 88). Као таква имала је изузетно велики утицај у 
правном животу тадашње државе сходно свом карактеру и оби-
му. Државом СФРЈ је, слободно се може рећи, владао Јосип Броз 
Тито који је био признат као врховна и неприкосновена јединка у 
целом друштву чији је ауторитет свако морао поштовати. После 
његове смрти, чини се, народ је изгубио свог „лидера“ и ствари су 
кренуле у правцу сепаратизма. Оног момента када су државе које 
су биле у саставу СФРЈ добиле сепаратистичке тежње – почело 
је и крвопролиће које је своје отелотворење имало у грађанском 
рату деведесетих година који је проузроковао енормну штету. До 
краја двадесетог века је дошло до тоталне сепарације, а оно што 
је карактеристично јесте управо то да је сепаратизам узео толиког 
маха да је на крају остала само Савезна Република Југославија у 
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чијем су саставу били данашња Република Србија и Црна Гора. Са-
везна скупштина Савезне Републике Југославије је била највише 
представничко тело и носилац уставотворне и законодавне вла-
сти у Савезној Републици Југославији. (Устав Савезне Републике 
Југославије, 1992, члан 78). Постојање једне скупштине савезног 
карактера је било могуће све до тоталне сецесије која се недуго 
затим догодила. После извесних аката предузетих са обе стране 
долази до формирања независних и одвојених држава. Те сходно 
томе целокупна Савезна Република губи свој значај и смисао који 
је раније имала, после чега у овом моменту имамо две засебне и 
као такве суверене јединке – Републику Србију са једне стране, 
а са друге Републику Црну Гору. У даљем тексту ће бити речи о 
коначном и садашњем облику парламента у Србији, а то је На-
родна скупштина Републике Србије, као крајња станица у овом 
историјском моменту.

Народна скупштина Републике Србије, положај и 
надлежност

 Парламент Републике Србије је законодавно тело веома ва-
жно за наш целокупни правни али и друштвени поредак. Народна 
скупштина је највише представничко тело и носилац уставотвор-
не и законодавне власти у Републици Србији. (Закон о Народној 
скупштини, члан 2.). Како се може приметити, законска дефи-
ниција и одређење појма скупштине је малтене истоветно као и 
у претходним државама које су постојале пре Републике Србије. 
Међутим, поред релевантног закона никако, ни по коју цену, не 
смемо изоставити и наш Устав. Како то изузетно професор Бата-
вељић примећује:

Устав Републике Србије (члан 98-110.) не даје никакву развијену де-
финицију уставног положаја, али будући да се уставни положај сваког 
органа операционализује кроз његову надлежност, односе са другим 
органима, састав и начин рада, тако ћемо и ми морати да се позаба-
вимо свим овим елементима. За сада се, управо на основу тих елеме-
ната, може само потврдити теза о Народној скупштини као носиоцу 
легислативне власти и њеном органиченом и посредном утицају на 
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утврђивање и вођење политике. (Батавељић, 419, 2013)

Да бисмо ближе видели у каквом се положају налази На-
родна скупштина, анализираћемо њен однос наспрам председника 
Републике. Председник републике има право суспензивног вета 
у односу на законе које усваја скупштина, те сходно томе можемо 
извести закључак да је код нас присутан модел поделе власти у 
ком председник има запажену улогу. Такође, он, уколико су испу-
њени сви услови који се траже – а на образложен предлог Владе, 
може и распустити Народну скупштину. Када је реч о надлежно-
сти скупштине, Народна скупштина у оквиру својих надлежности 
врши представничку, законодавну, изборну и контролну функци-
ју. Према важећем Уставу, Народна скупштина:

1. Доноси и мења Устав,

2. Одлучује о промени границе Републике Србије,

3. Расписује републички референдум,

4. Потврђује међународне уговоре кад› је законом пред-
виђена обавеза њиховог потврђивања,

5. Одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно 
стање,

6. Надзире рад служби безбедности,

7. Доноси законе и друге опште акте из надлежности Ре-
публике Србије,

8. Даје претходну сагласност на статус аутономне покра-
јине,

9. Усваја стратегију одбране,

10. Усваја план развоја и просторни план,

11. Усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на 
предлог Владе,

12. Даје амнестију за кривична дела.
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У оквиру својих изборних права, Народна скупшти-
на:

1. Бира Владу, надзире њен рад и одлучује о престанку 
мандата Владе и министара,

2. Бира и разрешава судије Уставног суда,

3. Бира председника Врховног касационог суда, пред-
седнике судова, Републичког јавног тужиоца, јавне 
тужиоце, судије и заменике јавних тужиоца, у складу 
са Уставом,

4. Бира и разрешава гувернера Народне банке Србије и 
надзире његов рад

5. Бира и разрешава Заштитника грађана, и надзире ње-
гов рад,

6.  Бира и разрешава и друге функционере одређене за-
коном.

Народна скупштина врши и друге послове одређене Уста-
вом и законом. (чл. 99. УРС). Детаљном анализом и сагледавањем 
свих ових надлежности којима парламент располаже, можемо сло-
бодно, без икакве бојазни, констатовати да наша Народна скуп-
штина као таква располаже заиста широким спектром овлашћења 
који јој даје и више него огромну количину моћи у целокупном 
друштву.

Начин рада и састав Народне скупштине

Начин рада је један од битних елемената који се тиче це-
локупне категорије која носи назив скупштина. Управо од начина 
рада легислативног органа ће, у доброј мери, зависити и резултати 
који ће касније бити постигнути. Наша Народна скупштина се 
не налази у сталном заседању. Наша скупштина функционише у 
оквиру редовних и ванредних заседања. Када је реч о редовним 
заседањима, за њих је карактеристично да се одржавају два пута 
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годишње и трају најдуже 90 дана. С друге стране, када говоримо 
о ванредним заседањима, она су могућа на захтев најмање једне 
трећине укупног броја народних посланика или на захтев Владе. 
Народна скупштина доноси одлуке већином гласова народних 
посланика на седници на којој је присутна већина народних по-
сланика (чл. 105. УРС).  Изузетно, о извесним питањима из своје 
надлежности Народна скупштина може одлучивати и квалифи-
кованом већином. Битан елемент за функционисање скупштине 
јесте управо и њен састав од којег суштински зависи какве ће 
одлуке бити донете. Наш парламент јесте једнодомно представ-
ничко тело, које броји 250 народних посланика. Сада ће бити 
више речи о народним посланицима, јер су они кључне личности 
које се појављују у легислативи. Наиме, посланици се бирају на 
непосредним изборима, тајним гласањем. Сва физичка лица у Ре-
публици Србији која имају бирачко право могу гласати. Народник 
посланик је представник грађана који су га изабрали и то увек 
мора имати у виду. Да бисмо ближе објаснили појам бирачког пра-
ва које је овде релевантно, обратићемо се професору Батавељићу, 
који у свом раду излаже следеће: Бирачко право имају сви грађани 
Републике Србије који су навршили 18 година живота. То бирачко 
право је опште, што значи да нико, по било којем основу дискри-
минације, не може бити лишен тога права. (Батавељић, 423, 2013). 
После окончаних избора народни посланици, као што и сам назив 
говори, крећу у „службу“ народу и својим радом на заседањима 
скупштине су дужни да оправдају поверење које су им грађани, 
путем избора, указали. Њихов положај у Народној скупштини је 
и те како правно покривен, и у нашем парламенту су обезбеђени 
равноправност и заступљеност полова и представника национал-
них мањина у складу са законом. Оног момента када посланику 
почиње тећи његов мандат, пред њим искрсава испуњење кључног 
задатка од националног интереса.
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Конституисање скупштине и имунитети народних 
посланика

 Битан предуслов успешног функционисања сваке ин-
ституције, па и парламента јесте управо његово конституисање 
које ће му омогућити даљи рад без икаквих нарочитих препрека. 
Када је реч о конституисању нашег парламента, ваља истаћи да 
се извршењу тог чина приступа на седници која је конститутив-
ног карактера, или како се још просто назива – конститутивна 
седница. До конституисања ће доћи ако су испуњене две неоп-
ходне претпоставке. Прва је та да су успешно окончани избори 
за парламент по тачно утврђеној процедури, а друга подразумева 
захтев за верификацијом посланичких мандата. Уколико су ове 
неопходности испуњене у потпуности, може се приступити фи-
налном чину. Када говоримо о првој седници Народне скупштине, 
у оквиру те седнице се потврђују посланички мандати, тако да је 
она конституисана потврђивањем две трећине посланичких ман-
дата. Мандати бивају потврђени одговарајућом одлуком. Против 
те одлуке која је донета у сврху верификације допуштена је жалба 
Уставном суду, који ће у кратком року одлучити о поднетој жалби. 
Рок у коме је Уставни суд дужан да донесе своју одлуку износи 72 
сата. Ако узмемо целокупну ситуацију у којој се Република Србија 
налази, као и остале друштвене чиниоце који утичу на форми-
рање легислативне гране власти, може се рећи да случај улагања 
жалбе Уставном суду и није баш појава која се може сусрести сва-
кодневно. Но, како било – када су сви захтеви процедуралног типа 
испуњени, онда посланици крећу са радом у складу са овлашће-
њима која су им дата. Такође, неизоставно морамо напоменути да 
они располажу извесним имунитетима који су им омогућени као 
такви и који су им од изузетног значаја при њиховом раду. Иму-
нитетска заштита посланика је гарантована већ самим највишим 
правним актом наше државе. (чл. 103. УРС). Народни посланици 
уживају како материјални, тако и процесни имунитет. Превасход-
но ће бити изложен појам материјалног имунитета, а после тога ће 
бити говора о процесном  имунитету. Ове две врсте имунитета су 
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веома битне за функционисање и обављање релевантних послова 
народних посланика и зато им се у свакодневној животној пракси 
придаје велики значај. Материјални имунитет штити народног по-
сланика од позивања на кривичну или другу одговорност за изра-
жено мишљење или гласање које је изнео у Народној скупштини, у 
вршењу своје посланичке функције. Уколико се догоди ситуација 
да се у конкретном случају посланик позове на свој имунитет 
он не може бити притворен нити се против њега може водити 
кривични или други поступак, без одобрења Народне скупшти-
не. Ово, уистину, представља специфичан вид заштите народних 
посланика, а заштита по овом основу не престаје ни када народ-
ном посланику престане његов мандат. Овај имунитет, или боље 
да кажемо овај тип имунитета је у народу нашироко познат под 
синонимом „имунитет неодговорности“. Осим тзв. имунитета 
неодговорности, наша парламентарна пракса познаје и процесни 
имунитет, коме не смемо придати ништа мање на значају него 
претходно наведеном. Процесни имунитет штити посланика од 
позивања на одговорност, притварања или кажњавања, без одо-
брења Народне скупштине. Оно што је неминовно рећи, а по чему 
ћемо овај имунитет разликовати од претходног, јесте чињеница 
да овај имунитет није трајног карактера. Односно, заштита која се 
пружа овим имунитетом није трајна, и то заправо значи да она де-
лује само ако се посланик позове на имунитет или то уместо њега 
учини Скуштина. После свега изложеног намеће се питање може 
ли посланик бити лишен слободе. Одговор је присутан и гласи 
да је то заправо могуће у овој ситуацији  али само и искључиво 
са одобрењем скупштине. Све у свему, значај посланичких иму-
нитета је итекако присутан, а заштита која им је по овом основу 
дата је и више него неопходна ако узмемо све ствари и факторе у 
обзир. Друштво у коме се тренутно налазимо је прошло изузетно 
тешке друштвене периоде који су били обележени променама. У 
тим периодима долази до формирања многих мишљења и ставо-
ва који се никако не могу подударати у потпуности. Баш из тог 
разлога често долази до разилажења у неким ставовима и то бива 
повод конфликта између неистомишљеника. Парламент као такав 
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је заиста једно специфично и посебно тело баш из разлога што у 
њему долази до размене ставова и размишљања и управо је то оно 
што му даје посебну боју и значај. Управо зато имунитети који се 
пружају посланицима могу бити од значаја, и често се посланици 
у неким својим поступцима позивају на посланичке имунитете 
које им слово правног акта признаје. У пракси се догађа да из-
вестан број људи, дакле не само правника, мисли да посланици 
можда и иду изван неких граница које би се могле дефинисати 
као нормалне и као дозвољене. Али, ако узмемо у обзир да се у 
Скупштини расправља од кључним питањима која се тичу др-
жаве и друштва, можда се може, на неки начин и одобрити такво 
деловање, наравно под условом да не подразумева узурпацију и 
гажење норме која треба да важи за све и за сваког. Но, о томе 
како даље функционише законодавно тело у Републици Србији, 
ближе ћемо видети кроз поступак доношења закона који је тре-
нутно постојећи.

Доношење закона

 Када говоримо о неопходном кворуму за редован рад 
Скупштине, истиче се да је неопходно присуство већине од укуп-
ног броја народних посланика. Уколико је овај услов испуњен, 
онда се може приступити доношењу одлука. Одлуке се доносе 
већином гласова присутних посланика. Међутим, овде постоји 
један изузетак коме ће бити посвећена засебна пажња. Изузетак 
од таквог начина одлучивања среће се у уставотворном поступку, 
у том смеру што се акт о промени Устава усваја двотрећинском 
већином од укупног броја народних посланика. Ово такође важи 
и за спровођење Устава, али и за Уставне законе. Ако узмемо у 
обзир значај Устава као правног акта, приметићемо да је заиста 
потребан максималан степен обазривости при измени истог. Да 
би се уопште поставило питање доношења закона, негде мора 
да постоји почетак самог поступка. Зато нас тај фактор води на 
законодавну иницијативу. Субјекти којима припада законодавна 
иницијатива јесу заправо субјекти који могу предлагати законе и 
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друге оште акте, а то су, у првом реду, Влада, народни посланици, 
скупштина аутономне покрајине или, што је занимљиво – група 
од 30.000 бирача. Осим ових субјеката, неопходно је споменути и 
Заштитника грађана али и Народну банку Србије који су, такође, 
овлашћени да предлажу законе и друге релевантне опште акте, 
али њихово овлашћење је у извесној мери ограничено. Наиме, они 
могу извршити предлагање закона и других општих аката само 
уколико су они у оквиру њихове надлежности. Мимо тога, зако-
нодавна иницијатива за њих није могућа. Сви предлози закона 
се подносе, наравно, Народној скупштини као легислативном 
телу надлежном за доношење закона, а то се може учинити како 
у писаном – тако и у електронском облику. Савремена средства 
комуникације и енормни развој технологије су омогућили ову 
другу опцију, и захваљујући томе сам поступак предлагања се 
обавља знатно ефикасније и брже, уз евентуално мање трошкова. 
Након што је предлог поднет скупштини, почиње законодавни 
поступак. Оно што је карактеристично за наш парламент јесте 
чињеница да је поступак за доношење закона код нас једнофа-
зан. Наши посланици као такви воде расправу како о предлогу 
тако и о самом закону. Никако не смемо изоставити и евентуалне 
амандмане који су некада преко потребни из објективних разлога. 
Предлог за доношење закон бива достављен председнику Народне 
скупштине, а његова надлежност и дужност јесте управо да тај 
предлог достави посланицима, другим надлежним одборима и 
Влади. Предлог се доставља Влади само уколико исти не потиче од 
Владе. Након што се релевантни субјекти, горе споменути, изјасне 
о предлогу, може се приступити и наредним фазама доношења 
закона. У даљим фазама рада, које су детаљно регулисане словом 
норме, врше се битне радне операције за доношење закона, и оно 
што неминовно морамо напоменути јесте да се свака од много-
бројних радних операција мора извести са максималним напором 
и залагањем како бисмо као крајњи продукт имали донет закон 
који одговара потребама друштва. Неретко се догађа да је за доно-
шење извесних закона неопходно да се изврши и консултовање са 
извесним стручњацима из појединих области како би и сам закон 
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који се везује за ту област био ефикасан и квалитетан. У супрот-
ном, могуће су правне празнине. Један занимљив пример који се 
срео у нашој законодавној пракси јесте случај доношења Закон о 
општем управном поступку, када при доношењу истог пре пар 
година – није консултован нити један једини познатији стручњак 
из области ове гране права. Како то изузетно коментарише проф. 
Милков:

Напуштајући добру традицију и квалитетна решења из Закона наста-
лог на добром искуству аустријске управе, марта 2016. Србија је донела 
потпуно нов Закон о општем управном поступку, при чему је примена 
овог прописа одложена до 1.јуна 2017. За разлику од првог југословен-
ског Закона и каснијих закона о управном поступку, у доношењу новог 
управног поступка није учествовао ниједан познатији домаћи или 
страни аутор из области управног права. Исто тако, за нови Закон не 
постоји никаква претходна управна или управно-судска пракса, која 
би утрла пут новом пропису. (Милков, 2018, 81-82)

Овај закон је само један пример како се не сме спроводи-
ти поступак доношења закона а на крају и реализација поступ-
ка без претходног консултовања са стручњацима из појединих 
области. Њихово знање и стручност, али и искуство, могу имати 
искључиво позитиван ефекат, јер управо то знање и стручност ће 
обезбедити да конкретни закон буде квалитетан без евентуалних 
грешака и правних празнина. Свака правна празнина је проблем 
за себе и зато треба тежити томе да до тог проблема уопште и не 
дође. 

Престанак мандата и распуштање Скупштине

 Када је реч о престанку мандата народних посланика, њега 
везујемо за протек одређеног временског периода. Тај временски 
период износи четири године, што заправо значи да мандат по-
сланика траје четири године и то од дана када им је потврђен, 
односно верификован у Народној скупштини. Што се тиче рани-
јег престанка мандата, он је регулисан Уставом и законом. Овде 
су могуће две ситуације. Прва, да је посреди ранији престанак 
мандата свих посланика и друга да је присутан ранији престанак 
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мандата појединог народног посланика. Ако би се тражио разлог 
зашто мандат свих посланика престаје раније, добија се одговор 
да је то могуће у случају распуштања скупштине. (чл. 109, УРС). 
Законом о избору народних посланика утврђују се разлози за пре-
станак мандата посланика као појединца:

1. Подношење оставке

2. Осуда правоснажном судском одлуком на казну затвора 
безусловно у трајању од најмање шест месеци

3. Лишавање пословне способности правоснажном судском 
одлуком

4. Неспојивост преузетог посла или функције са функцијом 
посланика

5. Губљење држављанства

6. Престанак пребивалишта на територији Републике Србије

7. Смрт посланика

Сви ови разлози су законом наведени. (чл. 88, Закон о 
избору народних посланика). Поред оваквог начина престанка 
мандата, могућа је још једна опција, а то је распуштање Народне 
скупштине. Она, као таква, може бити распуштена и пре истека 
мандата на који је изабрана, а одлуку о распуштању исте доноси 
председник Републике на образложени предлог Владе. Уколико 
председник нађе да су разлози који Влада наводи аргументовани и 
правно покривени, може да распусти скупштину. Међутим, стање 
које је фактички постојано у Републици Србији је такво да када 
извесна политичка странка дође на власт, та иста странка бива 
носилац како легислативе тако и егзекутиве, тако да је у пракси 
малтене немогућа ситуација да се скупштина распусти од стране 
председника. Када народ указује некоме поверење, он то скоро 
увек чини у сваком сегменту. Народна скупштина не може бити 
распуштена за време ратног или ванредног стања. Председник 
указом, у складу са Уставом распушта скупштину (чл. 109, УРС), 
а после тога расписује изборе за народне посланике, тако да се 
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избори окончају најкасније за 60 дана, од дана расписивања. Све 
у свему, ако узмемо у обзир значај Народне скупштине као носи-
оца легислативе у Републици Србији, можемо извести закључак 
да је регулатива пружена Уставом и другим релевантним актима 
заправо веома квалитетна, јер својом обимношћу покрива све 
евентуалне ситуације које могу у пракси да буду постојане. Управо 
оваквим регулисањем словом норми се омогућило квалитетном 
функционисању скупштине, међутим, парламент је сачињен и 
од посланика, што значи да није довољно искључиво постојање 
квалитетне регулативе. Неопходно је и то да народни посланици 
доследно спроведу норму у пракси и да својим активизмом и на-
порима оправдају поверење које су им грађани на непосредним 
парламентарним изборима  указали. Управо језичким тумачењем 
израза ,,народни посланик›› добијамо јасан резултат – а то је чи-
њеница да су они они бирани искључиво од стране народа и ис-
кључиво морају заступати интересе свога народа, и ничије друге. 
Све супротно од тога може ескалирати у незадовољство грађана, 
а наша друштвена традиција је таква да грађани често не бивају 
задовољни када им је поверење повређено, и управо тада могу 
настати извесни проблеми у друштву које треба решити. Добар 
рад легислативе, наравно, подразумева се, усклађен и са радом 
егзекутиве као извршне власти, може бити индикатор успеха и 
задовољства међу грађанима, а уколико до тога дође, слободно се 
може закључити да ће грађани у једном таквом амбијенту бити 
склони да поново, на следећим изборима, укажу поверење истим 
политички опцијама у Републици Србији. 

Закључак

 Парламентарна пракса присутна у већини земаља света 
се показује као изузетно успешна и делотворна. Многа правна 
решења која су доношена широм света су се показала као свр-
сисходна. Наша парламентарна пракса је такође до сада показала 
да суверена јединка попут Републике Србије може остварити од-
личне резултате усклађеним и заједничким радом одговарајућих 
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субјеката на државној сцени. Велики број закона који је донет у 
нашој земљи је заиста, сарджински посматрано, квалитетан, али 
свакако да има још места за напредовање. Наша земља у овом 
моменту нема јединствени Грађански законик, што је замерка 
многих правних практичара и теоретичара, и сматра се да се под 
хитно треба приступити изради једног таквог законика који је 
преко потребан Републици Србији. Наш законодавац, имајући 
често узоре и у неким другим, страним законодавствима, врши 
квалитетан посао при доношењу закона. Након што су ти закони 
донети, неопходно је исте и реализовати у пракси, међутим, то 
није задатак легислативе и то није више у оквиру њене надлежно-
сти. 
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Evolution of parliamentarism, parliament in the 
Republic of Serbia today: 

Legal aspect
 Abstract: Activism that was undertook on the teritory of middle-ages 

England resulted in forming of the first parliament which will be cornerstone of 
the parliamentarism. After that bloodshed which happened on the island under the 
leadership of King Henry, there income a crucial changes in the legislative. The future 
evolution of the old continent countries show us how every country had tendention 
to have their own legislative bodies, but still England was the cradle of the parliamen-
tarism. After many centuries, Republic of Serbia is also one of the countries where 
is the parliament existing and it's parliament have some specifics. Republic of Serbia 
have legislative body created in form of National Assembly, which is the highest 
representative body in this sovereign indiviual. Natonal Assembly have a wide range 
of competencies, which are guaranted to legislative, and also Assembly is in a spe-
cific way doing it's jurisdiction and jobs. Assembly is composed od 250 MPs, and is 
monoecious body. After the Assembly is definetly formed and all formal procedures 
are finally done, Assembly can start with it's work and by that achieve it's purpose. 

 Keywords: Parliamentarism, parliament, Nation Assembly of the Republic 
of Serbia, MPs, Constitution of the Republic of Serbia.
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ДРАМСКА И ПОЗОРИШНА ПЕДАГОГИЈА

ПОЗОРИШТЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ КАО 
ДЕО ПОЗОРИШНЕ ПЕДАГОГИЈЕ

Наталија Станојевић*
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(Универзитет у Крагујевцу)

Сажетак: Рад се бави позоришном педагогијом и позориштем им-
провизације као засебним дисциплинама, али и пољима њиховог укрштања. 
Позивајући се на теоријске основе обеју дисциплина и њихове методе, акценат 
је на расветљивању тренутног статуса импровизацијских техника у позоришној 
педагогији. Анализа је спроведена на конкретном позоришно-педагошком СА-
ФАРИ моделу, који се показао као погодан за ово истраживање, јер се један 
његов део базира управо на техникама позоришта импровизације. Циљ рада 
јесте да прикаже досадашња истраживања спроведена у оквиру ових области 
и да укаже на тренутну ситуацију на немачком и српском говорном подручју. 
На основу анализе података, дошло се до закључка да постоји недостатак ли-
тературе која се бави овом темом, нарочито у Србији, што пружа могућност 
за даља истраживања.

Кључне речи: позоришна педагогија, САФАРИ модел, Габриеле Черни 
позориште импровизације, Кит Џонстон, импровизација

Увод

У научним и наставним оквирима педагогија заузима ве-
ома важну улогу. Као наука која се бави образовањем и васпита-
њем она је неизоставан део рада у наставним, али и ваннаставним 
оквирима, како са децом тако и са одраслима. У науци се већ годи-
нама уназад могу сагледавати тенденције у педагошком раду које 
се базирају на мање конвенционалним приступима. Једна од тих 
тенденција ослања се на позориште и позоришне технике. Уви-
девши значај који позориште има за развој различитих аспеката 
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људске личности, наука се окренула ка повезивању позоришних 
и педагошких процеса и увиђању њихових заједничких каракте-
ристика, што је довело до развоја нове научне дисциплине – по-
зоришне педагогије. Током проучавања и развијања ове још увек 
младе дисциплине, увидело се колико различитих позоришних 
облика проналази своје место у позоришној педагогији. Један од 
тих облика јесте и позориште импровизације. Циљ овог рада је 
да покаже и утврди место и значај позоришта импровизације и 
његових техника у позоришно-педагошким процесима. 

У раду се полази од позоришне педагогије и њеног дефи-
нисања, при чему се кроз објашњавање терминологије указује и 
на области преклапања педагогије и позоришта - даје се увид у 
то одакле долази назив позоришна педагогија, која је улога пе-
дагогије, а која позоришта у овој научној дисциплини и који су 
њени циљеви. Такође, даје се кратак преглед развоја позоришне 
педагогије, са посебним освртом на тренутну ситуацију у Србији и 
досадашња истраживања која су спроведена на ову тему. У фокусу 
рада налази се један од бројних позоришно-педагошких модела, 
САФАРИ модел, који је развила Габриеле Черни (Gabriele Czerny), 
а који даје посебно место позоришту импровизације и његовим 
техникама, што је од пресудне важности за овај рад. САФАРИ мо-
дел састоји се из шест фаза које ће бити појединачно представље-
не у наставку. Централни део рада чини позориште импровиза-
ције. Поред кратког прегледа развоја позоришта импровизације и 
објашњења самог назива, даје се увид у најважније представнике, 
од којих се акценат ставља на Кита Џонстона (Keith Johnstone) и 
његово поимање позоришта импровизације. Суштина рада јесте 
у томе да осветли све углове у којима се импровизација користи у 
позоришној педагогији и из којих перспектива. С тим у вези, даје 
се преглед ауторки, са немачког и српског говорног подручја, које 
су у својим истраживањима у области позоришне педагогије по-
светиле пажњу и позоришту импровизације. Напослетку, главни 
циљ рада је да анализира заступљености позоришта импровиза-
ције у позоришно-педагошким оквирима и увиди да ли постоји 
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простор за даља научна истраживања на ту тему.  

О позоришној педагогији

Позоришна педагогија као научна дисциплина појавила се 
седамдесетих година двадесетог века, прво на немачком говорном 
подручју, да би се потом почела ширити и на остале делове света. 
Од самих зачетака бављења овом науком, појавили су се бројни 
теоретичари који су дали свој допринос утемељењу и развоју 
позоришне педагогије. На позоришну педагогију и њену научну 
и практичну примену директно утичу бројне поддисциплине. 
Ова интердисциплинарност обликује позоришну педагогију, али 
уједно и отежава њено дефинисање. Користећи позориште као 
медијум, позоришна педагогија има за циљ остваривање естет-
ско-филозофских, позоришних и социјалних циљева (Göhmann, 
2004, 55). Тања Бидло (Tanja Bidlo) наводи да сам појам указује на 
то да се ова дисциплина налази између позоришта као уметничке 
форме са једне, и педагогије као научне дисциплине са друге стра-
не и објашњава значај обеју наука у оквиру позоришне педагогије. 
Поред социјалне димензије коју има позориште (с обзиром на то 
да позориште укључује тимски рад) и индивидуалних способ-
ности које се учвршћују и стимулишу кроз позоришну игру, као 
што су машта, саосећање, способност уживљавања, опажање и 
посматрање, опуштање и концентрација, језик и покрет, говори 
се и о дисциплинама као што су импровизација и развијање улога. 
Са једне стране откривају се технике и методе које се постепено 
приближавају развоју улога, а са друге стране ради се о увиду у то 
које способности се код човека могу пробудити и развијати зарад 
његове личности и самопоуздања, а да то није у свакој ситуацији 
експлицитно педагошки наведено (Bidlo, 2006, 15). У позоришно-
-педагошком раду, процес личног развоја одвија се спонтано, а 
позоришна педагогија нуди могућност за ширење естетских и 
психосоцијалних искустава 

Када се говори о односу позоришне педагогије и позори-
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шта, заправо се говори о позоришној игри. Кроз игру човек учи 
да опажа свет око себе и да га разуме. Позоришна педагогија нуди 
нам могућност да играјући се комуницирамо сами са собом и са 
светом око себе, да маштамо, деламо, посматрамо, уживљавамо се 
и саосећамо, да радимо у тиму. Позоришна игра је веома важан 
елемент без кога се позоришна педагогија не може замислити. 
Такође она је и социјални процес који настаје и развија се у за-
једници и кроз заједницу. Позоришна игра захтева одрицање од 
самог себе, али и откривање нових аспеката сопствене личности 
(Bidlo, 2006, 22). Кроз позоришну игру глумац се идентификује са 
својом улогом и живи у њој.

Позоришна педагогија има широко поље деловања. Сам 
термин даје увид у широк спектар могућности које позоришна 
педагогија може имати. Са једне стране може се спроводити у 
оквиру професионалних позоришта, у аматерским позориштима, 
у раду у различитим институцијама од школа, преко вртића до 
образовних установа за одрасле, у различитим врстама терапија 
– примена је широка. Интересовање за позоришну педагогију као 
и њена примена су се у последњим годинама знатно прошириле. 
Управо због тога није лако дефинисати је и утврдити њене циљеве. 
У томе може помоћи анализирање самог појма позоришна педаго-
гија (нем. Theaterpädagogik). У немачкој сложеници је педагогија 
конституент који је носилац значења, али како Ларс Геман (Lars 
Göhmann) (2004) наводи, она има улогу посредника у преношењу 
садржаја, док педагогија преставља средство ка циљу (стр. 57). 
Педагогија као наука о васпитању и образовању бави се поједин-
цем, његовим психичким, физичким и личним развојем, а осим 
тога изучава рад и односе у друштвеним заједницама. С тим у 
вези Тања Бидло (2006) говори о друштвеном аспекту позоришта, 
будући да позоришна игра настаје као резултат колективног рада. 
Рад у групи је основа позоришне уметности и као такав има пози-
тиван утицај на појединца и на његове психофизичке способно-
сти. У томе се огледа предност позоришне педагогије у односу на 
друге сличне дисциплине, јер се кроз игру и глуму процес личног 
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развоја одвија сам од себе (стр. 15). 

Из наведеног може се закључити да је позоришна педаго-
гија симбиоза ових двају области које су у исто време различите, 
али се међусобно допуњују. Специфичност позоришне педагогије 
огледа се у томе што она представља гранично подручје између 
уметности и науке. Такође, важно је нагласити да иако велики део 
позоришно-педагошког процеса чини педагошки рад, он се ипак 
мора посматрати са оба аспекта – позоришног и педагошког. 

На немачком говорном подручју, позоришна педагогија 
се изучава већ деценијама. Од осамдесетих година прошлог века 
примећује се значајан пораст интересовања за позоришну педа-
гогију у школама и на универзитетима (Stanescu, 2011, 24). Велико 
интересовање за ову област и њена широка примена довеле су до 
тога да је позоришна педагогија данас предмет на многим универ-
зитетима у Немачкој, Аустрији и Швајцарској, као и у другим зе-
мљама Европе. У Србији је бављење позоришном педагогијом још 
увек у зачетку, а треба издвојити Филолошко-уметнички факултет 
Универзитета у Крагујевцу и Филозофски факултет Универзитета 
у Новом Саду на којима се позоришна педагогија негује у склопу 
наставе методике и књижевности, као и у разним ваннаставним 
активностима. Посебно треба споменути професорку Филоло-
шко-уметничког факултета др Марину Петровић Јилих, доцент 
за ужу научну област Немачка књижевност и култура и Методика 
наставе немачког језика и књижевности, која се позоришном пе-
дагогијом бави у склопу наставе књижевности, а 2013. године је 
и одбранила докторску дисертацију на тему Дидактика књижев-
ности у универзитетској настави приказана на истраживању 
модела преношења новије књижевности немачког говорног подруч-
ја, што је била прва дисертација на тему позоришне педагогије у 
Србији. Ова дисертација је 2016. обљављена као монографија под 
називом Сви смо били текст... Такође, Јелена Гојић, асистент за 
ужу научну област Немачка књижевност и култура на Филоло-
шко-уметничком факултету, бави се позоришном педагогијом из 
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угла образовања наставника, што је и била тема њеног мастер рада 
Методе позоришне педагогије на терцијарном нивоу образовања. 
Осим тога, она је руководилац Академског позоришта студената 
германистике (АПСГ), чији сам и сама члан, у коме се позоришни 
рад базира на методама позоришне педагогије. У оквиру АПСГ-а 
чланови се преко позоришних радионица и представа упознају и 
са научним истраживањима, јер су и сами део истих, а о којима 
преко научних радова и излагања на научним конференцијама у 
земљи и иностранству Јелена Гојић упознаје научну јавност са ак-
тивностима овог студентског позоришта. Могућност упознавања 
са различитим формама рада и активности у научним истражи-
вањима издваја ово аматерско позориште од традиционалнијег 
облика драмске секције, где је акценат на репродукцији одређеног 
књижевног текста. Такође, др Марија Нијемчевић Перовић, аси-
стент за ужу научну област Методика наставе немачког језика и 
књижевности на Филолошко-уметничком факултету, се у окви-
ру свог академског рада бави позоришном педагогијом, а из ове 
области је и одбранила докторску дисертацију под називом По-
зоришна педагогија у настави немачког као страног језика и њен 
дидактички потенцијал за образовање будућих наставника. 

САФАРИ модел

 Током година проучавања позоришне педагогије, развијен 
је велики број позоришно-педагошких модела који теоријске по-
стулате доказују у пракси. Један такав модел развила је Габриеле 
Черни. Њен модел назива се САФАРИ модел, а с обзиром на то да 
је реч САФАРИ у овом случају акроним, свако слово представља 
једну фазу у овом позоришно-педагошком моделу. 

За теорију коју заступа Черни, најрелевантније је разу-
мевање позоришне педагогије коју даје Улрике Хенчел (Ulrike 
Hentschel) с обзиром на то да се САФАРИ модел, од кога се полази 
у овом раду, заснива управо на њеном поимању позоришне педа-
гогије и њених образовно-дидактичких циљева. Хенчел „Theater“ 
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у: Dörger/Nickel, Spiel- und Theaterpädagogik studieren полази од 
тога да је позоришна педагогија предмет естетског образовања. С 
тим у вези, Черни (2007) издваја три поља деловања позоришне 
педагогије – индивидуални развој, развој естетког васпитања и 
социјални развој (стр. 151).  Све ове компоненте уграђене су у 
њен позоришно-педагошки модел. У овај модел интегрисани су 
појединачни концепти индивидуалног развоја, развоја естетског 
васпитања и социјалног развоја и он покушава да структурише 
појединачне позоришне процесе, а да при томе не запостави три 
наведена образовна аспекта, који представљају главни циљ овог 
концепта (Czerny, 2007, 161). Такође, Черни (2007) анализира те-
орију Улрике Хенчел, при чему се посебно осврће на двоструку 
функцију глумца као глумца и глумца као фигуре (стр. 152). Она 
продубљује Хенчелину идеју тако што обраћа пажњу на искуство 
које настаје између сопственог Ја и улоге коју глумац представља. 
У наставку сваки корак САФАРИ модела биће појединачно пред-
стављен и објашњен.

С – Штоф (нем. Stoff)

У првој фази ради се о бирању грађе тј. штофа на којој ће 
се рад одвијати и то представља полазну тачку у позоришно-пе-
дагошком процесу. Черни (2007) наводи да текст као такав треба 
да послужи као средство за дефинисање штофа. Сам текст није 
од пресудног значаја, већ штоф који је у тексту садржан, с обзи-
ром на то да ће он бити основа за даљи рад. Текст је импулс који 
има за циљ да подстакне машту учесника и да их наведе на то да 
анализирају себе и свет око себе и да истраже нове перспективе 
које могу искористити у позоришном процесу (стр. 164). Штоф 
може бити било који текст по постструктуралистичкој теорији 
и он се у току процеса, кроз импровизацију, може изменити, па-
родирати, проширити. Важно је да он има креативни потенцијал 
који ће пробудити машту и мотивацију за даљи рад, будући да 
интерпретација текста треба да буде на учесницима. 
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А – Аматерски прелудијум (нем. Auftakt)

Ова фаза има важну функцију јер током ње, уз помоћ своје 
маште и свог тела, учесници  представљају нешто што су доживе-
ли и искусили, а посебна пажња поклања се осећањима, машти, 
телу, покретима, опуштању, дисању, гласу, говору. Вежбе које се 
користе у аматерском прелудијуму стварају основу за развој фи-
гура и сценску импровизацију. Уз помоћу тих вежби учесници се 
опуштају, постају свесни себе и своје околине и простора у коме 
се налазе. Черни указује на значај простора у коме се одвија по-
зоришно-педагошки процес. Тај простор треба да буде празан, са 
што мање намештаја, како би учесници имали слободу кретања. 
Поред простора за игру, он представља и врсту „социјалног про-
стора“ у коме се учесници упознају, а самим тим обликују атмо-
сферу. Важно је да атмосфера у групи буди пријатна, како би се 
учесници осећали слободно и сигурно да изразе своје идеје, мисли 
и осећања и како би имали жељу да активно учествују (Czerny, 
2007, 168-169). Аматерски прелудијум представља фазу загревања 
и током ње учесници активирају сва своја чула, своју машту, моћ 
имагинације и проналазе начин да то испоље. 

Ф – Фигура (нем. Figur)

У овој фази долази до формирања ликова, што представља 
централни елемент позоришног рада, који је започет у аматерском 
прелудијуму (Czerny, 2007, 171). На основу искуства које су стекли 
у претходној фази, учесници сада формирају своје ликове. Пола-
зна тачка у формирању лика је учесник сам, будући да је он тај 
који обликује свој лик и у њега уграђује део своје личности и свог 
искуства. Тако овде долази до диференцирања између сопственог 
Ја и лика који учесник глуми. То значи да учесник треба да про-
нађе равнотежу између личних искустава, емоција и доживљаја и 
оних које треба да представи својим ликом. Он треба да се уживи 
у лик и да се у њему препозна како би га представио на аутенти-
чан начин (Петровић Јилих, 2016, 81). 
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А – Акција (нем. Aktion)

У аматерском прелудијуму учесници кроз импровизацију 
откривају своју креативност и уче како да спонтано реагују на 
различите импулсе у оквиру групе. Ова фаза базира се на томе да 
искуства која су учесници стекли о својим ликовима у претход-
ним фазама сада искористе и додатно их обликују кроз импро-
визацију (Czerny, 2007, 172). У развијању ситуације могу помоћи 
упутства као што су замишљено место, време, атмосфера, број 
особа које учествују у ситуацији. Како би се импровизација још 
додатно развила, учесницима се могу поставити различита пита-
ња која ће бити додатни импулс за њихово делање. Габриеле Чер-
ни (2007) истиче и важну улогу коју импровизација има у њеном 
позоришно-педагошком моделу, а о чему ће бити речи у наредном 
поглављу (стр. 173). За овај корак у САФАРИ моделу је кључна 
импровизација, стога је он од посебног значаја за овај рад. 

Р – Рефлексија (нем. Reflexion)

Рефлексија је веома важан део сваког позоришног про-
цеса. Кроз њу учесници постају свесни онога што су доживели, 
промишљају о својим осећањима и исказују своје утиске. То им 
омогућава да се дистанцирају од ситуације и да објективно осмо-
тре себе и оно што се дешава око њих. Черни (2007) дели фазу 
рефлексију у четири подфазе (стр. 173). Прва фаза фокусира се 
на оно што су учесници доживели на емотивном, телесном, чул-
ном и социјалном ниову, а затим се у другој фази акценат ставља 
на естетски доживљај у лику који представљају. Трећа фаза тиче 
се импровизације. Учесници разговарају и освешћују оно што 
су доживели. Четврта фаза представља рефлексију целокупног 
позоришног  процеса који су учесници прошли (уп. Czerny 2007, 
174-175). Томе значајно могу допринети питања као што су: Ко сам 
ја? Где сам? Зашто сам ту? Шта радим ту? Шта опажам? која 
такође могу помоћи у развоју ликова које учесници глуме (Гојић, 
2016, 27). 
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И – Инсценирање (нем. Inszenierung)

Последња фаза у САФАРИ моделу представља приказива-
ње онога што је постигнуто у току процеса. Ова фаза је важна због 
тога што се у њој у потпуности дочарава процес који је учесник 
прошао од сопственог Ја до лика који представља. Форма у којој 
ће се инсценирање одвијати зависи од учесника и њихових жеља 
и интересовања, о чему они одлучују у договору са модератором 
групе, а могућности су неограничене. 

Оно што је предмет расправе у оквиру позоришне педаго-
гије јесте питање процеса и продукта, о коме се дискутовало још 
у седамдесетим годинама прошлог века. Бидло (2006) наводи да се 
у том контексту доводе у питање циљеви позоришно-педагошког 
рада.  Да ли се у првом плану налази социјални процес, или пак 
естетски продукт? У процесу, акценат је на ономе што се догађа 
глумцима у игри и кроз њу, а ако је реч о продукту, ради се кон-
кретном резултату који је произашао из процеса (стр. 40).

О позоришту импровизације

Реч импровизација настала је од италијанске речи 
improvviso што значи непосредно, али  истраживањем етимоло-
гије дошло се до закључка да је реч изведена од латинске речи 
providere у значењу предвидети (Lösel, 2013, 38). Префикс им пред-
ставља негацију, па се improvisum може превести као непредви-
ђено. Дословно преведено, импровизовати значи учинити нешто 
неочекивано. У почетку је реч имала негативну конотацију, те се 
употребљавала да би се описала ситуација у којој је неко испао 
из уобичајених оквира. С тим у вези Удо Готлих (Udo Göttlich) и 
Роналд Курт (Ronald Kurt) (2012) дају следеће објашњење: 

Реч „импровизација“ потиче од италијанске речи „improvisus“ и може 
се поделити на три дела: „im“,“ pro“ и „viderе“. „Videre“ значи „видети“, 
„pro“ у овом контексту значи „испред“ и односи се на будућност. „Im“ 
представља негацију и може се превести као „нe“. Комбинацијом ових 
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трију речи негира се нешто што се односи на будући тренутак. Из 
овога се добија следећи смисао: „Не знамо шта ће се даље одвијати.“ 
(стр. 166)*

Импровизација је део свакодневног живота, а њени корени 
се могу потражити још у антици. У античкој Грчкој постојале су 
бројне позоришне форме које су се базирале на импровизацији. 
Оне нису биле толико заступљене као класичне форме (трагеди-
ја и комедија), с обзиром на то да су се ретко чувале у писаном 
облику. Ипак, слободне форме позоришта су се одржале и до по-
зног античког периода када се за њих употребљавао термин мимус 
(Dörger & Nickel, 2008, 17). У то време трагедије и комедије су 
се све ређе изводиле, а мимус је био преовлађујућа позоришна 
форма. Следећи важан период у развоју позоришта импровиза-
ције био је 16. век. Тада се почела развијати комедија дел арте 
(итал. commedia dell›arte) која представља правац у позоришној 
уметности који важи за златно доба позоришта импровизације 
(Lösel, 2013, 48). Тада се импровизација афирмисала као важна 
уметничка форма и наставила је да се развија и у наредним веко-
вима. Почетак 20. века сматра се важним периодом у развоју им-
провизације. Нове политичке и друштвене околности имале су јак 
утицај на уметност тог доба, те су  старе позоришне форме, које су 
се базирале на строгим правилима, доведене у питање. Модерно 
доба довело је до великих промена на свим пољима, па је тако 
авангардни покрет Дада произвео прве перформансе новог доба 
засноване на импровизацији (Lösel, 2013, 48). Од тог тренутка им-
провизација је постала неизоставан део позоришне уметности. 

Најплодније тло за даљи развој импровизације биле су Сје-
дињене Америчке Државе. Тако се оснивачем модерног позори-
шта импровизације сматра Виола Сполин (Viola Spolin), америчка 
глумица и ауторка, која је крајем двадесетих година прошлог века 
значајно обликовала позориште импровизације које данас позна-
* „Das Wort „Improvisation“ entstammt dem Lateinischen “improvisus“ und lässt sich in drei Sinneinheiten zerlegen: 
„Im“ – „pro“ – „videre“. „Videre“ heißt „sehen“, „pro“ bedeutet hier „vor“ und impliziert einen Zukunftsbezug. „lm“ 
ist eine Negation und lässt sich ins Deutsche als „nicht“ oder „un“ übersetzen. In der Verbindung der drei Worte „nicht“, 
„vor“ und „sehen“ wird ein Sehen verneint, das sich auf Zukünftiges bezieht. Das leuchtet unmittelbar ein: Wir wissen 
nicht wie es weitergeht“ (Göttlich & Kurt 2012, 166). Цитат је превод ауторке
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јемо. Четрдесетих година 20. века осмислила је технике и вежбе 
базиране на импровизацији које су поставиле основу за даља ис-
траживања. Њен син, Пол Силс (Paul Sills) значајно је допринео 
ширењу импровизације у Америци. Он је 1955. године у Чикагу 
основао прву позоришну трупу која се бавила само импровиза-
цијом, а 1957. и позориште „The Second Sity“ које се сматра првим 
професионалним позориштем импровизације данашњице (Dörger 
& Nickel 2008, 25 – 37). Поред Виоле Сполин, важна имена у све-
ту позоришта импровизације су још Џејкоб Леви Морено (Jacob 
Levy Moreno) који се сматра оснивачем психодраме, која је имала 
велики утицај на даљи развој импровизацијских форми, а такође 
и Кит Џонстон на чијем се схватању и принципима позоришта 
импровизације базира овај рад. У Немачкој је позориште импро-
визације почело да добија на значају осамдесетих година 20. века, 
а форма која се нарочито истакла јесте спортско позориште (нем. 
Theatersport), што представља једну од бројних форми позоришта 
импровизације коју је развио Кит Џонстон. Данас се позориште 
импровизације на немачком говорном подручју нарочито негује 
у бројним аматерским и професионалним позориштима, као и у 
наставним оквирима у раду са децом и младима (Dörger & Nickel, 
2008, 44).

Кит Џонстон, рођен 1933. године у Енглеској, данас важи 
за најзначајнијег представника позоришта импровизације у све-
ту, а у Европи се сматра његовим оснивачем. Као наставник по 
занимању, Џонстон је годинама радио у лондонском позоришту 
„Londoner Royal Court Theatre“ прво као позоришни педагог, а 
касније и режисер. Подстакнут својим лошим искуством са фор-
малним образовањем, покушао је да успостави нове методе које 
су имале за циљ да развијају спонтаност код ученика (Bidlo, 2006, 
104). Његов рад дао је велики допринос развоју позоришта им-
провизације, а концепт који је он створио ослања се на неколико 
аспеката који су дали значајан допринос позоришној педагогији. У 
почетку, Џонстон се у свом раду оријентисао ка професионалним 
глумцима и студентима глуме, а касније је тежиште својих истра-
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живања усмерио већим делом ка аматерима (Bidlo, 2006, 105).

У првом кораку у свом позоришном процесу Џонстон је 
покушао да коришћењем различитих средстава отклони препреке 
које учесници имају и да им ублажи страх од неуспеха. Већина 
људи је научена да грешке треба избегавати или их прикривати, а 
све са циљем да би се добила похвала или уважавање (Johnstone, 
2013, 44). Он је приметио да се учесници често труде да изгле-
дају као да се осећају лоше онда када се плаше неуспеха, како би 
смањили свој удео у одговорности за евентуалну грешку. С тим 
у вези, он жели да преузме одговорност за грешке својих учесни-
ка, да би они на тај начин увидели да су грешке важан саставни 
део сваког процеса учења (уп. Johnstone, 2013, 21). Током живота 
свака особа развија одређене стратегије које ће јој помоћи да се 
снађе у неизвесним ситуцијама и да се са њима избори. Џонстон 
сматра да такве стратегије могу негативно да утичу на процес 
импровизације. Такође, он наводи да се таквим наученим обли-
цима понашања треба супротставити кроз њихово расветљивање 
и прихватање. Уколико у оквиру групе дође до одређених поте-
шкоћа у импровизацији, важно је о томе разговарати и у тиму 
увидети шта је узрок препреке. У ту сврху, Џонстон наглашава 
важност вежбе прихватања, а под тим подразумева прихватање 
свих импулса током импровизације који долазе од партнера. То 
значи да када један учесник има нову идеју коју жели да импле-
ментира у сцену која се увежбава и која ће бити део представе, 
остали учесници ту идеју треба да прихвате и да је даље развијају. 
Уколико до тога не дође, Џонстон (2013) говори о блокирању као 
нечему што руши концепт импровизације (стр. 161). За целокупан 
процес велики значај имају динамика и атмосфера које владају у 
групи, а то директно зависи од модератора групе и циљева које 
треба испунити. На самом почетку важно је учесницима дати до 
знања да се овде не ради о такмичењу и да циљ не сме бити ме-
ђусобно надметање. Сви учесници чине један тим и фокус треба 
да буде на томе да раде једни за друге, а не једни против других 
(Johnstone, 2013, 43). Оваква атмосфера омогућава учесницима да 
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буду спонтани, што значи да имају слободу да изразе своје мисли 
и своју креативност. Ипак, код неких учесника то може довести 
до страха од сопствених идеја и маште. У тој ситуацији важно 
је са учесницима поделити своја и туђа искуства, како се не би 
осећали сувише експонирано. О томе Џонстон (2013) каже: „Ја све 
потврђујем и све што потекне из њихове подсвести посматрам као 
нормално.“ (стр. 189)

Важне теоријске основе Џонстоновог концепта чине ста-
тус и причање приче. У позоришту импровизације статус под-
разумева однос моћи између два лика на сцени. Лик са високим 
статусом, понаша се доминантно у односу на оног са ниским ста-
тусом. Када неки лик има низак статус, он се подређује лику са 
високим статусом и прилагођава своје поступке њему и његовим 
циљевима. Тренутни статус ликова у међусобном односу може 
се препознати по говору тела, поступцима и начину говорења. 
Појам статус Кит Џонстон (2013) разуме као нешто што човек 
ради, независно од социјалног статуса који има (стр. 57). Принцип 
причања приче је један од кључних елемената импровизације (уп. 
Johnstone, 2013, 185) који подразумева развијање ликова, надове-
зивање на оно што је већ речено или увођење нових елемената у 
причу и  представљање неочекиваних преокрета у причи. С тим 
у вези, импровизација се базира на томе да учесници не разми-
шљају унапред већ да буду креативни, делају и говоре спонтано. 

Из овога се може закључити да је својим техникама за 
развијање спонтаности и креативности, као и разумевању и 
утемељењу статуса, Кит Џонстон дао  велики допринос развоју 
импровизације, не само у области аматерске и професионалне 
глуме као професије, већ је директно увео у наставни процес и 
имплементирао је у педагошки рад са ученицима. Технике позори-
шта импровизације које је он утемељио се данас користе не само у 
позоришту импровизације, већ и у другим позоришним формама, 
а такође су и велики део позоришно-педагошких процеса о чему 
ће бити речи у наредном поглављу.
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Позориште импровизације у оквиру позоришне 
педагогије

У претходним поглављима циљ је био представити позо-
ришну педагогију и позориште импровизације као две самосталне 
дисциплине које се могу посматрати како кроз перспективу науке, 
тако и кроз перспективу позоришне уметности. Акценат је ста-
вљен на дефинисање њихових области деловања, циљева и метода 
којима се служе, али и на преглед теоријских постулата аутора 
који су значајно допринели развоју ових двају дисциплина. Ово 
поглавље бавиће се односом позоришне педагогије и позоришта 
импровизације и њиховим укрштањем, како у теорији тако и у 
пракси. Такође, дотаћи ће се и улога које позориште импрови-
зације има у позоришној педагогији, што ће бити представљено 
на основу досадашњих истраживања објављених у Немачкој и 
Србији.

Као што је већ споменуто, позоришна педагогија се на не-
мачком говорном подручју изучава већ деценијама. Током година, 
научници су се бавили разним аспектима позоришне педагогије, 
кроз утврђивање њених циљева и метода и дефинисање области 
њеног деловања. На основу тога дошли су до закључка да постоје 
бројни позоришни модели који се базирају на позоришно-педа-
гошким концептима, од којих је за овај рад релевантан концепт 
Кита Џонстона који је представљен у претходном поглављу.

Тања Бидло једна је од првих научника која се бавила 
теоријским основама и развојем позоришне педагогије, што је 
и представила у својој књизи Увод у позоришну педагогију (нем. 
Theaterpädagogik. Einführung) објављеној 2006. године. У њој она 
наводи неколико педагога који су поље свог деловања усмерили 
ка позоришту и указује на њихов утицај, не само у образовању 
глумаца, већ и у позоришној педагогији. Такође, даје преглед њи-
хових позоришно-педагошких концепата на основу којих жели да 
расветли разноликост позоришно-педагошког рада и да покаже 
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у којој мери долази до преклапања уметности и педагогије. Oни 
су поставили темеље позоришној педагогији, с обзиром на то да 
многе технике и методе које су развили данас у свом раду кори-
сте позоришни педагози (Bidlo, 2006, 73). Један од тих концепата 
јесте и модел Кита Џонстона, који се базира на импровизацији 
и раду са маскама, а на који се Тања Бидло ослања и уводи их у 
позоришну педагогију на немачком говорном подручју. Посебну 
релевантност његовог рада у области позоришне педагогије она 
види у значају који он даје развијању опажања, фантазије и ма-
ште. Ипак, Џонстонов позоришно-педагошки циљ превазилази 
уметност импровизације. Он је желео да покаже да се и у импро-
визацији и у стварном животу све може оживети и променити, а 
да је свака личност, било стварна или измишљена, способна за то 
да се изнова развија и мења (Бидло 2006, 105). Кључни елементи 
Џонстоновог рада могу се применити и изван позоришта, а та-
кође указују и на естетску вредност коју има модерно позориште 
импровизације, а која директно утиче на развој личности. Бидло 
(2006) сматра да су педагошки аспекти који чине темељ Џонсто-
новог рада живети у тренутку и веровати сопственим креативним 
потенцијалима (уп. 104 –112).

На основу теоријских фундамената на којима се базира по-
зоришна педагогија, Габриеле Черни развила је свој позоришно-
-педгошки модел који је представљен у првом поглављу. У свој 
модел она је уградила концепте позоришта импровизације, осла-
њајући се пре свега на идеје које је развио Кит Џонстон. Посебну 
важност импровизације она истиче у једној од фаза САФАРИ мо-
дела – фази акције. Ова фаза је од великог значаја за целокупан 
позоришно-педагошки процес кроз који учесници пролазе, јер се 
управо у њој развија суштина презентације, како Черни још на-
зива завршни продукт (представа, перформанс, сценски приказ). 
Кроз импровизацијске вежбе учесници се стављају у различите 
ситуације у којима је акценат на спонтаним реакцијама и на за-
једничком раду. Черни посебно истиче важност ситуација у које 
учесници морају да уђу спонтано и без претходне припреме. То 
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од њих захтева да ситуацију у којој се налазе пажљиво осмотре и 
да осете расположење које влада у групи, да би били у стању да 
пробуде креативност у себи из које ће се изродити нове идеје које 
ће обликовати представу (Czerny, 2007, 45). Овај процес је веома 
важан јер се кроз њега учесници опуштају, а тек када се потпуно 
ослободе могу да се посвете раду на конкретном тексту и уобли-
чавању сцена из којих ће се представа састојати. На основу тога, 
Черни (2007) издваја аспекте Џонстоновог позоришног рада, као 
што су способност прилагођавања ситуацији и промена перспек-
тиве, спонтаност, заједнички рад и способност мењања себе, који 
су од изузетног значаја за свет позоришне педагогије (стр. 47). 

Убрзо се показало да је САФАРИ модел изузетно примен-
љив у пракси и да нуди могућност стицања свих компетенција 
и вештина које се негују у позоришно-педагошком раду. Његова 
примена проширила се и ван немачког говорног подручја, а ве-
лики значај његовом афирмисању дала је и др Мирона Станеску 
(Mirona Stanescu) која је данас шеф Одсека за педагогију и и ди-
дактику на немачком језику Универзитета Бабеш Бољаји у Клужу 
(Babeș-Bolyai-Universität Cluj-Napoca). Поред едукација које ре-
довно држи из области позоришне педагогије, Мирона Станеску 
се кроз свој универзитетски рад бави оспособљавањем будућих 
наставника за позоришно-педагошки рад и њено имплементира-
ње у настави, а њено интересовање посебно је усмерено ка деци и 
младима. Примењујући САФАРИ модел у пракси, она је одржала 
бројне радионице са децом које су се базирале на раду са књи-
жевним текстовима. С обзиром на то да су вежбе импровизаци-
је саставни део САФАРИ модела, Станеску детаљно описује на 
који начин их спроводи у позоришно-педагошком процесу (уп. 
Stanescu, 2010, 51-59). На конкретном примеру она полази од тога 
да се инсценирање, као последња фаза у САФАРИ моделу, базира 
на импровизацији која настаје током фазе акције, а такође наво-
ди да је фокус њеног позоришно-педагошког пројекта развијање 
креативности и способности импровизације.



Позориште импровизације као део позоришне педагогије

198

У свом мастер раду, који се првенствено бави образовањем 
наставника кроз методе позоришне педагогије, Јелена Гојић увиђа 
значај који импровизација може имати за наставнички посао. Она 
сматра да импровизација у настави може утицати на стваралач-
ке способности ученика. Да би то постигао, наставник мора да 
буде добар импровизатор, што од њега захтева отвореност пре-
ма различитим схватањима и погледима (Гојић, 2016, 27). Она се 
осврће на то да је свако одељење посебна група у којој владају 
различитости и да кроз своје одрастање ученици пролазе кроз 
различите промене које за њих представљају новину. Управо из 
тог разлога наставник треба да подстиче импровизацију у виду 
експериментисања са уживљавањем и испробавањем различитих 
емоција, да би на тај начин подстакао ученике да раде на себи 
и да буду самостални јер управо импровизација захтева стално 
доношење одлука (Гојић, 2016, 28). Кроз подстицање на доношење 
одлука, наставник учи ученике да преузимају одговорност за свој 
поступке, што одговара образовним циљевима наставе.

Бавећи се овом темом увидела сам недостатак истражи-
вања која би се конкретно бавила везом између позоришне педа-
гогије и позоришта импровизације. Аутори које сам споменула 
и на чији се рад позивам, позориште импровизације углавном 
посматрају са аспекта импровизацијских вежби које се користе у 
конкретном процесу, наводећи само неке од његових предности 
за позоришно-педагошки рад. Иако је позоришна педагогија данас 
широко распрострањена, како на немачком говорном подручју, 
тако и у свету, током свог истраживања, а што се може видети 
из приложеног, дошла сам до закључка да постоји недостатак 
приступачне литературе која је посвећена значају позоришта им-
провизације у оквиру позоришне педагогије, што отвара многа 
питања и представља добро тло за даље истраживање.

Закључак

Овај рад представио је позоришну педагогију као научну 
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дисциплину на раскршћу позоришне уметности и педагогије као 
науке, дотакао се њеног развоја и тренутног статуса на немачком 
и српском говорном подручју, као и њених основних метода и 
принципа на којима се базира. Током година, у оквиру позоришне 
педагогије развијено је мноштво позоришно-педагошких моде-
ла који су на практичном примеру показали њен потенцијал, а у 
овом раду приказан је један од њих, САФАРИ модел. Осим тога, 
рад је указао и на поље делатности позоришта импровизације, 
његово дефинисање и историјски развој, а такође представљањи 
су и најважнији представници ове области, са посебним акцен-
том на Кита Џонстона и његов модел импровизације. У раду се 
пошло од анализирања елемената позоришне педагогије и позори-
шта импровизације како би се дефинисало место укрштања ових 
двају дисциплина. Посебна пажња посвећена је значају техника 
импровизације у оквиру позоришно-педагошких процеса, што и 
је показано на примеру САФАРИ модела. На основу компетенција 
и вештина на којима је акценат у оквиру позоришно-педагошког 
рада, утврдило се да технике позоришта импровизације могу зна-
чајно допринети њиховом развијању, што је доказано у склопу већ 
постојећих истраживања. Спроведена анализа имала је за циљ да 
утврди каква је тренутна ситуација у научним истраживањима 
која се баве овом темом, како у Србији тако и у Немачкој. До-
бијени резултати показали су да, иако је интересовање за позо-
ришну педагогију и позориште импровизације у порасту, увиђа 
се значајан недостатак литературе и практичних анализа које се 
баве везом ових двају дисциплина, што отвара простор за будуђа 
истраживања.  
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Improvisational Theatеr as a Part of Theater Pedagogy
Abstract: The paper deals with theater pedagogy and theater of improvi-

sation as separate disciplines, but also with the fields of their crossing. Referring to 
the theoretical foundations of both disciplines and their methods, the emphasis is 
on elucidating the current status of improvisational techniques in theater pedagogy. 
The analysis was conducted on a specific theater-pedagogical SAFARI model, which 
proved to be suitable for this research considering the fact that one part of this model 
is based on the techniques of improvisation theater. The aim of the paper is to present 
the previous research conducted within these areas and to point out the current sit-
uation in the German and Serbian language areas. Based on the analysis of the data, 
it was concluded that there is a lack of literature dealing with this topic, especially in 
Serbia, which provides an opportunity for further research.

Key words: theater pedagogy, SAFARI model, Gabriele Czerny, improvisa-
tional theater, Keith Johnstone, improvisation 
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УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

САГЛЕДАВАЊЕ ИНОСТРАНИХ 
ДРУШТВЕНИХ ФАКТОРА НА 

ЕЛЕМЕНТЕ АРХИТЕКТУРЕ И ПРОГРАМ 
ХОТЕЛА „ГРАНД ГУШИЋ”

Невена Ристић* 
Филолошко-уметнички факултет 

(Универзитет у Крагујевцу)

Сажетак: Полазна тачка истраживања представља сагледавање ино-
страних фактора на организацију, дешавања и програм унутар хотела „Гранд 
Гушић”, као и њихов утицај на архитектуру истог. Кроз рад ће бити анализи-
рани политички односи Југославије са Француском и Енглеском, о чијим се 
блиским и пријатељским односима говорило јавно и са дивљењем како унутар 
наше земље, тако и широм Европе. Као један од примера оваквих утицаја про-
истеклих из наведених односа рад анализира појаву француских елемената у 
комбинацији са српском кухињом у хотелу „Гранд Гушић”. Поред француског 
јеловника, истакнути су били и италијански детаљи како у склопу кухиње, тако 
и у склопу дизајна ресторана и ентеријера. У процесу истраживања коришћена 
је адекватна литература, али је фокус истраживачког процеса био усмерен на 
сагледавању и анализи карактеристичних података из старих крагујевачких 
новина везаним за обрађивани временски период.

Кључне речи: „Гранд Гушић”, Крагујевац, друштвене организације, 
политички односи, инострани фактори

Увод

Крагујевац је првобитно настао као село које се досеља-
вањем занатлија и других становника претворило у трг. Развио 
се на земљишту на коме се и данас налази, у оно време врло по-
годним за насеље због саобраћајних веза које су се са свих страна 
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овде укрштале. Заснован је на обали Лепенице, на врху котлине 
која почиње да се шири после ушћа у Грошничку реку. Долином 
Лепенице водио је главни пут из долине Велике Мораве у долину 
Груже. Сви речни токови који су се уливали у реку Лепеницу у XV 
веку су морали имати шира корита, много више воде, а њихове 
долине су служиле као путеви и везе са насељем у коме је био трг 
(Бакић, 1972, 37-38).

Издвајањем села из лепеничког и гружанског среза годи-
не 1837. формиран је крагујевачки срез на челу са начелником 
среза Милорадом Антонијевићем. После ослобађања од турске 
окупације почиње пут развоја града Крагујевца који датира од 
прве половине ХIХ века. Значајна тачка која води ка развоју града 
представља оснивање Тополивнице 1886. године. Крагујевац је у 
другој половини ХIХ века представљао место у којем су се огледа-
ле друштвене, економске и политичке прилике у земљи. Оваквој 
слици допринео је индустријски развој али и стварање радничке 
и грађанске класе. У складу са овим приликама растао је и број 
становника посебно крајем ХIХ века и у првим деценијама ХХ 
века. У саставу становништва од друге половине ХIХ века међу 
градском популацијом насељавали су се и странци коју су свакако 
својом различитошћу утицали на развој града. Са растом броја 
становника долази до диференцијације занимања тако да пољо-
привредне делатности налазе своје место на рубовима града док 
у градском језгру остају административне и занатске делатности 
(Пашајлић, 2020, 46).

Грађанска архитектура је, у кратком периоду, од почетка 
Кнез Милошеве владавине под утицајем домаће традиционалне 
архитектуре, у којој су истакнути оријентални архитектонски ути-
цаји на бази старе балканске куће, како у погледу решења основе 
тако и у спољашњем обликовању. Запажа се утицај европске ар-
хитектуре на појединим државним и стамбеним зградама. Појава 
класицистичких елемената веома је скромна и често се своди на 
употребу и профилацију венаца. Знатно су ређе читаве класици-
стичке композиције са античким пиластрима или стубовима. Нео-
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спорно је да су економски разлози утицали на упрошћене и осно-
ве и спољне изгледе ових грађевина без стила, али ако обратимо 
пажњу на њихов даљи развој неће нам бити тешко да приметимо 
постепене промене како у начину зидања тако у спољњем изгледу 
фасада; прво ће дрвену надстешницу заменити зидан, профилисан 
венац, а затим ће елементи класицизма постепено овладати целом 
композицијом (Несторовић, 2014, 21).

Утицај сецесије и домаћег неоромантизма оставили су зна-
чајан траг на формирање крагујевачког урбаног језгра (Пашајлић, 
2020, 6).

Управо за ово језгро везују се одређени елементи и издва-
јају се објекти различитих намена од којих су најзаступљенији тр-
говачки, занатлијски и угоститељски објекти. Током година наша 
земља одржавала је стабилне везе и политичке односе са другим 
земљама, те је самим тим касније долазило до утицаја истих на 
елементе у склопу организације, дешавања и програма унутар 
хотела „Гранд Гушић”, које ћемо анализирати кроз сагледавање 
карактеристичних информација из старих крагујевачких новина 
везаним за обрађивани временски период.

Овај хотел представља репрезентативни симбол  и нај-
старији градски хотел у Крагујевцу. Изграђен је 1884. године као 
задужбина пешадијског капетана прве класе Милована Гушића. 
Хотел је здање очуване лепоте који се налази у строгом градском 
језгру, спајајући две изузетно динамичне пешачке зоне у којима 
се одвија интензиван градски живот, како друштвени, тако и по-
словни.

На основу тога, кроз рад осврнућемо се на сагледавање 
значајних иностраних фактора који су се огледали на архитектуру 
објекта. За потребе анализе објекта прикупљена је расположива 
техничка и фотодокументација. Извршено је поређење физичког 
стања објекта пре и после реконструкције, као и анализа елеме-
ната фасадног обликовања.
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Сагледавање односа са другим земљама и 
заступљеност утицаја истих у хотелу „Гранд Гушић”

Политички односи

Појава академизма у Србији поклапа се са стицањем њене 
политичке самосталности у време владавине кнеза Михаила 
(1860-1868). Обнављају се старе и оснивају нове културне устано-
ве, које су и својом архитектуром презентовале европску оријен-
тацију српског друштва. Усавршава се државна управа, развијају 
се различити политички покрети. Друштвени живот постаје сло-
женији и динамичнији. Већи значај Народне скупштине и борба 
за демократска начела, уз честе сукобе са владаром, обележили 
су српску стварност у последњој четвртини XIX века. Политичко 
и културно ослањање на Аустро-Угарску монархију, подстакло је 
успон академизма као државног стила, јер је архитектура јавних 
здања и репрезентативних стамбено-пословних палата превас-
ходно конципована под утицајем бечког и будимпештанског гра-
дитељства (Кадијевић, 2005, 294).

Сагледавањем различитих односа са одређеним земљама 
и њиховим утицајима, како друштвених и културних, тако и по-
литичких, можемо се надовезати на огроман значај Југославије 
некада, с обзиром на то да су се за пријатељство наше земље так-
мичиле највеће државе и да је у исто време међународни положај 
наше земље у том периоду био изразито погодан. Политички и 
савезнички односи са Француском били су искрени и присни да 
су служили као пример земљама које нису имале савезе по истој 
основи. Велика помоћ која је стигла од стране Француске нашој 
земљи у току Европског рата оставила је трајан утисак и неогра-
ничену захвалност. Постоји информација да су после рата највећи 
француски, политички умови изјаснили да је Југославија један од 
постулата велике француске политике. Односи са Енглеском су, 
такође, били од значаја (Народна самоуправа, 1936, стр. 3). 

У једном примеру текста у крагујевачким новинама са по-
четка XX века можемо пронаћи неколико текстова који говоре о 
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нашим добрим односима са Француском и Енглеском. 

Слика 1. Чланак о односима Југославије са Француском и Енглеском, Народна самоу-

права, 1936. год, бр. 38, стр. 3, Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

Битно је издвојити да је Енглеска у потпуности водила ра-
чуна о легитимним интересима Југославије. У једном енглеском 
парламенту су се од тада актуелног министра чуле јасне и одређе-
не речи у одбрану наших интереса. Први пут је то било 9. октобра 
1934. године када је Сер Џон Сајмон изјавио, да је велика, срећна 
и сређена Југославија у интересу Енглеске и целе Европе. Касније 
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су се исте речи чуле од његовог наследника Антони Идна. Није 
се морао подвлачити значај дате речи Велике Британије, јер је 
британска нација строго поштовала дата обећања другима. Наша 
земља  имала је прилике да осети то током рата и касније, па је 
зато савез између Југославије и Енглеске био искрен и пријатељ-
ски, (Чланак о односима Југославије са Француском и Енглеском, 
Народна самоуправа, 1936. год, бр. 38, стр. 3, Народна библиотека 
„Вук Караџић”, Крагујевац).

Одражавање спољних фактора на програм хотела 
„Гранд Гушић”

Управо утицаји претходно споменутих земаља, који се 
могу анализирати из више аспеката, могу се сагледати и кроз ка-
снију повезаност са Крагујевцем и одређеним елементима у окви-
ру хотела „Гранд Гушић”. Познати хотелијер Никола Михајловић, 
који је између два светска рата држао хотел, био је посвећен овом 
објекту и предан раду. О томе сведочи  податак да је Никола сваке 
године после божићних празника одлазио у Беч (Аустрија) како 
би сагледао новине у Европи и исте применио у Крагујевцу. После 
тих путовања мењао би организацију рада, обогаћивао јеловник 
новим јелима и примењивао нов начин услуживања гостију (Ла-
заревић, 2018, 23).

Када је кухиња у питању, познато је да је храна у хотелу 
била разноврсна, а преовладавала је француско-српска кухиња. 
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Слика 2. Оглас за понуду у хотелу Гранд Гушић, Јавна реч, 1936. год, бр. 3, стр. 4, На-

родна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

Храна се нудила и ван гостионице, а осветљење је било 
ацетиленом, односно, гасом који служи за осветљавање и који код 
горења развија високу температуру (Лазаревић, 2018,32).

Посетиоци су свако јутро могли да уживају у гулашу, теле-
ћем перкету и другим гурманским специјалитетима, што се може 
претпоставити да су се ови садржаји задржали као последица 
пријатељског односа наше државе са Француском. Кухиња је 1936. 
године била под управом Милице Крљакове, која је била дугого-
дишњи шеф кухиње у хотелу „Старо здање” у Буковичкој бањи и 
државног хотела у Врњачкој бањи, (Оглас за понуду у хотелу Гранд 
Гушић, Јавна реч, 1936. год, бр. 3, стр. 4, Народна библиотека „Вук 
Караџић”, Крагујевац).

Постоји информација да хотел није радио после ослобође-
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ња од 1944. до 1947. године и да је његове просторије користила 
младеж Крагујевца. Одлуком војних власти прешао је у руке Југо-
словенске народне армије и тада је претрпео бројне измене, па је 
комплетно рестаурисан. Када је изашао закон о национализацији 
угоститељских радњи и објеката и овај хотел је национализован 
(Радовановић, 1966, 237). Средином 1958. године формирано је 
предузеће друштвене исхране „Радник” са задатком да организу-
је производњу хране за потребе грађанства. Комисија Народног 
одбора Општине предвидела је да се ресторан претвори у Фа-
брику хране. Свечано отварање „Централне кухиње“ одржано је 
01. априла 1960. године. Адаптација хотела извршена је тако да 
се стекао утисак новоградње, а погони индустријске кухиње, у 
правом смислу речи, указивали су на мини фабрику (Лазаревић, 
2018, 41-42). Хотел је овој намени користио неколико година (Ра-
довановић, 1966, 237). Осим разноврсног јеловника, хотел је био 
и остао препознатљив по многобројним врстима вина из разли-
читих земаља почев од Француске, Шпаније, Португала, Северне 
Америке, Чилеа, Аргентине, Аустралије, Црне Горе, Македоније, 
Херцеговине и Хрватске. 

Осим хране и пића, културне организације нису биле у 
заостатку. Људи су уживали у бројним занимљивим организаци-
јама, представама, концертима на отвореном и сличним окупља-
њима. Прве позоришне представе почеле су у Крагујевцу 1825. 
године, а њих су припремали учитељи основних школа. Стално 
позориште јавља се у Крагујевцу 1834. године, када је за директо-
ра „Књажеско-србског театра“ постављен „славено-сербски спи-
сатељ“ (Славеносрбија – подручје у тадашњој Руској Империји) 
Јоаким Вујић, (Бакић, 1972, 78).

Хотел „Гушић” увек је имао разноврстан програм, а о томе 
сведоче и старе крагујевачке новине. Карактеристичан је оглас из 
„Јавног мњења” из 1934. године, који најављује наступ светског 
имитатора Чарли Чаплина. Наступао је свако вече, а улаз је био 
бесплатан.

Познати подаци говоре о томе да је Чарли Чаплин (1889-
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1977) био енглески филмски режисер, продуцент, сценариста и 
глумац британског порекла, један од највећих комичара свих вре-
мена 

Слика 3. Оглас за најаву наступа Шарли Шаплина у хотелу Гранд Гушић, Јавно мне-

ње, 1934. год, бр. 15, стр. 6, Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

У кафани Гушић одржавали су се, уз обавезне позивнице, 
балови и кермеси (Лазаревић, 2018, 35).  Политичке манифеста-
ције у виду забава, такође, нису заостајале. Крагујевачке новине 
говоре о разним забавама које су се одржавале у корист наше 
земље, али и о забавама које су организоване у част победе демо-
кратије и стваралачког рада над реакцијом, нерадом и празним 
причањем. Једна од њих била је одржана 12. фебруара 1937. године 
у три хотела, међу којима је био и хотел „Гранд Гушић” (Народна 
самоуправа, 1937, стр. 2).
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Слика 4. Објава о организацији политичке манифестације „Три Јерарха“ у хотелу 
Гранд Гушић, Народна самоуправа, 1937. год, бр. 44, стр. 2, Народна библиотека 

„Вук Караџић”, Крагујевац

Сменом предратног друштвеног живота у Крагујевцу бит-
но је измењена улога и значај градског угоститељства. Функција 
ове привредне делатности брзо се почела прилагођавати свим 
променама кроз које је пролазио градски, привредни, културни, 
просветни, политички и уопште целокупни друштвени живот 
(Лазаревић, 2018, 38).  

У прошлости су у Крагујевцу била стварана државна на-
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длештва и довођени су многи људи као што су чиновници, учи-
тељи, мајстори, највише из Аустрије. Они су са собом доносили 
друге навике и обичаје и због тога се Крагујевац морао прилаго-
ђавати новим потребама: грађене су нове куће, унутрашњост кућа 
добијала је по намештају европски изглед, зидани су нови дућани 
са другачијом робом, у механама се сложило другачије јело и пиће 
и у вароши је почео да се развија сасвим другачији живот од оног 
примитивног какав се до тада водио (Бакић, 1972, 66). Може се 
рећи да се град мењао и прилагођавао променама у свету које нас 
нису заобишле па су се на локалном нивоу одразиле и на објекат 
какав је био хотел „Гранд Гушић”.

Као престоница и седиште највиших земаљских власти 
и установа, Крагујевац је знатно оживео и континуираном из-
градњом умногоме променио свој првобитни паланачки изглед. 
Осим измена у спољашњој физиономији, све видљивије су биле 
и промене у духовном животу, схватањима и назорима његових 
становника. Доласком странаца и просвећених чиновника, у па-
тријархални живот Крагујевца унети су први елементи западное-
вропске културе (Поповић, Р., Вулетић, А., & Илић П. 2019).

Одражавање спољних фактора на архитектуру 
хотела „Гранд Гушић”

Домаћа архитектура академизма ослањала се на устаљене 
масивне системе зидања и традиционалне грађевинске материјале, 
понешто заостајући за светским срединама. Камен и опека у креч-
ном малтеру су коришћени за зидање и облагање, дрвене греде 
за међуспратне и кровне конструкције, пруски свод и гвоздени 
носачи за подрумске таванице, ливено гвожђе за међуспратне кон-
струкције, балконе, галерије и капије, керамичке и терацо плоче за 
облагање степеништа, гипсани префабриковани елементи за ен-
теријере. За завршне елементе фасада примењивани су вештачки 
камен, префабриковани стилски елементи од теракоте, цемента и 
бетона, као и зграфито техника. Иако су постепено примењива-
ли  савременије материјале, као што су гвожђе, стакло, армирани 
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бетон за темеље и међуспратне конструкције, архитекти су струк-
туралност грађевина подређивали ефекту спољних облика, што 
је традиционална одлика српског градитељства (Кадијевић, 2005, 
299-300).  

Изградња приватних објеката у периоду престоног Крагу-
јевца био је за оно време веома значајан и највећим делом држав-
ни инвестициони подухват. Све јавне зграде симетричне или аси-
метричне у основи, са диванханом или са тремом, са доксатом или 
без њега, са оџаклијом или са неким другим карактеристичним 
елементима, служили су дуго за углед каснијим грађевинарима 
и неимарима, који су занат изучили у крајевима где се таква ар-
хитектура развијала и усавршавала. Први мајстори-грађевинари 
били су, махом, Цинцари, Срби и Македонци из јужних крајева 
или из Босне (Осаћани). Из тих разлога њихов конструктивни 
систем, врста грађевинског материјала и њихова примена, пуне 
две деценије носили су печат традиционалне градње. Тек појавом 
страних инжењера и грађевинара, који су прво стигли из Земуна 
и Панчева, а затим из Беча и Прага, који су градили на „европски 
начин”, уносе се промене у српску архитектуру. Између тридесе-
тих и тридесетпетих година XIX века оба ова правца паралелно су 
се развијала, а каткад и прожимала (Поповић и др., 2019).

Архитектура Крагујевца спаја два различита стила – тра-
диционални турски, који је данас готово потпуно нестао и бечки 
сецијски стил 19. века. Ови стилови одразили су се као последица 
бројних владавина и историјских грађевина које су се градиле на 
овом тлу, те се временом значаjан број иностраних архитектон-
ских елемената и задржао.

„Гранд Гушић” настао је 1864. године. Пре настанка самог 
хотела, на његовом месту радила је „Гушићева кавана” подигнута 
1870. године. У документима се спомиње са процеса учесницима 
Црвеног барјака 1876. године из сведочења Николе Штерића адво-
катског деловође, који једном приликом каже: „...После ручка био 
сам код Гушићеве каване...” и Јована Поповића фабричког радни-
ка: „Седио сам пред Гушићевом каваном...”. Милован Гушић купује 
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објекат после пензионисања 1881. године са идејом да иста пре-
расте у хотел са његовим именом. Прилагођавајући се ондашњем 
времену и потребама Кнежевине Србије да се гостима поред хране 
и пића обезбеди пребивалиште за време њиховог боравка у граду 
Крагујевцу. Остало је записано да је доградња механе са изград-
њом соба за преноћиште започела 1882. године на углу улица Цр-
квена и Јованова у Старој вароши. У почетку је изгледало да ће 
то бити једна од многих обичних механа, а затим зграда на спрат, 
да би се касније претворила у хотел коме је било тешко одолети 
(Лазаревић, 2018, 30). Тако је осавремењена „Гушићева меана”, па 
гостионица уз одобрење „Попечитељства внутарњег дела” отво-
рена 1884. године као „Гранд хотела Гушић” један од најстаријих 
угоститељских објеката у Србији (Лазаревић, 2018, 31).

Анализом архитектуре објекта односно хотела значајно 
је навести да је према типологији фасада зграда угаона у облику 
ћириличног слова „Г” и пројектована је у стилу грађанске архи-
тектуре са хладном и мирном фасадом изузетне амбијенталне 
вредности (Лазаревић, 2018, 31). Формирањем овог облика стиче 
се волумен, а површинска обрада третирана је у форми која по-
држава декоративни слог и равно је малтерисана. 

Према подацима из периода који обухвата XIX и XX век, 
сазнајемо да се заједничко обележје јавних грађевина огледа у 
доминацији симетричних просторних решења, при чему су се 
основни комуникациони чворови развијали у правцу попречне 
осе зграда, док су хоризонталне комуникације биле постављене 
управно на њих, у правцу подужне осе. Уколико би зграда имала 
угаони положај, као што је случај са хотелом „Гранд Гушић”, при-
мењивана је слична шема у правцу симетрале угла (Кадијевић, 
2005, 342). 

Нови утицај се огледа у унутрашњем распореду простори-
ја и спољашњем изгледу објекта, као и обради појединих детаља 
као што су профилисано декоративне стрехе. Архитектура хотела, 
као и већина објеката који су настали у том делу Крагујевца, про-
јектована је под утицајем Аустро-Угарске, ослобођена типичних 
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источњачких манира (Пашајлић, 2020, 294).

Из ,,Елабората о старој градској архитектури’’ из 1971. 
године сазнајемо да се објекат у том моменту састоји из призе-
мља и првог спрата. У приземљу су биле кухиње угоститељског 
предузећа „Крагујевац”, а на спратном делу канцеларије истог 
предузећа. Зграда је направљена од тврдог материјала и у том 
тренутку налазила се у солидном стању. Улази у зграду су лучно 
засведени, док су прозори квадратног облика и вероватно новијег 
датума. Хоризонтални венац одваја приземље од првог спрата. У 
висини првог спрата налазио се 21 двокрилни прозор од којих су 
неки полулучно засведени, а неки равни. Угаони делови зграде су 
нешто рустичније обрађени. Кровни покривач је по свом склопу 
сложен, кровна конструкција је дрвена, покривена бибер црепом. 
На крову се истицао димњак. Фасада је била омалтерисана (Ела-
борат о старој градској архитектури Крагујевца, 1971, стр. 25-26). 
Својим спољним изгледом хотел се савршено уклопио у околину 
старог Крагујевца, (Лазаревић, 2018, 45).  Објекат је саздан као ре-
презентативни класицистички пројекат у Србији онога времена, 
(Лазаревић, 2018, 31).  

Слика 5. Хотел Гранд Гушић” у периоду око 1900. године, https://www.
facebook.com/OldKragujevac/photos/grand-hotel-gu%C5%A1i%C4%-

87-oko-1900/156619777878003/, приступљено јануара 2021. године
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Слика 6. Хотел „Гранд Гушић” после Другог светског рата, https://www.
facebook.com/OldKragujevac/photos/grand-hotel-gu%C5%A1i%C4%-

87-oko-1900/156619777878003/, приступљено јануара 2021. године

Слика 7. Цртеж уличне фасаде објекта хотела „Гранд Гушић” у улици Лоле Рибара, 
аутор техничког прилога Невена Ристић, 2021. године

Хотел данас има статус споменика културе и добар је при-
мер неговања дугогодишње традиције, што се може приметити 
кроз паралелу архитектуре објекта некад и сад. 

У време градње хотел је био једна од импозантнијих грађе-
вина у Крагујевцу, а до краја столећа је био најмодернији и наје-
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литнији хотел. Када говоримо о савременом добу, хотел је задржао 
битне елементе који га чине посебним, као што је једноставан али 
елегантан изглед мирне спољашњости, са правилно поређаним 
прозорима и декоративним елементима око отвора. 

Препознатљив је још по угаоном кубету који је на хотел 
пренет са срушене Уједињене банке. 

Слика 8. Приказ скидања куполе са објекта Уједињене банке, https://www.
facebook.com/photo?fbid=4046666912052057&set=g.2875690052654776, 

приступљено фебруара 2021. године

Постоји податак да је кубе пренето 1983. године, мада се 
међу бројним коментарима грађана Крагујевца на које можемо 
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наићи спомиње година 1978.

Слика 9. Коментари грађана, Фењером кроз Крагујевац, https://www.facebook.
com/photo?fbid=4046666912052057&set=g.2875690052654776, приступље-

но марта 2021. године

Надградњом куполе дограђена је још једна мања етажа, 
која у погледу концепције представља поновљену етажу уз мале 
измене које се уклапају у стилски израз основног изгледа зграде. 
Распоред маса и декоративних елемената је у потпуности поно-
вљен са приземља. Сачувана је композиција објекта и задржан 
положај. Распоред и ритам прозорских отвора је у потпуности 
остао исти, као и величина  конструктивног решења прозорског 
отвора. Такође, пиластери у облику камених блокова, осим на 
угловима објекта, јављају се и око отвора. 
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Слика 10. Приказ хотела „Гранд Гушић” данас, http://gtokg.org.rs/srb/hotel-
-zelengora/, приступљено марта 2021. године

Слика 11. Приказ данашњег хотела из птичије перспективе, https://www.
booking.com/hotel/rs/zelengora.sr.html, приступљено марта 2021. године
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Закључак

Уз тезу да архитектура, као једна од темељних друштве-
но-културних продукција, равноправно суделује у конструисању 
оне свеопште друштвене конвенције, уобичајено називане акту-
алном стварношћу, питања њене ултимативне истине добивају 
још дубља значења и импликације. Архитектура, наиме, управо 
јесте једна од многих супартиципирајућих културно-друштвених 
конвенција које саму збиљу као комплексан динамички тотали-
тет творе и изграђују, те о њену устроју у коначници зависи и 
само функционисање, као и сам опстанак те осетљиве виталне 
категорије. За узврат, бивајући и сама активно уплетена у мрежу 
тешко постигнутог виталног еквилибрија, архитектура постаје 
легитимни пут спознавања и разумевања тог истог сложеног то-
талитета. Архитектура постаје апарат по којем легитимно спозна-
јемо, мислимо и интерпретирамо свет, задужена у исти мах како 
одговорном репрезентацијско-епистемолошком тако и пресудном 
етичко-поетичком функцијом (Кадијевић, 2010, 21).

Напуштање оријенталне традиције и достизање стандар-
да развијене Европе, представљали су стратешке циљеве српских 
архитеката и урбаниста у XIX веку. Због материјалне оскудице и 
недостатка стручњака, градови су споро трансформисани у савре-
мена насеља са дефинисаним центром и правилним распоредом 
улица, док је европеизација брже и потпуније захватила област 
архитектонског обликовања. Осим иностраних школа на развој 
градитељства у Србији у XIX веку утицале су и управне државне 
установе, као што су ресорна министарства грађевина, војске, 
просвете и црквених дела, окружне и општинске службе (Кадије-
вић, 2010, 291). Од 1804. до 1914. године, у српској архитектури су 
се смењивале различите стилске концепције. После периода кла-
сицизма, четрдесетих година века Србија прихвата нови европски 
архитектонски смер – романтизам (Кадијевић, 2010, 291).

У спољној архитектури ове епохе можемо пратити и два 
посебна правца романтизма. Оба се одликују еклектичном приме-
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ном старих архитектонских елемената и декорације прихваћених 
из романских, готских и раноренесансних стилова. Први је на 
бази стилски чистијих композиција новороманских примера под 
немачким утицајем распрострањеним у Аустрији и Чешкој. Дру-
ги правац романтизма у Србији, који се паралелно развија, има 
за базу раноренесансне примере декоративне архитектуре Лом-
бардије. И овај правац романтичарске архитектуре долази преко 
Аустрије и Чешке и често се комбинује са романским елементима 
(Несторовић, 2014, 24).

Ова релативно скромна архитектура ће се знатно изменити 
претапањем у академске формуле по утицајем немачких школа. Ту 
и тамо можемо забележити и француске утицаје, али тек почетком 
ХХ века. Промене које настају појавом академизма, знатно су ду-
бље; оне пре свега полазе од самих основа зграда које добијају ела-
стичније али сложеније композиције, кадкад разуђеније облике и 
знатније димензије. Ове су промене пре свега настале и у читавом 
европском архитектонском стваралаштву на бази новијих теорија 
архитектуре проповеданих у европским школама (Несторовић, 
2014, 25).

Осим што је аустро-угарски и немачки утицај одредио ка-
рактер академске архитектуре јавних грађевина, он је обележио 
и концепцију стамбено-пословних, најамних, вишепородичних 
и једнопородичних палата и градских вила (Кадијевић, 2005, 343).

Скоро сви представници српског зрелог академизма упор-
но су градили у другачијим стиловима – позном романтизму, на-
ционалном слогу и сецесији, избегавајући стриктну посвећеност 
једном опредељењу (Кадијевић, 2005, 340).

Академизам је у српској архитектури од 1865. до 1914. го-
дине, имао позитиван значај, допринео консолидацији струке и 
развитку њених институција. Увезена академска ненационална 
архитектура осавременила је заостале, посторијенталне амбијен-
те српских градова и усмерила генерације неимара ка културно 
развијенијој Европи. Њихово стваралачко сазревање не би било 
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успешно да се нису школовали и усавршавали на европским ака-
демијама (Кадијевић, 2005, 345).

Кроз анализу у раду дат је сажет приказ различитих ино-
страних утицаја на хотел „Гранд Гушић” који се сагледавају кроз 
друштвене  и политичке организације и догађаје унутар хотела, 
као и анализу архитектонског обликовања његове спољашњости. 
Кроз дате приказе сагледали смо колико је Крагујевац, кроз ана-
лизирани објекат, а тако и цела Србија, у анализираном периоду 
пратила све нормативе квалитета и моде како у естетском смислу, 
када је реч о архитектури, тако и у технолошком при имплемен-
тацији одређених актуелних достигнућа. 

Приказаним истраживањем створена је једноставна база 
која може да буде употребљена као полазна тачка за даља истра-
живања и надограђивање ове теме када су у питању други хотели 
из обрађиваног периода као и остали објекти у Крагујевцу у ко-
јима се јављају исти или слични утицаји и достигнућа. Рад има 
посебан допринос у сагледавању веза у односима различитих зе-
маља са Србијом у периоду почетка XX века и самом утицају који 
су исте земље имале на грађење и трансформацију како урбаног 
дизајна односно развоја урбане структуре и архитектуре града 
Крагујевца, тако и на политичка и културна дешавања унутар хо-
тела „Гранд Гушић”. Истраживајући историју политичких и кул-
турних односа долазимо до значајних информација и сазнања која 
приказују колико су везе са другим земљама биле значајне, и да је 
управо снага тог поверљивог и пријатељског односа била један од 
кључних фактора за развој и јачање града Крагујевца.
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Analysis of foreign social factors on the elements of 
architecture and the program of the hotel "Grand Gušić"

Abstract: The starting point of the research is the consideration of foreign 
factors on the organization, events and program within the hotel "Grand Gušić", as 
well as their influence on its architecture. The paper will analyze Yugoslavia's political 
relations with France and England, whose close and friendly relations have been 
discussed publicly and with admiration both within our country and throughout 
Europe. As one of the examples of such influences resulting from the mentioned 
relations, the paper analyzes the appearance of French elements in combination with 
Serbian cuisine in the hotel "Grand Gušić". In addition to the French menu, Italian 
details were also highlighted, both in the kitchen and in the restaurant and interior 
design. Adequate literature was used in the research process, but the focus of the 
research process was on reviewing and analyzing characteristic data from old Kragu-
jevac newspapers related to the processed time period.

Key words: "Grand Gusic", Kragujevac, social organizations, political rela-
tions, foreign factors
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ПРИКАЗ КЊИГЕ

Абрахамс, Ф. (2019). Савремена Албанија: 
Од диктатуре до демократије у 

Европи. Београд: Clio, 396 стр.
Речитим тоном путописца и оштрим пером истраживача 

Фред Абрахамс описује слику Албаније која пролази кроз буран и 
турбулентан процес транзиције. После четрдесет година мрака и 
изолованости под диктаторским режимом Енвера Хоџе, Албанија 
револуцијом одбацује комунизам који није допуштао исповеда-
ње вере, путовања у иностранство, слушање рок музике, читање 
„декадентне“ западне литературе и много тога другог. Наступи-
ла су бурна времена која су политички живот Албаније учинила 
изузетно динамичним, напетим и  готово крвавим. Аутор осли-
кава историју земље која пролази кроз транзицију, покушава да 
одбаци тековине комунизма и прикључи се заједници западних 
демократија суочавајући се са катастрофалним стањем у еко-
номији, криминалом, корупцијом и насиљем.У књизи су дати и 
обриси званичних и незваничних дипломатских односа Албаније 
и Сједињених Америчких Држава. Превод на српски језик пружа 
прилику да домаћи читаоци завире иза завеса  слабо познате са-
времене албанске драме будући да су дела попут овог реткост у 
српској историографији и публицистици.

Аутор је по сопственим речима више од 20 година интер-
вјуисао најутицајније Албанце који су стварали историју која је 
изложена на страницама ове књиге, као и многе странце који су 
имали значајне улоге у протеклим дешавањима.У више наврата 
је и сам боравио у Албанији још од 1993.године када је радио у 
ценру за обуку из области медија, да би потом почео да извештава 
за Хјуман рајтс воч (Human Rights Watch). Тако је имао прилику да 
из првих редова посматра урушавање комунистичког система и 
неприлике које су уследиле са развојем демократије. Поред интер-
вјуа и личних запажања, књигу пише користећи се и текстовима 
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из албанске штампе и тајним документима архива Албаније и Сје-
дињених Америчких Држава. По окончању мастер студија на Ко-
лумбија Универзитету из области међународних односа, аутор је 
двадесет година радио на подручјима које су потресале политичке 
кризе и сукоби. Како наводи сам аутор, књига је усредсређена на 
главни град, Тирану, и булевар који чини градску кичму.

Ово дело се састоји од Увода, Предговора, седам хроно-
лошки подељених делова, који имају своје наслове, и Поговора. 
На крају су дате ауторове речи захвалности,   списак извора и 
литературе као и индекс појмова.Сваки од седам делова доноси 
по три поднаслова са кратким и јасним насловом теме.

Након што у Предговору на три странице износи кратак 
преглед историје која је нашироко обрађена у наредним странама 
и прилике у којима је књига настала, аутор започиње Предговор, 
који носи наслов „На Булевару“, описом свог првог сусрета са 
Албанијом и њеним главним градом.Тирану види као прилично 
заостали град –„сиву и дотрајалу“, налик Источној Европи али са 
„медитеранским шмеком“. Описује град, који је поседовао само 
један нефункционалан семафор, где је, годину дана после завр-
шетка студија,  дошао са двема својим колегеницама како би на 
овдашњем Универзитету покренуо студентске новине. У питању 
су новине Репортер које су студенти дочекали пуни ентузијазма. 
Међутим, њихов рад је убрзо забрањен после објављивања јед-
ног чланка који је критички био настројен према новом закону о 
штампи. Демократија је годину и нешто дана раније само декла-
ративно завладала у малој, опустелој балканској земљи, а заправо 
је „значила право да се крше правила“, истиче Абрахамс. На крају 
Предговора читамо бројке убијених, затворених и у радне логоре 
послатих противника комунистичког режима.

Први део са насловом „Излазак из мрака. Вођино завешта-
ње, 1985-1990.“ почиње биографијом председника Енвера Хоџе и 
историјом Албаније од његовог ступања на власт по окончању 
Другог светског рата. Када је 11.априла 1985. године преминуо 
Енвер Хоча од последица срчаног удара, положај председника 
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државе заузима „умерени“ и „послушни“ Рамиз Алија. Обруч је 
почео да попушта, а Албанија да се отвара према свету. Омлади-
на полако почиње да слуша забрањену западну музику, а влада 
је маја 1989. године отворила телефонске линије према западу, 
дозвољавајући својим грађанима да воде разговоре са рођацима 
из иностранства. Са попуштањем система почињу да се јављају 
антикомунистички кругови.У Скадру је тако јануара 1989. године 
дошло до покушаја уклањања Стаљиновог споменика. Промене је 
пратило слабљење економије услед чега хиљаде људи покушава да 
напусти земљу. То су чинили тако што су на разне начине упадали 
у добро чуване стране амбасаде од чијих земаља су тражили азил. 
Ове дирљиве сцене је Абрахамс прилично сликовито приказао.

Ништа мање сликовито нису приказане ни студентске де-
монстрације где је један од вођа био 27-годишњи Азем Хајдари, 
студент филозофије из Тропоје. Демонстрације су имале политич-
ки карактер, а развиле су се из беса студената због непостојања 
услова за нормалан живот у Студентском граду, чијим описом 
почиње друго поглавље које носи наслов „Заслепљени светлошћу. 
Демократски покрет, 1990-1992.“ У овом поглављу се говори о 
формирању Демократске Партије (Partia Demokartike) на чијем 
челу се нашао др  Сали Бериша, након што је одлуком ЦК албан-
ске Партије рада уведен политички плурализам, о новим студент-
ским демонстрацијама из фебруара 1991. године на којим се захте-
вало уклањање имена Енвера Хоџе из назива Универзитета, а које 
су довеле до рушења његовог споменика на Скендербеговом тргу, 
о првим демократским изборима у Албанији, о обнављању односа 
са САД које су пружале снажну подршку др Бериши, о победи 
Демократске Партије над Партијом рада, која је у међувремену 
преименована у Социјалистичку партију, на другим изборима из 
марта 1992. године.

Пред новим властима је био тежак задатак – требало је из-
градити нов демократски поредак. Владавина Демократске пар-
тије и изазови са којима се суочавала изнети су у трећем погла-
вљу под насловом „Од црвене ка плавој. Владавина Демократске 
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партије, 1992–1996.“ Земља којом су полако завладали криминал 
и сиромаштво добила је првог посткомунистичког председника 
у лику др Сали Берише и подршку САД. Дошло је до масовне 
смене радника кадровима ДП, а убрзо и до раскола унутар вла-
дајуће странке што је довело до формирања Демократског савеза. 
Пораз на референдуму за нови устав новембра 1994. године је 
поново изазвао хаос у странци. Бериша је наставио да влада у 
стилу аутократе забрањујући рад новина, прогањајући новинаре, 
посебно новинаре опозиционог листа Koha Jonë  и организујући 
намештене судске процесе као што је случај у којем је априла 1994. 
године на 12 година затвора и новчану казну осуђен Фатос Нано, 
председник Социјалиста. Аутор наводи како је Бериша „могао да 
изиграва вука код куће“, али да је „напољу морао да буде миран 
као овца“. Међутим, априла 1994. године Бериша је, после хапше-
ња групе Оманија оптужене за шпијунажу, разбеснео Вашингтон 
који му коначно отказује подршку када је почео да се ангажује по 
питању Косова.

Албанска економија је тих година почивала на шверцу 
нафте у Југославију која је била под међународним санкцијама, 
на продаји муниције и оружја старог система и на пирамидалним 
шемама, које су функционисале на добијању нових улагача. Функ-
ционисање и крах пирамидалних шема као и последице тога тема 
су четвртог поглавља „Заслепљени златом. Крах пирамидалних 
банака, 1997.“ Беришина влада је подржавала рад пирамидалних 
шема пошто су многе породице у Албанији преживљавале тако 
што би заложиле свој новац у некој од многобројних штедионица 
зарађујући на високим каматама. Међутим након што је Дејтон-
ским споразумом Албанија изгубила тржиште нафте у Југославији 
јануара 1997.године пирамиде су почеле да се руше једна за дру-
гом. Побеснели народ је изашао на улице, а влада је ускоро изгу-
била контролу над дешавањима. Центар побуне је била Валона и 
други градови на југу где је традиционално упориште социјалиста. 
Проваљивало се у војне магацине из којих је одношено оружје и 
муниција, а војне банде су господариле градовима и међусобно се 
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сукобљавале. Аутор читаоцу уверљиво преноси стање у држави 
која је на ивици грађанског рата и где мир обезбеђују међународне 
војне мисије. Ред у држави се повратио после избора на којима је 
победила Социјалистичка партија која је дала новог предсеника 
Реџепа Мејданија и председника владе Фатоса Нанија. Насилну 
1997.годину Абрахамс није видео као кризу у држави, већ као 
кризу државе.

У петом поглављу које има наслов „Повратак на црвену. 
Владавина бивших комуниста, 1998.“ дата је биографија премијера 
Нана уз поређење његове личности са личношћу Сали Берише. 
Овде такође читамо о развоју корупције, о референдуму који је 
1998. године коначно довео до промене устава и о томе како је Ал-
банија постала база за милитанте исламске борце. Цетрално место 
овог поглавља заузима прича око убиства опозиционог посланика 
и некадашњег вођу студентских демонстрација Азема Хајдарија 
септембра 1998. године. Опозиција је за убиство окривила Фатоса 
Нана и тражила његову оставку организујући протесте на којима 
је долазило до сукоба са полицијом и упада у зграде државних 
институција. После увођења вандредног стања влада је постепено 
повратила контролу,  док је Нано поднео оставку. 

Шесто поглавље „Црвена и црна. Рат на Косову, 1998-1999.“ 
обрађује прилике које су претходиле ратном сукобу на Косову и 
Метохији, носиоце албанске побуне, њихов однос са властима у 
Тирани и њихову суревњивост према политичком лидеру косов-
ских Албанаца, Ибрахиму Ругови. Приказани су напори ОВК да 
задобију поверење и подршку CIA што успевају посредством Фа-
тоса Кљосија, шефа SHIKA (албанске обавештајне службе). Аутор 
сликовито описује преговоре у Рамбујеу и ситуацију која је дове-
ла до бомбардовања СР Југославије од стране НАТО пакта. Иако 
рат посматра искључиво са гледишта америчке и албанске стране, 
Абрахамс се не устручава да помене злочине и криминалне радње 
вођа ОВК.

Последње, седмо поглавље „Црна и плава. Излизана по-
литика транзиције, 2000-2014.” описује владавину социјалиста, 
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протесте против њих,  повратак Берише на власт после победе на 
изборима 2005. година. Како уочава Абрахамс, Албанци су опет 
гласали против некога, а не за некога. Описани су и штајк глађу 
социјалиста,  њихови насилни протести против корупције 2011. 
године, бојкот парламента и на крају њихова победа на изборима 
2013. године у коалицији са Покретом за социјалну интеграцију 
Илира Мете, кога Абрахамс види као кључног играча. Читаоцу 
привлачи пажњу Бушова посета Албанији јуна 2007.године и кра-
так портрет Едија Раме, актуелног премијера Албаније.

Аутор на крајње живописан начин описује бројне битне 
историјске тренутке и догађаје тако да читалац пред очима има 
јасну слику бојазни од режима, рушења Хочиног споменика, уз-
буђења масе услед пада комунизма, очаја изневерених гласача, ан-
архију на улицама Валоне... Велики број личности у делу, њихови 
разговори оживљени или креирани бројним интервјуима, лични 
доживљај аутора  и допадљив стил писања доприноси да читалац 
са пуном пажњом прихвати ову књигу.

Ђорђе Николић

Универзитет у Београду

Филозофски факултет

Мастер студије, смер

Историја

Електронска адреса: djordje_nikolic@rocketmail.com
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ПРИКАЗ КЊИГЕ

Fuchs, C. (2014). Social media: A critical 
introduction. London: Sage, p. 293

Као што наслов књиге указује, циљ аутора приликом писа-
ња књиге јесте детаљно посматрање друштвених мрежа, њиховог 
утицаја на људску популацију, одговор друштва на тај утицај и на-
чин пословања друштвних мрежа из критичке перспективе. При-
ступ писању и истраживању материјала, са акцентом на критику, 
је био марксистички што се огледало кроз кључну претпоставку 
а то је расподела моћи. Марксистичким схватањем друштвених 
мрежа и њиховог утицаја на популацију, Фукс (Christian Fuchs) се 
фокусирао на проучавање економије, политике и комуникациј-
ских могућности актуелних друштвених мрежа. Књига је конци-
пирана за лако и једноставно тумачење, како у самосталној интер-
претацији тако и у наставној интерпретацији. Писана је језиком 
свакодневице са бројним сажецима, дискусијама и вежбама које 
прате свако поглавље. 

 Аутор је књигу поделио у три дела Foundations, Applications 
и Features при чему је садржај књиге систематизован и организо-
ван са постепеним увођењем читаоца у суштину књиге. Књига 
почиње поднасловом „What is a critical introduction to social media?“ 
где аутор упознаје теоријом критике и њеним приступом, али и 
марксизмом који је детаљно објашњен. Овим поглављима је чи-
таочеву пажњу и размишљање усмерио на одређене друштвене 
мреже о којима пише у књизи као и о свом начину писања са фо-
кусом на марксистички приступ критици. На овај начин аутор 
читаоца уводи у остатак књиге, начин излагања и размишљања 
при чему и читаоц критички тумачи садржај и доноси закључке у 
складу са текстом. На овај текст се надовезује прича о интернету и 
друштвеним мрежама, теоријским постулатима о томе, као и обја-
шњење друштвених мрежа кроз разне теорије. Наредна поглавља 
се баве анализом тј. применом друштвених мрежа као партиципа-
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тивне културе, моћи који имају друштвене мреже и комуникације 
путем истих. Једно од поглавља, аутор је посветио и политичкој 
економији друштвених мрежа. После детаљних претраживања 
литературе и цитирања истих, као и самосталног истраживања и 
сумирања резултата о генералном утицају друштвених мрежа и 
њиховом пословању, Фукс одабраним, најактуелнијим друштве-
ним мрежама посвећује поглавље. У овом делу књиге, Applications, 
аутор приказује начин примене теорије критицизма на питања 
социјалних мрежа, дајући могућност за разним филозофским и 
политичким приступима делу. Разматрање и посвећивање пажње 
прво Google-u, затим Facebook-u па Twitter-u аутор истиче доми-
нацију наведених сајтова на интернету, при чему друге две мреже 
наводи као алтернативне платформе са више демократским исхо-
дима. Прву друштвену мрежу или претраживач који анализира 
јесте Google чији наслов гласи „Google: Good or evil searsh engine?“. 
У следећем поднаслову „Facebook: A surveillance threat to privacy?“ 
аутор читаочеву пажњу усмерава на Facebook и његов начин по-
словања, али и ефекат који је изазвао код људи. Twitter је следе-
ћа друштвена мрежа коју аутор анализира из угла демократије 
у поднаслову „Twitter and democracy: A new public shere?“. У овом 
поглављу, Фукс прави паралелу између политичке комуникације 
и политичке економије на овој друштвеној мрежи. Поглавље под 
редним бројем девет носи наслов  „WikiLeaks: Can we make power 
transparent?“  где аутор истиче снагу овог сајта, повезује га са либе-
рализмом и социјализмом, као и новинарством. Последњу, али не 
и најмање утицајну друштвену мрежу, аутор је изабрао Википеди-
ју. Поднаслов овог поглавља је „Wikipedia: A new democratic formo 
of collaborative work and production? у којем наводи идеју аутора 
овог сајта, начин комуникације и пословања. Последњи део књиге, 
Будућност, има једно поглавље које се односи на целокупан закљу-
чак ове књиге. У овом делу књиге аутор се фокусира на идеологију 
и развој друштвених мрежа, њихове правне законе, унапређења 
али и алтернативе истих. 

 Овом књигом аутор је покушао да створи другачију сли-
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ку појма „критика“ и истакне кључна питања која су важна за 
друштво, његово схватање садржине књиге и у најбољем случа-
ју побољша свест људи о теми књиге која је присутна у многим 
сферама живота и пословања људи. С почетка књиге аутор се 
бави питањима утицаја друштвених мрежа као партиципативне 
демократије при чему критикује став Хенрија Џенкинса који је 
заговорник партиципативне демократије на интернету. Према 
Фуксу, партиципативна демократија значи једнако власничко 
право, транспарентност и културни утицај. Стога, према овом 
ставу, интернет тј. друштвене мреже се не могу декларисати као 
део партиципативне демократије због утицаја пар великих корпо-
рација са минималним укључивањем других људи и компанија у 
посао. Сходно томе, у поглављу које се односи на Twitter друштве-
ну мрежу, аутор наводи да ова друштвена мрежа није јавна сфера 
(што је кључно питање постављено у поднаслову) због истицања 
утицаја и ставова одређених јавних личности, пре свега полити-
чара, а затим и великих корпорација. Осим тога што није заговор-
ник партиципативне демократије на интернету, аутор истиче да 
друштвене мреже, интернет сајтови и претраживачи постоје због 
шире популације, да би се задовољиле потребе људи и да стога 
бенефиције треба да буду доступне свима а не само појединцима. 

 За потребе писања књиге аутор је користио многобројну 
литературу на ову тему коју наводи у књизи попут Теодора Адор-
на, Емил Диркема, Мајкла Фаукаулта, Малкома Гладвела и других. 
Попут њега, и ови аутори су се бавили испитивањем утицаја и 
моћи социјалних медија, њихове историје, економије и политике. 
Питања учешћа, приватности и надзора привлаче, разматране од 
стране наведених аутора и Фукса, привлаче све више пажње и 
доводе до детаљних дискусија и истраживања о сврси социјалних 
мрежа тј. да ли су социјалне мреже заиста социјалне и у којој мери 
што се односи на репрезентативност, приступачност и партици-
пативности. Ове теме намећу питање проблема социјалних мрежа 
који се огледају у корпоративним потребама и интересима, не-
здравим навикама и истицању друштвене припадности. Неколико 
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пута у књизи Фукс истиче сложеност технолошко-социјалног си-
стема интернета у којем је у истом тренутку људско учешће и омо-
гућено али и ограничено. Иако велики број научника и корисника 
интернета сматра да интернет доприноси унапређењу и развоју 
друштва, интернетом/друштвеним мрежама/претраживачима 
управља политика, економија и медији. На тај начин интернет, 
као такав, уграђен у капитализам као информативно-продуктивна 
сила, формиран је само ради континуалне акумулације капита-
ла кроз експлоатацију својих корисника. Своје ставове и тврд-
ње поткрепљује навођењем Арапског пролећа и покрета Occupy 
чиме је демонстрирано ограничење друштвених мрежа. Осим 
тога, бави се темом експлоатације запослених у овом сектору као 
и неетичком понашању широм света. Он прави разлику између 
сајтова/друштвених мрежа које контролишу корпорације као што 
су Google, Facebook, Twitter и јавно контролисане платформе по-
пут Wikipediе чији профит се доставља јавним и непрофитним 
организацијама а не корпорацијама. Такође, паралела је начиње-
на и између WikiLeaks-a, што је синоним за транспарентност, и 
Facebook-a који корисничке податке дистрибуира оглашивачима. 

 Значај ове књиге јесте у детаљном разматрању друштве-
них мрежа, њиховог пословања и утицаја на популацију при чему 
аутор придаје подједнаку пажњу како великим проблемима и че-
стим темама тако и мање актуелним темама које се тичу интерне-
та и друштва. Овакав приступ и критички, марксистички став је 
добро промишљен и уверљив при чему тежи да читаоцу отклони 
заблуде о друштвеним мрежама, укаже на предности, недостатке, 
ризике и користи. 

 Анализом дела Кристијана Фукса стиче се шира слику о 
улози друштвених мрежа и сајтова у друштву. Превасходно при-
хватајући интернет као средство комуникације и нешто без чега 
дан не може да почне, са мишљу да је интернет и његов садржај 
креиран да олакша функционисање људи. Велики број људи не 
поседује свест о моћи над друштвом коју имају корпорације које 
управљају интернет садржајем. Такође, свест о коришћењу интер-
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нета великог процента људи је ограничена управо из разлога пла-
сирања одређених информација на тржиште. Сходно томе, књига 
је веома корисна, како за научна истраживања тако и за лаичку 
интерпретацију због потребе аутора да широј популацији укаже 
на предности и користи интернета, са много већим акцентом на 
недостатке, претње и опасности које вребају на интернету а којих 
велики број људи није свестан.

Софија Лазаревић

Универзитет у Београду

Факултет политичких наука

Мастер студије, смер

Демократија и демократизација

Електронска адреса: sofija.lazarevic@gmail.com 
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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 (дакле фајл нам не треба слати у формату .pdf)

Рад може да садржи од 4000 до 6000 речи, без списка ли-
тературе, сажетка и кључних речи, са фуснотама. Изузетак је сла-
ње приказа књиге, тада рад може да садржи до 1000 речи.

Треба да буде достављен на ћириличком писму, зато што 
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се часопис објављује на том писму.

Рукопис треба да садржи: наслов, имена аутора и називе 
и адресе високошколских установа у којима се школују, сажетак 
(апстракт) на српском и енглеском језику, кључне речи, текст ру-
кописа и референце; опционо: захвалност, списак табела, списак 
илустрација. Место слика и табела треба обележити у тексту (сли-
ке 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 
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периодичним публикацијама и базама података. Сажетак треба 
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 
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обележавају испод истих, користећи тип слова Times New Roman, 
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 
резолуцију 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 искључи-
во на ћириличком писму (без обзира на писмо оригиналног 
издања). Ово важи само за дела на српском језику (не важи за 
дела на хрватском, 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.

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 пре-
ма АПА стилу навођења. Прецизан начин навођења по АПА сти-
лу биће објављен у посебном документу уз текст конкурса на сајту 
часописа (https://casopispoliteuma.wordpress.com), сајту Факултета 
политичких наука (http://www.fpn.bg.ac.rs/) и другим сајтовима 
који поделе текст конкурса, биће достављен заинтересованим сту-
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дентима који се обрате редакцији на електронску адресу: redakcija.
spf@gmail.com.

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

Фусноте уколико будете користили за рад, можете кори-
стити искључиво за објашњења појединих термина или дефини-
ција. Не смете да наводите референце у фусноти, нити правне акте 
уколико наводите пример одређеног закона.
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