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Asertivnost 

• ASERTACIJA je izražavanje misli, osedanja i 
uverenja na direktan, pošten i adekvatan način 
uz uvažavanje prava drugih ljudi. 

• Bazična poruka u asertaciji:  

• Ja (ovako) mislim, 

•  ja osedam, 

•  ja želim 

 



Objašnjenje osnovnih pojmova 

• Razlikujemo tri vrste ponašanja u interakciji sa 
drugima i pratede emocije: 

• ASERTIVNO (osedanje zadovoljstva ili 
nezadovoljstva i sl.) 

• PASIVNO (anksioznost)  

• AGRESIVNO (bes) 

 



Asertacija 
• Asertivna poruka izražava, opisuje osobu i 

izrečena je bez dominiranja, ponižavanja ili 
degradiranja druge osobe.  

• Asertacija uključuje uvažavanje, ali ne i 
snishodljivost. 



Važna napomena 

• Insistiranje na asertaciji i podsticanje 
asertivnosti nije uvek opravdano. 

• Kada osoba može imati štete ili nepovoljne 
posledice zbog takvog ponašanja (tj. nije u 
stanju da preuzme odgovornost za postupke 
koje preduzima). 

• Važno je voditi računa o uvremenjenosti, tipu i 
stepenu asertacije. 



Agresivnost 
• AGRESIVNOST podrazumeva direktno zalaganje za svoja prava 

i izražavanje misli, osedanja i uverenja na način koji je često 
neiskren, obično neadekvatan i uvek ugrožava prava druge 
osobe. 

• Cilj agresije je, uglavnom, uspostavljanje kontrole nad 
situacijom i ljudima, demonstracija modi, dominacija i 
postizanje pobede nad drugom osobom. 

 



Pasivnost 
• PASIVNOST podrazumeva nemogudnost izražavanja svojih 

misli, uverenja i osedanja na asertivan način. 

•  »Pasivna osoba« narušava svoja prava, ne poštuje svoje 
potrebe, ne postavlja granice u odnosu na druge ljude, u 
komunikaciji je nesigurna i anksiozna, često nije u stanju da 
preuzme odgovornost za svoje postupke; njen cilj je da 
zadovolji drugog i po svaku cenu izbegne konflikt. 



Dođoh, videh, pobedih (uspeh po 

svaku cenu) 

• Cilj asertivnog ponašanja nije da druga osoba 
“popusti”. 

• Asertacija je oblik komunikacije sa drugom 
osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih 
želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju 
poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih 
ciljeva. 

 

 

 



Što na umu to na drumu 
(otvorenost po svaku cenu 

• Asertivnost ne podrazumeva izražavanje svega 
što mislimo i po svaku cenu.  

• Važan segment asertacije je stepen asertacije 
(“jačina” asertivnog odgovora) i njena 
uvremenjenost. 

•  Pri tom ne zaboravljamo da voljno odlaganje 
asertacije nije izbegavanje da budemo 
asertivni, tj. nije pasivnost. 

 



Baba šumom deda drumom 
(doslednost ili istrajnost po svaku 

cenu) 
• Iako asertacija podrazumeva borbu za svoje 

pravo i neodustajanje od onog što nam je 
važno ili potrebno, važno je imati na umu da 
tokom komunikacije možemo čuti argumente 
druge strane, stedi više uvida u potrebe i želje 
našeg sagovornika, te u skladu s tim 
redefinisati svoje potrebe, želje, viđenje neke 
situacije ili mišljenje.  

 



Asertivna prava 

• 1) SAMOODGOVORNOST  
2) PRAVO NA NEPRAVDANJE  
3) PRAVO NA GRANICE 
4) PRAVO NA PREDOMIŠLJAJ-PRAVO NA RAST 
 



Asertivna prava 

• 5) PRAVO NA:,,TAČNO,POGREŠIO SAM” 
6) PRAVO NA ,,NE ZNAM”-PRAVO NA 
SAZNAVANJE 
7) PRAVO DA SE NE DOPADNEM 
8) PRAVO NA SOPSTVENU LOGIKU 
9) PRAVO DA BUDEM SOPSTVENI SUDIJA-BAS 
ME BRIGA 
10) PRAVA SA DRUGE STRANE OGLEDALA 



    ASERTIVNA PRAVA 

MOJA PRAVA TUĐA PRAVA SUKOB 

AGRESIVNOST 
    +     -     + 

PASIVNOST- 

SUBMISIVNOST       -    +      - 

ASERTIVNOST 
    +    +     +/-                                                                          



Bazična asertivnost 

• Predstavlja najosnovnije potvrđivanje, zauzimanje 
za sebe u nekoj situaciji: 
,,Izvinite,samo da dovršim misao” 
,,Molim vas da o tome razmislim”,,,Hodu da 
razmislim” 
,,Ne odgovara mi da sutra dođeš” 
,,Cenim tvoje mišljenje.Dopadaš mi se..” 
,,Želim da razgovaramo” 



Empatička asertivnost 

 
Podrazumeva bazičnu asertaciju sa dodatkom 
izražavanja svojih osedanja povodom toga 
,,Vi možda ne primedujete,ali vaš razgovor mi 
smeta da se koncentrišem,govorite tiše” 
,,Verujem da mi to govoriš zato što brineš,ali 
sada želim sama da odlučim,makar i po cenu 
greške” 



Eskalirajuća asertivnost 
• Postepeno povedavamo svoju asertivnost  

Ton-odlučan 
Situacija sa nametljivom osobom u restoranu: 
Možete uzeti stolicu, ali mi bismo radije ostale i 
pričale same 

• Nama ne smeta da uzmete stolicu, ali ne želimo 
društvo za stolom 
Poslednji put vam kažemo da ne želimo društvo 
za stolom,nemojte više da pitate 
 



Ugovorna asertivnost 

• Ostavlja se mogudnost drugoj osobi da 
promeni ponašanje pre nego što preduzmemo 
krajnje mere 
Da bi ugovorna opcija bila prava asertacija 
potrebno je da se iznosi mirno, kao saopštenje  
tj.obaveštenje o našem slededem koraku (ako-
onda) 
,,Ako slededi put budeš kasnila ,otidi du nakon 
5 minuta” 



Konfrontativna asertivnost 

• Koristimo je kada se na bilo koji način 
konfrontiramo, suočavamo,i zražavamo 
suprotno ili drugačije mišljenje. 
Često je imamo u situacijama kada druga osoba 
radi suprotno od onoga što govori. 
,,Bio je dogovor da u sredu podnesete izveštaj. 
To niste ispoštovali.Kako da rešimo ovu 
situaciju?” 



Ja asertivnost 

Ja asertacija je posebno korisna kada želimo da 
naglasimo subjektivnost našeg mišljenja(npr.to ne 
mora biti tačno, ali ja mislim da te mere nede uroditi 
plodom), autentičnost našeg osedanja (ja imam 
doživljaj da se ti ne osedaš dobro u ovom timu) ili 
snagu naše lične potrebe, želje (ja zaista želim da se 
izvinim ispred naše grupe zbog kašnjenja radova) 
,,Ja mislim da imamo neki problem u komunikaciji. 
Želiš li da razgovaramo o tome?” 



Korist od asertivnog ponašanja 

• Asertivno ponašanje pojačava samopoštovanje 
koje je samousmereno (nije direktno vezano za 
druge ljude).  

• Pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na 
kontrolu nad drugima. 

• Vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i 
ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugima 
kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i 
razvijanje odgovornosti za svoje postupke.  



         TIPOVI ASERTACIJE 

TIP OPIS CILJ PRIMER 

BAZIĈNA kratko, jasno, 
direktno 

jasna poruka Hoću.... 

Neću.... 

EMPATIĈKA (sa)osećanje+ 
baziĉna poruka 

izraziti osećanje ili 
saosećanje 

razumem, žao 
mi je, ali... 

ESKALIRAJUĆA u koracima do 
ĉvrstog stava 

odbraniti svoje 
pravo 

nemojte više 
insistirati 

UGOVORNA 
OPCIJA 

 

ako...onda dogovor, 
predoĉavanje 
posledice 

ako zakasniš – 
neću ĉekati 

KONFRONTAT-
IVNA 

ti tako....a ja 
ovako 

suprotstaviti se, 
izraziti neslaganje 

ne slažem se 

JA 
ASERTIVNOST 

JA mislim, 
osećam, želim 

izraziti se sa 
naglaskom na JA 

JA na to ovako 
gledam 




