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ПРЕДГОВОРПроцес европских интеграција за Србију значи прихватање правила истандарда који важе на територији Европске уније. Хармонизација домаћегзаконодавства са правом Европске уније (acquis communautaire) стратешки једржавни циљ који захтева ангажовање свих друштвених фактора, укључујућии научне установе које се на професионалан начин баве проучавањемЕвропске уније. Управо на овим основама је израстао Институт за међународнуполитику и привреду као једна од најстаријих и најпрестижнијих националнихнаучних установа у области изучавања међународних односа. Узимајући уобзир реноме који је Институт својим дугогодишњим радом стекао на плануистраживања и анализа значајних питања српске спољне политике, било бипотребно да надлежни државни органи ускладе домаће законодавство наначин којим би се признао посебан статус Института као научне установе одстратегијског значаја за Републику Србију. Тиме би били створени предусловида Институт са свим својим интелектуалним потенцијалима, успостављенимнаучним везама и дугогодишњом сарадњом са еминентним научнимустановама у свету, депозитарним библиотечким фондом најзначајнијихмеђународних организација, заиста и постане водећa национална think-tankорганизација намењена стручно-аналитичкој подршци рада надлежнихдржавних органа.Наше досадашње публикације часописа Европско законодавство, јединогспецијализованог научног часописа из области европског законодавства ипраксе у Републици Србији изузетно су добро примљена у научној јавности.Отуда је за  веровати да ће у блиској перспективи, објављени научнирезултати постати интегрални део европског истраживачког простора. Унастојању да до тога заиста и дође, редакција часописа и овом приликомизражава искрену захвалност свим верним сарадницима Европског
законодавства.

Редакција
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PREFACEThe process of European integration for Serbia means the acceptance of therules and standards applicable in the territory of the European Union.Harmonization of domestic legislation with the acquis communautaire is astrategic national goal that requires the engagement of all social factors, includingscientific institutions that are professionally involved in the study of the EuropeanUnion. It is on these bases that the Institute for International Politics and Economyhas grown as one of the oldest and most prestigious national scientific institutionsin the field of international relations studies.Taking into account the reputationwhich the Institute has acquired in its long-term work in the field of research andanalysis of important issues of Serbian foreign policy, it would be necessary forthe competent state authorities to harmonize domestic legislation in a way thatrecognizes the special status of the Institute as a scientific institution of strategicimportance for the Republic of Serbia. This would create preconditions that theInstitute, with all its intellectual potentials, established scientific links and long-term cooperation with eminent scientific institutions in the world, the depositorylibrary fund of the most important international organizations, truly became theleading national think tank organization dedicated to expert-analytical support tothe work of competent state organs.Our recent publications of the European legislation, the only specializedscientific journal in the field of European law and practice in the Republic ofSerbia, have been well received in the scientific community. Hence, it is believedthat in the near future, the published scientific results will become an integral partof the European Research Area. In an effort to make this happen, the EditorialBoard on this occasion expresses its sincere gratitude to all faithful associates of
European legislation.

Editorial Board
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

УДК: 327(497.11:4-672EU)
Biblid 1451-3188, 17 (2018)
Год XVII, бр. 63, стр. 9–21
Изворни научни рад

ЕВРОПСКА ОДРЕДНИЦА 
СРПСКЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ

др Слободан ЗЕЧЕВИЋ1

Abstract: The Serbian state within the SFR Yugoslavia and its intelligence unwillinglywelcomed the disappearance of the bipolar division in Europe in the late 1980s,which was followed by the collapse of the Soviet Union and the Warsaw Pact. Afterthe fall of the Berlin Wall in 1989, there was a decline in the reputation of the Serbianpeople acquired during its glorious past. In the subject study, the author starts fromthe view that in the past decades the European determinant of Serbian foreign policyhad negative effects on territorial integrity, economic and social development andmodernization of the country. With the signing of the Stabilization and AssociationAgreement in 2008, relations between Serbia and the European Union grew fromthe interstate into the relations of an integrative nature. The process of joining theEuropean Union requires a comprehensive social transformation and the transfer ofstate sovereignty from national to European institutions, which means that certainlaws or decisions will no longer be made in Belgrade, but in Brussels. Relations withRussia and China that are of great importance for Serbia are bilateral, interstate, andtherefore they have a lower intensity compared to the European integration process.Therefore, for the foreign policy of Serbia, the accession to the European Union is ofprimary, and the interstate cooperation with Russia and China is of secondaryimportance. The development of cooperation with these two countries can take placewithin frameworks that do not jeopardize the primary goal of Serbian foreign policy.
Key words: foreign policy of Serbia, bipolar world, multipolar world, European Union,the process of joining the European Union, alternatives in the foreign policy of Serbia,primary and secondary goals of Serbian foreign policy.
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1) УВОДМодерна српска држава од њеног настанка 1804. године и Карађорђевогустанка одређивала је своју спољну политику у функцији стицања подршке изаштите великих европских хришћанских сила XIX века, а пре свега Русије иАустро-Угарске. Територијално и институционално јачање Србије у XIXдостигло је врхунац почетком XX века победом у Првом светском рату. Не самода су се 1918. године готово сви Срби ујединили у једну државу, већ је Србијакао пијемонт ослободила и окупила око себе све јужнословенске народе.Српска држава, која је прерасла у југословенску, од Душановог царства никаданије била већа. Заснована на начелима демократије, тржишне привреде, играђанских права и слобода Краљевина Србија, а затим југословенска држава,имала је стратешку улогу и положај у Европи почетком XX века. Својомантифашистичком борбом у Другом светском рату српски народ ијугословенска држава задржали су значајно место на међународној сцени. Српски народ као победнички преживљава ерозију угледа и утицаја послерушења Берлинског зида 1989. године. Српска држава у саставу СФРЈугославије и њена интелигенција неспремно су дочекале крај биполарнеподеле у Европи крајем осамдесетих година прошлог века, односно распадСовјетског Савеза и Варшавског пакта. У меморандуму Српске академије наукаи уметности из 1986. године део српских академика уочава да процесконфедерализације уставног система Југославије јесте увод у њен распад.Југословенска савезна држава претворила се у савез држава који је неспособанда на време донесе неопходне одлуке јер је за њих потребна сагласност свихрепублика и покрајина. Иако усвојен само три године пре распада Варшавскогпакта, а затим и Совјетског Савеза, у меморандуму нема назнака да би то моглода се догоди и какве би реперкусије имало на српски народ. У овоме се српскиинтелектуалци нису умногоме разликовали у односу на друге интелектуалцеи политичаре у свету који те догађаје нису могли ни да замисле. Уосталом,ретки су били економисти који су предвидели избијање светске финансијскекризе 2008. године, што говори у прилог томе да су велики историјски догађајиза интелигенцију често потпуно изненађење. У меморандуму се такође неговори о процесу европске интеграције иако се он одвија на западним и јужнимграницама Југославије, нити се види као могућност за решење кризе ипроблема које имамо. Српски академици су концентрисани на лош положајСрба на Косову, у Хрватској и Босни и Херцеговини који ће распадом Југославијепостати још много гори. Оштро критикујући, те самим тим доводећи у питањејугословенску државу, они нису могли да претпоставе да отварају Пандоринукутију национализма и искључивости и код других народа, који ће се Србимавратити у лице као бумеранг. Током деведесетих година прошлог века Србијасе нашла под ударом Западног савеза који се испољавао у скали од економскихсанкција, па све до бомбардовања Срба у Босни 1995, а затим и Србије 1999.

Европско законодавство, бр. 63/2018
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године. Овај удар био је вишеструко узрокован. Основни разлог био је у томешто су Срби у прво време одбијали да признају поделу Југославије порепубличким границама и да остану у унитарној Хрватској и Босни иХерцеговини где не би било њихове државне самосталности. Међутим,притисак је постојао и зато што је Србија у привредном и идеолошком смислубила ван европских токова. Држава која није уложила напор да се уклопи упроцес европске интеграције територијално је ампутирана и политичкимаргинализована. 
2) УЗРОЦИ ОДСУСТВА ЕВРОПСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ 

У СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ

Одсуство позивања на изворно оснивачку улогу Србије 
и Југославије у стварању EУИако је део српских интелектуалаца и политичара из подређеног положајагледао на процес европске интеграције као нешто чега Србија није достојна,историјска истина је заправо битно другачија. Краљевина Југославије један јеод главних иницијатора за стварање Европске уније. Србија ту историјскучињеницу није успела да искористи на прави начин и уклопи је у оквире својеспољне политике. Наиме, излагање председника француске владе АристидаБриана 5. септембра 1929. године пред скупштином Друштва народа у Женевикојим је позвао на успостављање Сједињених Држава Европе, имало је снажнуподршку код српске интелигенције тог времена. Тако већ 1929. године ЈованМ. Јовановић у чланку „Уједињене Државе Европе“, објављеном у „Српскомкњижевном гласнику“, уочава циљеве европске интеграције, указујући да сењоме тежи очувању мира али и привредном развоју на континенту. Јовановићговори о царинским препрекама као сметњи економском напретку, као и обританским резервама према уступању суверенитета у области привреде.2Живојин М. Перић, у чланку објављеном 1929. године у „Летопису Матицесрпске“, у оснивању Савезне европске државе види једину гаранцију за очувањемира у Европи.3 Илија А. Пржић, у „Архиву за правне и друштвене науке“ 1930.године, коментарише меморандум француске владе упућен свим европскимдржавама чланицама Друштва народа о организацији једног режима

2 Маринко Вучинић, „Наши погледи на Европу – Српски интелектуалци о европскимпроблемима између два рата“, Едиција студије, Службени гласник, Београд, 2013, стр. 40;Јован М. Јовановића, „Уједињене државе Европе“, Српски књижевни гласник, бр. 5, 1929,стр. 351-361. 3 Маринко Вучинић, Ibid., стр. 50; Живојин Перић, „Европски државни савез“, Летопис
матице срспке, књига 310, свеска 1, јануар 1929, стр. 69-93.
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федералне Европске уније.4 Иначе, меморандум је послат на увид владамаСовјетске Русије и Турске, као и другим ваневропским државама. Илија Пржићскреће пажњу да се у француском меморандуму подвлачи да би европскаполитичка сарадња требало да почива на идеји Уније, а не јединства, која бибила довољно гипка да поштује народну сувереност сваке државе обезбеђујућисвима предности колективне солидарности. Ова Европска унија требало би даради на поступној царинској либерализацији, као и на ослобађању кретањаробе, капитала и људи. У чланку Живојина М. Перића из 1931. године,објављеном у „Летопису Матице српске“ под насловом „Тешкоће политичкогорганизовања Европе“, наглашава се да мир у Европи не може да се оствариприменом међународног јавног права јер оно поштује државни сувернитет инацију, а управо су ти фактори узрочници рата. Живојин Перић наглашава даједино Европска савезна држава са европским правом које садржи ефикаснесанкције може да пацификује Европу, те стога критикује инцијативу АристидаБриана јер не иде довољно далеко у одузимању државног сувернитета.Иницијативу француске владе сматра прихватљивом само ако је реч о првојфази до европске федерације, с обзиром да због политичких разлога она неможе да се установи одмах. Југословенска влада пружила је пуну подршкуфранцуској иницијативи о оснивању Европске уније. Министар спољнихпослова краљевине Југославије господин Маринковић на седници друштванарода 15. септембра 1930. године подржава идеју о Европској унији, односноо стварању организације „за што тешњу привредну и политичку сарадњу међуевропским државама, која би се доцније претворила у Унију европскихземаља.“5 Нешто касније, господин Боровић у чланку названом „Европска унијаи Југославија“, у часопису „Живот и рад“ из 1932. године, подвлачи да је идејаАристида Бриана о Европској унији трачак наде да ће бити избегнути ратовиу будућности јер би следећи рат у Европи био страшнији и крвавији од оногпретходног. Међутим, атентат на југословенског краља Александра 9. октобра1934. године у Марсеју означио је крај снова о федералној Европи. Посетакраља Александра, кога је у Марсеју дочекало на десетине хиљада људи и једанје од најмасовнијих политичких дочека у историји ове земље, за Француску јебила стратешки важна у смислу заокруживања нацистичке Немачке испречавања фашистичке Италије да уђе у отворен савез са овом првом. Ипак,на основама Хитлеровог национално-реваншистичког програма Немачка јевећ 1939. године успела да изазове нови рат у Европи који прераста у светскисукоб. У априлу 1941. године нацистичка Немачка окупирала је Југославију и
4 Маринко Вучинић, Ibid., стр. 61; Илија А. Пржић, „Уједињене државе Европе“, Архив за

правне и друштвене науке, година XX, јули-август 1930, стр. 108-116.5 Маринко Вучинић, Ibid., стр. 81; М. Боровић, Европска унија и Југославија, Живот и рад,свеска 58, Београд, 1932, стр. 84-89.



по угледу на саму себе створила фашистичку творевину Независну ДржавуХрватску која ће извршити геноцид над српским народом. 
Европске интеграције и социјалистичка Југославија 
– идеолошке дискрепанцеСоцијалистичка Југославија у периоду после Другог светског ратапостепено је изградила несврстан положај у односу на војне и политичкеблокове који ју је удаљио од савремених друштвених токова у Западној Европи.Процес европске интеграције у домаћим научним круговима посматран је саскепсом, као нека врста новотарије без утемељења и будућности. Остаци оведистанце која је одговарала идеологији југословенског једнопартијскогсамоуправног социјализма и политици несврставања опстају и данас, али изнеких других разлога. Реч је о нади да би распадом Европске уније дошло дојачања руског утицаја у источној Европи и на Балкану, што би опет одговаралоостваривању српских националних интереса. Део српске интелигенције предполитичарима, просветним, научним и културним посленицима из Европскеуније без уравнотежене анализе је омаловажавао и оспоравао процес европскеинтеграције. С друге стране, и после петооктобарских промена део проевропске

интелигенције у Србији довео је у питање процес приступања Србије Унијипреувеличавањем стања у коме држава кандидат треба да буде, као да се тежида овај буде на нивоу демократичности и економске развијености Швајцарске.Европска унија није елитни клуб високо развијених и добро уређених држава.Реч је о интересном повезивању држава и народа са различитим културама инивоима привредног развоја око заједничких вредности. Ширење Европскеуније на нове чланице није само награда за њихово примерно понашање у видууношења европског законодавства у национално и поштовања европскихвредности. Приступање Унији је право и интерес сваке европске државе, али иинтерес Европске уније као целине. Чин приступања Европској унији, у ствари,одражава сусрет суштинских потреба једне и друге стране. Иако је европскаинтеграција подстакнута геостратешким интересима и новчаним средствимаСАД, иако је данас Европска унија под америчким војним и политичкимштитом, приликом одређивања праваца наше спољне политике не треба дагубимо из вида следеће: европски федерални идеализам присутан вековимапосле Другог светског рата сусрео се са америчким интересима ипрагматизмом што је омогућило да се спроведе у дело замисао о европскојинтеграцији. Дакле, Европска унија је плод еволуције политичке свести и вољељуди који су живели и данас живе на европском континенту, односно резултатњиховог цивилизацијског, интелектуалног и моралног развоја.6 Политичари,
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интелектуалци и грађани Европске уније и поред критика на свој рачунпоносни су на то достигнуће. Уместо да се убијају, да једни другима уништавајусела, градове, мостове, путеве и фабрике грађани Уније живе у миру. Нечекајући у редовима они слободно прелазе границе, а младе генерације и непамте време када су постојали гранични прелази између појединих државачланица. У данашњој Европској унији и поред криза којима је погођена постојивисок ниво животног стандарда који привлачи мигранте из Србије, али и издругих делова света. Европска унија је водећа светска економска сила у којојпостоји завидан ниво политичких слобода и толеранције.
Заблуде о правној природи европских интеграција 
и њихов негативан учинак на српску спољну политикуУ српској науци било је заступљено схватање према коме су Европскезаједнице регионалне међународне организације задужене за развој привреднесарадње држава чланица.7 Други теоретичари имали су нешто изнијансиранијиоднос, имајући у виду одређене специфичности институционалног системаЗаједница у смислу постојања Европског парламента у који улазе лицанепосредно бирана у државама чланицама и Комисије које чине стручна лицакао међународни службеници, да су Заједнице међународне организације санаддржавним обележјима.8 Ово становиште је заправо било засновано начињеници да су Европске заједнице биле, а и да је данашња Европска унијаоснована међународним уговором као инструментом међународног јавногправа. Изворно Европске заједнице нису имале традиционалне надлежностикојима располажу федералне државе у области спољних послова, одбране,правосуђа и унутрашњих послова, већ искључиво у области привреде. Заспровођење комунитарних прописа био је надлежан национални државниапарат.9 Иако на први поглед убедљиви, претходно изложени аргументи у везиса природом Европских заједница и Европске уније нису заправо у довољнојмери узимали у обзир историјски контекст у коме је покренута европскаинтеграција, њене суштинске циљеве, могућност ширења надлежностиЕвропских заједница и Европске уније, као и федерални потенцијал који је биоуграђен у институционалне одредбе уговора о оснивању Заједница и Уније.10

7 Радомир Ђуровић, Међународно привредно право, Савремена администрација, Београд,1997, стр. 93. и даље.8 Војин Димитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Београд, 1988, стр. 130;Обрад Рачић, Војин Димитријевић, Међународне организације, четврто издање,1988, стр.17. и 18. 9 Сајмон Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 55.10 Слободан Зечевић, Процес федерализације институционалног система Европске уније,
Годишњак Факултета политичких наука у Београду, број 6, 2011, стр. 327-347.



Европска унија је специфична „Унија држава“ која је карактеристична по спојуи употреби федералних и конфедералних одлика и техника вршења власти.Федерални аспекти устројства Европске уније су изузетно јаки.11 У историјскомсмислу треба имати у виду да концепт сарадње у оквиру међународнеорганизације није могао да задовољи потребе европских држава погођенеразарањима у два светска рата. Стога је у декларацији француског министраспољних послова Роберта Шумана из 1950. године, на којој је утемељена прваЕвропска заједница за угаљ и челик, било подвучено да: „стављање производњеугља и челика под заједничку надлежност Високе власти чије одлуке обавезујуФранцуску, Немачку и друге државе приступнице, представља прву станицу каЕвропској федерацији неопходној за очување мира“.12 Из претходно изнетогпроизилази да су оснивачи Европске заједнице за угаљ и челик заправо билисвесни да је интеграција у области тешке индустрије само први корак у једномамбициознијем процесу изградње специфичне европске федералне творевине,као и да је ширење надлежности европских институција како у областипривреде тако и на друге области део дугорочне стратегије развоја.13 Највећистепен федерализације данашње Европске уније достигнут је у привреднојсфери. Наиме, на основу примене уговора о оснивању створено је јединственоевропско тржиште без граница и царина где се слободно крећу роба, људи,капитал и у чијим оквирима се слободно пружају услуге. Поред тога,институције Европске уније су израдиле обимно привредно законодавство којесе непосредно примењује у државама чланицама. Установљена је и Заједничкаевропска пољопривредна политика која је омогућила прехрамбренусамодовољност и независност Уније и од ње створила светску пољопривреднусилу.14 На крају, Европска унија је установила јединствену валуту којомруководи Европска централна банка, а која је постала конкурентска валутаамеричком долару на светским финасијским тржиштима. У институционалнојобласти поступак усвајања законодавних аката у Европској унији приближанје оном који се јавља код федералних држава јер једна врста европске владе(Комисија) предлаже већу народа (Европском парламенту) и већу држава(Савету) законодавне акте.15 Суд правде Европске уније никада није сматрао дањен правни поредак одговара правном поретку које имају међународнеорганизације, већ федералне државе у процесу настајања. Овај закључак излазина светло дана ако се узму у обзир неке од најважнијих пресуда из његове судске
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11 Маринко Вучинић, op.cit., стр. 50; Живојин Перић, op.cit., стр. 69-93.12 Jean Boulouis, Droit institutionnel de L’ Union eurpeenne, Montchrestien, 5 edition, Paris, 1995,p. 15.13 Слободан Зечевић, op.cit., стр. 327-347.14 Jean-Christophe Bureau, La politique agricole commune, Editions la Decouverte, Paris, 2007, p. 18.15 Члан 289 уговора о функционисању Европске уније.
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праксе. Суд правде се није задовољио надлежношћу да обезбеди поштовањеправа насталог применом уговора о оснивању већ је отишао корак даље,динамично тумачећи ово право у тој мери да су на основу претходно поменутеинтерпретације постављени темељи европског федералног правног поретка.16У том смислу, Суд правде Европских Заједница врло је рано у правној праксиподвлачио специфичности оснивачких уговора Заједница у односу на такозване
обичне међународне уговоре.17 У пресуди „Ван Генд ен Лоос“ Суд наглашава да“уговор о Европској економској заједници представља више од споразума којиствара међусобне обавезе међу државама, јер Заједница успоставља нови
правни поредак међународног права у чију корист су државе у одређенимобластима ограничиле своја суверена права и чији су субјекти не само државечланице, већ и њихови грађани”.18 У пресуди „Цоста/ЕНЕЛ“ Суд напушта термин
међународно право у описивању правног система успостављеног уговоримаЗаједница да би утврдио да Заједница има сопствени правни поредак.19 Упојединим скоријим пресудама Суд закључује да уговор о Европској економскојзаједници, иако закључен у облику међународног уговора, у ствари представљаосновну уставну повељу једне правне Заједнице.20 Ипак, неуспео предлогуговора о увођењу европског устава из 2004. године, који није прошао нареферендуму у Француској и Холандији 2005. године, упућује нас на закључакда Унија нема устав. Међутим, према схватању Суда правде у овом тренуткуразвоја Уније оснивачки уговори врше функцију устава. Суд наиме сматра да суконститутивни уговори специфични јер представљају основу потпуног ихијерархијски уређеног правног поретка, налик ономе који имају државе.21Узимање у обзир федералних аспеката Европске уније изузетно је важно да бисе уочили елементи њене чврстине и стабилности. Код нас се често говори оскорој пропасти Европске уније јер се претходно поменута приказивала каолабава међудржавна конструкција без кључних кохезионих елемената. Теза онаводној скорој пропасти Европске уније, до које није дошло за 65 година њеногпостојања, требало је да оправда потребу за трасирањем алтернативних правцасрпске спољне политике.  
16 Слободан Зечевић, op.cit., стр. 327-347; На истоветне закључке наилазимо и код: СајмонХикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 139. и 140.17 Jean Boulouis, Droit institutionnel de l’ Union européenne, Montchrestien, 5 édition, Paris, 1995,p. 195; Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’ Union européenne, Pedone, 2 édition,Paris, 1996, p. 57; Denys Simon, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1997, p. 36.18 CJCE, 5.2.1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec. p. 3.19 CJCE, 15.7.1964, Costa/Enel, aff. 6/64, Rec. 1141.20 CJCE, 23.4.1986, Parti écologiste Les Verts, aff. 249/83, Rec. 1339.21 Philippe Manin, Les Communautés européennes, L’ Union européenne, Pedone, 2 édition, Paris,1996, p. 57.



3) ДА ЛИ ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
ИМА АЛТЕРНАТИВУ?Европска унија почива на темељима античке филозофије, права и науке,као и на хришћанској цивилизацији за коју Србију све веже. Није ли српскасредњовековна држава наследила тековине Византије и Рима? Није ли српскипесник опевао Бановић Страхињу јер је одбацио и поразио оријенталнонасилништво да би афирмисао европске вредности витештва, љубави ипраштања? Није ли Карађорђе ослобађајући Србе уводио европско образовањеи законодавство, а забрањивао зулум и право јачег? Нисмо ли 1835. годинедоносећи Сретењски устав донели један од првих демократских устава уЕвропи? Историјски посматрано знаменити Срби никада се нису борили дабуду ван Европе него у њој. Стога, поставља се питање зашто би Србијатражила по сваку цену алтернативу данашњој Европској унији? Почеткомдеведесетих година, а касније у више наврата у ауторским чланцима и изјавамаза дневне новине Политика и Данас, наглашавао сам да приступање Европскојунији за Србију нема алтернативе. Моја теза се изгледа допала некимстранкама у Србији које су је користиле као политичко-пропагандни аргумент,док би је друге коментарисале са подсмехом. Теза да улазак Србије у Европскуунију није имао алтернативу темељила се на следећем: Србија је после падаБерлинског зида 1989. године била суочена са задатком да преобратисоцијалистичку договорну економију са примесама тржишног укапиталистичку привреду која јемчи право на приватну својину ипредузетништво. Поред тога, да би могла да извози своју робу на европскотржиште Србија је морала да усклади привредне прописе са европским. Накрају, са једнопартијског система Србија требало је да пређе на вишепартијскисистем и плуралистичко друштво које поштује људска права и права мањина.Најбољи начин да се изврши свеобухватни преображај српског друштва био једа се он веже за процес европске интеграције јер би овај последњи дао импулс,смисао и одредио временски темпо друштвених промена. Уместо тога,политичари и интелигенција у Србији концентрисали су се на одређивање иостваривање националних интереса. С обзиром да је Европска заједница, акасније и Европска унија, у појединим ситуацијама била против српскихнационалних интереса посао бављења европским интеграцијама остављен јепо страни. Кад Мухамед није хтео да приђе брегу, онда је брег стигао до Мухамеда.Процес европске интеграције, напредан и свеобухватан, као талас је ударао усрпске државне границе. Европска интеграција је такве природе да се тичесвих на европском континенту. Њен циљ јесте ширење европског тржишта нашто већи број потрошача да би се створили услови за већу добит предузећа.Увећање броја чланица Европске уније омогућава ширење не само економских,већ и политичких и вредносних начела на којима она почива, као што су
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демократски политички систем, поштовање људских права и права мањина,што опет доприноси стабилизацији прилика на европском континенту и јемчиодржање мира. Наш геополитички положај је такав да у пракси у многимситуацијама од нас очекују, а и нама не преостаје ништа друго, да се понашамокао део Европске уније. Примера ради, мигрантска криза и изазови тероризмадоводе до тога да Европска унија тражи од Србије да повлачи потезе као да јењена пуноправна чланица. На светским преговорима о храни Србија нема куднего да се прикључи делегацији Европске уније или обрнуто, делегацијаЕвропске уније позива српску делегацију да буде у њеном саставу јер је Србијадео Европе. Ако је занемаривање значаја процеса европске интеграције уСрбији било штетно за опстанак Југославије, концепт «спорог уласка» уЕвропску унију био је штетан и по опстанак државне заједнице Србије и ЦрнеГоре. Поједине политичке странке владајуће већине у Србији нису веровале узаједничку државу са Црном Гором, као ни у потребу убрзања процеса европскеинтеграције. Наиме, у министарствима у влади Србије, која су се бавилапитањима европске интеграције, заузет је став да је улазак у Европску унијудугорочан али и неизвестан циљ, као и да је у националном интересу процес
спорог приступања. Тиме је влада Србије показала Сједињеним АмеричкимДржавама и главним чланицама Европске уније да ће на европском путу дауспорава не само себе, већ и Црну Гору. У влади Србије и њеним органима којису се бавили европским интеграцијама није се веровало у брзо ширењеЕвропске уније на нове чланице. Када сам већ од 2002. године покушавао даскренем пажњу да је врло извесно приступање Румуније, Бугарске и Хрватскелаконски ми је одговорено да се то неће догодити ни за тридесет година.Додатну забуну појединцима задуженим за европске интеграције у Србијиправили су наводно добро упућени политичари из Европске уније тврдњама дане постоји намера за даљим ширењем њеног чланства у скорије време. Оваквиставови били су беспредметни јер су геостратешки циљеви Западног савезабили управо да у свом окриљу окупи све европске државе ради спречавањаширења утицаја Русије у Европи. Још гори били су наводни, добро упућенисаветници владе Србије из држава нашег региона које су већ постале чланицеЕвропске уније. Они су пак пропагирали тезу да је боље када је држава у фазиприступања него у чланству Уније, јер у овом последњем положају постоје већефинансијске обавезе. Ако је заиста тако зашто су ти исти журили да срушејугословенску државу и да што пре постану пуноправни чланови Европскеуније? У вези са овом темом постоји још једна противречност. Један од условаза приступање Европској унији била је пуна сарадња са „Трибуналом за ратнезлочине почињене на територији бивше Социјалистичке ФедеративнеРепублике Југославије” или Хашким трибуналом. Према одређеним подацимаРепублика Србија је до 2013. године испоручила 46 особа овом међународномсуду међу којима су бивши председник републике, потпредседник владе, каои лица која су обављала челне функције у војсци и полицији. Из претходно
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изложеног, стиче се утисак да су владе Србије од 2001. године журиле даиспоруче осумњичене Хагу, али су мање журиле да уђу у Европску унију. 
4) ДА ЛИ СРБИЈА МОЖЕ ДА БИРА ИЗМЕЂУ 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РУСИЈЕ ?Срби су везани за Русију као заштитника словенског, православногстановништва на Балкану. Без политичке, а некад и војне подршке Русијепитање је да ли би настала и опстала модерна српска држава, те се овапоследња традиционално ослања на ону прву. И данас Србима често непреостаје ништа друго него да траже заштиту Русије и председника ВладимираПутина пред опасношћу од Западних иницијатива за коначним формално-правним одвајањем Косова од Србије или укидањем Републике Српске, што бидовело до новог егзодуса српског народа ка матици. Ова заштита је искључивополитичке природе и одражава се у руској употреби права вета у Саветубезбедности Уједињених нација онда када Западни савезници желе даизгласају акте против српских националних и државних интереса. Поред тога,Русија делује и у другим међународним организацијама на страни Србије кадје реч о пријему Косова у исте. Спољнополитички погледи и интереси Србијеи Русије се често поклапају, али данашња Русија у Европи нема улогу и утицајкоји је имао СССР. Русија од 1989. године војно, политички и економски неконтролише источно европске државе, што значи да није присутна на границиса Србијом и нема непосредан утицај на решења која се усвајају за ЗападниБалкан. У овом контексту обраћање Русији да реши проблем Срба на Косову,Босни или у Хрватској већ дуги низ година изгледа као молба поднета напогрешном шалтеру. Положај и безбедност Срба на овом простору истабилност Републике Србије практично највише зависи од воље СједињенихАмеричких Држава и Европске уније као њиховог главног савезника. Србија је,поред тога, економски упућена и везана за Европску унију и државе бившеЈугославије које су већ постале или имају намеру да постану чланице Европскеуније и НАТО пакта. У геостратешком смислу процес европске интеграције нијезаокружен ако се не прошири и на Србију, Црну Гору, Македонију, а затим и наБосну и Херцеговину и Албанију. Русија је највећа држава на свету чијатериторија се простире како на европском, тако и на азијском континенту. Даби контролисали толики простор Руси су изграђивали ауторитарне владарскесистеме на челу са царем, генералним секретаром партије или председником,а утемељене на догми православне вере или идеологији комунизма. Српскинарод који припада европском простору није „љубитељ“ ауторитарних владараи система, ма колико се они напредним представљали, о чему сведочепреврати и политичка убиства од Карађорђа и Кнеза Михајла, па све до ЗоранаЂинђића. Велико је питање да ли би Србија уопште могла да инкорпорираауторитарни модел друштва.   
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5) ИЗВОРИAlomar, Bruno, Daziano, Sebastien, Lambert, Thomas, Sorin, Julien, Grandes questions
europeennes, 3 edtion, SEDES, Paris, 2013. Berramdane, Abdelkhaleq, Rosseto, Jean, Droit institutionnel de l’ Union europeenne,Montchrestien, Paris, 2005.Berramdane, Abdelkhaleq, Rosseto, Jean, Droit de l’ Union europeenne, LGDJ, Paris,2013.Cartou, Louis, Clergerie, Jean-Louis, Gruber, Annie, Rambaud, Patrick, L’ Union
europeenne, Dalloz, 6 edition, Paris, 2006.Giscard, d’ Estaing Valery, La constitution pour l’ Europe, Albain Michel, Paris, 2003.Ђуровић, Радомир, Међународно привредно право, Савремена администрација,Београд, 1997.Хартли, Т.Ц., Основи права Европских заједница, БПЦ, Београд, 1998. Хикс, Сајмон, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд,2007.Isaac, Guy, Blanquet, Marc, Droit général de l’ Union europeenne, Sirey, 10 édition,Paris, 2012.Kent, Penelope, Law of the European Union, M&E Pitman Publishing, 2 edition,London,1996.Manin, Philippe, L’Union europeenne, Pedone, Paris, 2005.Самарџић, Слободан, Европска унија као модел наднационалне заједнице,Институт за европске студије, Едиција Анализе, Београд, 1998. Sauron, Jean-Luc, Comprendre le traite de Lisbonne, Gualino editeur, Paris, 2008.Scotto, Marcel, Les intitutions européennes, Edtions Le Monde poche, Paris, 1997.Schwartz, Bernard, Le Droit aux Etats-Unis, une creation permanente, Economica,Paris,  1979.Simon, Denys, Le système juridique communautaire, PUF, 3 edition, Paris, 2001.Сиђански, Душан, Федералистичка будућност Европе, Просвета, Београд, 1996.Вучинић, Маринко, Наши погледи на Европу – Српски интелектуалци о
европским проблемима између два рата, Службени гласник, Београд, 2013.Зечевић, Слободан, Институционални систем и право Европске уније, Институтза европске студије, Београд, 2015. 
5) ЗАКЉУЧАКОдноси између Србије и Европске уније су интегративне, а не билатералнемеђудржавне природе. Процес приступања Европској унији захтева свеобухватни
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друштвени преображај у смислу промена у националном законодавству,правосуђу, привреди, пољопривреди, инфраструктури, екологији, здравству,саобраћају и др. Претходно поменути процес подразумева и пренос државногсуверенитета од националних ка европским институцијама, што значи да сепоједини закони или одлуке више неће доносити у Београду већ у Бриселу. Улазаку Европску унију за Србију је нужан како би се уклопила у политичко и економскоокружење којем припада у географском и цивилизацијском смислу. ПриступањеЕвропској унији у овом тренутку мора да буде примарни циљ српске спољнеполитике јер је искуство из претходне две деценије показало да је одсуствоевропске детерминанте у српској спољној политици имало негативне ефекте потериторијални интегритет, економски и друштвени развој и модернизацијусрпске државе. Одржање добрих односа између Србије, Русије и Кине има важне економскеи политичке аспекте. Русија је главни снабдевач Србије гасом, у чему се додушеова последња не разликује у односу на друге европске државе. Поред тога,Русија има разумевање и пружа подршку српским националним интересима умеђународним организацијама и институцијама. С друге стране, Кина је уследтрговинских вишкова значајан инвеститор у инфраструктурне и другепројекте. Међутим, односи са претходно поменутим државама су билатералне,међудржавне природе, те самим тим нижег интензитета у односу на процесинтегрисања у Европску унију. Дакле, за спољну политику Србије приступањеЕвропској унији је од примарног, а међудржавна сарадња са Русијом и Киномод секундарног значаја. Развој сарадње са ове две државе има своје границе јерона не би смела да угрози примарни циљ српске спољне политике. Срби вишене би требало да испољавају шизофрене тенденције, тачније да се опредељујуда раде, живе или да шаљу децу на студије у Европску унију, а да их љубавпрема Русији спречава да изграде европски модел код своје куће. 
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ПРИСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕЗАВИСНОСТ ПРАВОСУЂА  

Ненад СТЕФАНОВИЋ
Марко СТАНКОВИЋ1

Abstract: In January 2014, the Republic of Serbia as a candidate member opened thenegotiating chapters of accession to the European Union. There are certainconditions that each country as a future member must meet and the same isprescribed for the Republic of Serbia. The European Union has adopted a set of legalrules which each candidate has to enforce in order to harmonize national legislationand institutions which are called acquis communautaire. The number of thenegotiating chapters has been changing.  From 31 as it was necessary for Bulgariaor Romania, the number of chapters increased to 35 in the case of Montenegro,Croatia and Serbia. In the paper, the authors are specifically interested in twochapters: Chapter 23 - Judiciary and fundamental human rights and Chapter 24 -Justice, security and safety. The authors’ attention is focused primarily on Chapter24 and the fact that the EU insists that the judiciary of new accession candidatesshould be transparent and independent of the influence of other branches of thegovernment. Hence, it is to be expected that the Republic of Serbia will adopt theEuropean standards and harmonize its domestic legislation and provide theconditions for an independent and efficient judiciary exempt from any externalinfluence and corruption. In this work, the authors analyze the contents of thechapters and the situation in the judiciary of the Republic of Serbia, as well as thepossibilities for their closure in the context of the full implementation of thedirectives contained therein.
Key words: Justice, negotiation chapters, independent, the European Union, Chapter23 and 24.
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1) УВОД Термин Европска унија подразумева заједницу држава која тренутно броји28 земаља чланица. Велика Британија је након референдума о иступању, којије позитивно изгласан, у априлу 2017. године и званично отпочела процесиступања из Европске уније. Први облици оснивања Европске уније потичујош из 1951. године када је уговором у Паризу основана Европска заједница заугаљ и челик. Уговором у Риму 1957. године основана је Европска економсказаједница коју чине шест држава и која је основана на 50 година. Државе којусу основале ЕЕЗ су Немачка, Италија, Француска, Белгија, Холандија иЛуксембург. Ова заједница се узима за претечу данашње Европске уније. Затимсу у ову заједницу примљене Данска (1973), Ирска (1973), Велика Британија(1973), Грчка (1981), Португал (1981) и Шпанија (1981). Потписивањемуговора о оснивању Европске уније у Мастрихту 1992. године почиње сапроширивањем заједнице – Аустрија (1995), Финска (1995), Шведска (1995).Имала је још три проширивања – 2004. године приступиле су Естонија,Летонија, Литванија, Мађарска, Кипар, Малта, Пољска, Чешка, Словачка,Словенија, 2007. године Румунија и Бугарска, а најновији члан ЕУ је Хрватскакоја је приступила 2013. године. У приступним преговорима се налазе још иТурска од 2005. године, Исланд од 2010. године (одустао од уласка у ЕУ, али сеналази у зони слободне трговине са ЕУ), затим Црна Гора од децембра 2012.године (отворила 26 поглавља до сада, а успешно затворила само два), као иСрбија од 2014. године.
2) СВРХА ПРИСТУПНИХ ПОГЛАВЉАДа би једна држава могла да постане пуноправни члан Европске уније, мораиспуњавати одређене критеријуме. Важећи критеријуми по којима се поступаза пријем нових држава су донети у Копенхагену 1993. године. Савет Европе уКопенхагену донео је правила или критеријуме о приступању Европској унијикоја се називају „копенхагенски критеријуми“. Први критеријум је географскеприроде и то значи да ЕУ могу приступити само државе које се налазе наевропском тлу. Други критеријум је политичке природе и он означава да државачланица мора испуњавати услове у погледу демократског уређења, владавинеправа, људских права и заштиту и поштовање према мањинама. Трећикритеријум је економске природе и тражи да постоји економско тржиште саразвијеним инструментима за производњу, потрошњу као и парирањеконкуренцији. Задњи критеријум је законодавне природе и значи усаглашавањеи стандардизацију националног законодавства са законодавством Европскеуније. У овом последњем је наведено које то правне оквире треба да испуне какоби постале пуноправни члан ЕУ. У суштини, сврха преговарачких илиприступних поглавља јесте приближавање или усаглашавање националног
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законодавства и стандарда државе кандидата са тековинама Европске уније.То су покушаји да се што више смањи разлика између земље кандидата иостатка чланова заједнице. Број преговарачких поглавља је у сталном порасту– у почетку је било 31 поглавље у вези са пријемом Румуније и Бугарске, па 33поглавља код Исланда, да би у случају Хрватске, Црне Горе и Србије било 35поглавља. Међу до сада присутним поглављима ваља навести следеће: 1.Слободно кретање робе, 2. Слободно кретање људи (радника), 3. Право наоснивање и слобода пружања услуга, 4. Слободно кретање капитала, 5. Јавненабавке, 6. Привредно право, 7. Право интелектуалне својине, 8. Политикаконкуренције, 9. Финансијске услуге, 10. Информисање друштва и медији, 11.Пољопривреда и рурални развој, 12. Заштита хране, ветеринарска ифитосанитарна политика, 13. Рибарство, 14. Транспорт, 15. Енергија, 16. Порези,17. Економска и монетарна политика, 18. Статистика, 19. Социјална политикаи запослење, 20. Предузетништво и индустријска политика, 21. Трансевропскемреже, 22. Регионални односи и координација структуралних инструмената,23. Правосуђе и основна људска права, 24. Правда, сигурност и безбедност, 25.Наука и истраживање, 26. Просвета и култура, 27. Животна средина, 28.Потрошачка и здравствена заштита, 29. Царинска унија, 30. Спољашњи односи,31. Инострана, безбедносна и одбрамбена политика, 32. Финансијска контрола,33. Финансијске и буџетске провизије, 34. Институције, 35. Остали проблеми –нормализација односа са Приштином (Косово).2
3) САДРЖАЈ ПОГЛАВЉА 23Поглавље 23 је поглавље које се односи на правосуђе и основна права.3Република Србија га је отворила на Трећој међувладиној седници у Бриселу

2 Negotiation chapters, 35 steps towards European Union, EU information Centre in Belgrade,January 2014, pр. 14-37.3 Интернет: http://www.yucom.org.rs/poglavlje-23-pravosude-i-osnovna-prava/page/3/ (приступсајту 22.12.2017) где је наведено: „Поглавље Правосуђе и основна права је ново, уведенонакон шестог таласа проширења Европске уније. Политике правосуђа и основних праваимају за циљ очување и унапређење Европске уније као простора слободе, безбедности иправде. Кроз испуњавање услова из овог поглавља Србија треба да спроведе бројне реформеи активности које имају директан утицај на свакодневни живот грађана. Садржајно,Поглавље 23 је подељено на четири тематске целине, које чине: реформа правосуђа,антикорупцијска политика, основна права и права држављана ЕУ. Независно судство, санеопходним капацитетима за одржавање и заштиту владавине права је камен темељац овихполитика. У Европској унији је, уочавањем важности постојања независног и ефикасногправосуђа, дефинисан низ препорука за остваривање непристрасности, интегритета ивисоких стандарда судства. То захтева озбиљну посвећеност елиминисању спољних утицајана правосуђе, намени одговарајућих финансијских средстава и обуци. Исто тако, државечланице су дужне да се ефикасно боре против корупције, јер она представља претњу



2016. године. То је изузетно битно поглавље заједно са поглављем 24.Приликом приступања кандидата – нове чланице – увек се међу првимаотварају ова два поглавља (поглавље 23 и 24), а међу последњим се затварају.Сваки застој на имплементацији ова два поглавља повлачи заустављањеосталих поглавља, а последња се затварају из разлога што је врло тешконаправити правну државу независну од утицаја било политике, било другихфактора на несметан рад. То је примећено код кандидатура Румуније иБугарске где су и након пријема у чланство формиране комисије које су вршиленадзор и пратиле функционисање правосуђа. Први пут је у случају чланстваЦрне Горе у Европску унију и уведено да се међу првим приступнимпоглављима отварају ова два поглавља, а на крају затварају. Поглавље 23 јеспецифично поглавље зато што се не базира на легислативи ЕУ већ се базирана политичком систему државе и захтева целокупну реформу правосуђа, јерсу основе овог поглавља реформа правосуђа, антикорупцијска политика изаштита, као и основна права држављана Србије и права држављана Европскеуније. Србија је морала да израђује акционе планове за примену овог поглављаи у скринингу који је претходио отварању поглавља докаже да је способна дасе избори са овим једним од најтежих и најозбиљих поглавља који доводи дореформе правосуђа. Правосуђе се по овим препорукама мора направити дабуде независно, непристрасно као и професионално и ефикасно. То значи дасе мора направити прерасподела судова и њихова приступачност, ефикаснијаобука судија за поступање у предметима, да се прате трендови и тенденцијеЕвропске уније и усклађивање са њиховим правним системима, као иефикасније и економичније суђење у смислу што рационалнијег трајањапоступка и времена. Дефинитивно ће морати да се стане на пут политизацијијавне управе, где се преко политичких странака и непотизма долази дозапослења. Финансирање странака, као и поступци јавних набавки су такођенаведени у поглављу и захтева се њихова транспарентност. Сукоб интереса икорупција на свим нивоима мораће да се сузбију и због тога ово поглавље носиепитет политичког поглавља, а не нормативног. То значи да не постојихармонизација националног законодавства са правним тековинама ЕУ, већ наполитичком уређењу и што већој независности као и спречавању мешањаинституција. Законодавство Републике Србије је на изузетно високом нивоу
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стабилности демократских институција и владавини права. Материја о којој се разговора уовом поглављу се односи на испуњавање политичких критеријума који су основнипредуслов даљих интеграција. Мало је прописа на нивоу Европске уније који регулишу овуобласт и у највећем делу остављено је државама чланицама да на најбољи начин уреде овапитања и да поштују стандарде који представљају темеље Европске уније. С обзиром да јециљ преговора да држава кадидат постане чланица ЕУ, неопходно је да се изгради међусобноповерење и да се осигура функционалност самог система, поштујући вредности самеЕвропске уније“.



што се тиче закона који обрађују кривичноправну заштиту и процесноправнузаштиту тако да у законском оквиру испуњавамо захтеве, већ је потребноуређење и јачање институција за борбу против корупције и стварање правнедржаве. То се може добити само независним и непристрасним правосуђем, јеркада се процесуирају особе које нарушавају институције и спречавају правилнофункционисање тада се може добити фер и коректно функционисање државе.Основна права су загарантована Уставом и као таква прате скоро све модернеуставе чланица ЕУ. У поглављу се поклања пажња мањинама које живе натериторији државе кандидата као и разним избеглицама и емигрантима којетраже азил у држави. Како не постоје законска решења за ово поглавље, све сесводи на решавање преко разних препорука, споразума, уговора измеђучланица Европске уније. То је индивидуална ствар и код сваког кандидата једругачији проблем у функционисању јавне управе и правосуђа, па се зато иоставља на слободну одлуку кандидату како ће решити те проблеме у складуса наведеним препорукама, или копирањем решења неких држава чланицакоја су имала сличне ситуације у својим земљама, а све под мониторингомЕвропске уније која прати процес реформи као и сам утицај на институције.
4) САДРЖАЈ ПОГЛАВЉА 24Поглавље 24 односи се на правду, сигурност (слобода) и безбедност, иотворено је истог дана када и поглавље 23. Ово поглавље је првобитносадржавало и поглавље 23 које је затим одвојено и направљено као засебнозбог неких кандидата који су у транзиционом периоду имали озбиљнихпроблема у функционисању државе. Поглавље 24 заснива се више нанормативном уређењу и функционисању, док је у поглављу 23 остављено дасе политичким утицајем системи устроје и подведу под законске оквире.Само поглавље је доста опширно и обухвата много области. Од полицијскеи правосудне сарадње са чланицама ЕУ, па преко борбе са организованимкриминалитетом и међународним тероризмом, трговином људима, оружјем,наркотицима, прања новца, миграционих криза и азила, као и правосудну исудску сарадњу у грађанским, привредним и кривичним поступцима. Такође,обухвата и царину, управљање границама и визни (шенгенски) режим.Полицијска и правосудна сарадња огледа се у координацији са истиминституцијама у земљама које су чланице ЕУ, а сада се највише испољила саграничним земљама у емигрантској кризи када су удруженим акцијамаконтролисани и заустављени нагли проласци емиграната у земље Европскеуније а који су пролазили кроз Србију. Такође, огледа се и у сарадњи саорганизованим криминалом, међународним тероризмом који је све вишезаступљен од стране припадника ИСИС-а. Организовани криминал се најчешћеиспољава кроз организоване групе криминалаца који се баве разнимактивностима, почев од прања новца који је нелегално стечен, па трговине
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људима било за проституцију било за трговину органима, трговину оружјем итрговину наркотицима која је можда и најзаступљенија активност у Србији.Као пример удружене борбе полиције против трговине наркотицимаспроведена је акција „Балкански ратник“ у којој је нађено преко две тонекокаина из Латинске Америке, а судски процес још увек траје.4 Сарадња уграђанским, привредним и кривичним предметима огледа се у међусобнојкоординацији и сарадњи у судским поступцима, замолницама, поступању попотерницама и изручењу. Приказ сарадње у кривичним стварима кривичногсуда у Хагу, када је Србија изручила тражена лица којима се суди за ратнезлочине. Визни режим, царина и гранична контрола су такође уређени у овомпоглављу. Европска унија је укинула визни режим за становнике Србије иомогућила слободно кретање по земљама Европске уније, које је временскиограничено на три месеца у континуитету, са прекидом од шест месеци уконтинуитету. Царинска контрола омогућује промет робе из иностранства алии извоз робе на тржиште ЕУ. Гранична контрола је пооштрена са емигрантскомкризом, највише на граници са Мађарском која је подигла и зид према границиса Србијом. 
5) ПОСТУПАЊЕ БИВШИХ ЧЛАНИЦА СФРЈ ПО

ПОГЛАВЉИМА 23 И 24 
(СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, ЦРНА ГОРА )У Европску унију од бивших република СФРЈ примљене су Словенија иХрватска, док се Црна Гора налази као кандидат.

Република Словенија је примљена у ЕУ 2004. године. Она је аплициралаза чланство 1996. године и 1997. године отворила је прво поглавље. Имала је31 поглавље за приступање ЕУ, а поглавље 24 је тада садржавало и садашњепоглавље 23. Звало се правда и домаћи проблеми (Justice and home affairs).5Није имала проблема са овим поглављем, осим са постављањем шенгенгранице са тада Републиком Хрватском као самосталном државом која нијеприпадала ЕУ заједници.
Република Хрватска је примљена у Европску унију на шестом проширењу,а уједно је и последња примљена држава Европске уније. За приступање ималаје 35 поглавља. Она је 30 поглавља након отварања одмах привремено

4 Интернет: http://arhiva.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/zajednicko-saopstenje-ministarstva-pravde-republike-srbije-i-ministarstva-pravde-crne-gore-25.-februar-2010.-godine.html(приступ сајту 23.12.2017)5 Интернет: http://www.ukom.gov.si/en/media_room/background_information/slovenia_eu_information_on_the_accession_process/slovenia_towards_a_breakthrough_in_negotiations_with_eu/ (приступ сајту 23.12.2017)
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затворила. Поглавље 23 отворила је 30. јуна 2010. године, а затворила га је 30.јуна 2011. Поглавље 24 је отворила 02.10.2009. године, а затворила 22.12.2010.године. У јуну 2010. Европска комисија затражила је затварање преосталихпоглавља и приступање Хрватске Европској унији. И у случају Хрватске јеназначено у скринингу Европске комисије да су потребни значајни напори заова два поглавља да би се што више приближили тековинама Европске уније.Уговор о приступању је потписан 09.12.2011. године.
Република Црна Гора је поднела захтев за приступање Европској унијидецембра 2008. године. Прво поглавље је отворила децембра 2012. године идо сада је отворила 12 од 35 поглавља, а затворила 2. Као и у случају Хрватскеза поглавље 23 и 24, који су отворени 18. децембра 2013. године, Европскакомисија је у скринингу навела да су потребни знатни напори приликомусаглашавања ова два поглавља.
6) ПОСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРЕМА ПОГЛАВЉИМА 23 И 24Посматрања од стране комисије ЕУ (аналитички screening – посматрањетренутног стања законодавства у сваком преговарачком поглављу земљекандидата са стањем правних тековина Европске уније ), за поглавље 23 јепочело 25.09.2013. године, а завршило се 10.12.2013. године. Поглавље језванично отворено 18.07.2016. године. Посматрање за отварање поглавља 24отпочето је 02.10.2013. године, а завршено 13.12.2013. године. Поглавље јеотворено истог дана када и поглавље 23. Став је комисије да је Србији потребанизузетан напор да се обавезе из оба поглавља успешно спроведу. Акциони планза поглавље 23 донет је у септембру 2015. године и усаглашен са Европскомкомисијом у Бриселу.6 Најбитније ставке из Акционог плана за поглавље 23 су
6 Република Србија, Преговарачка група за поглавље 23, Акциони план за поглавље 23,септембар 2015. год, стр. 19: Акциони план је донет на 410 страница од стране: „Народнаскупштина Републике Србије је 1. јула 2013. године усвојила Националну стратегијуреформе правосуђа за период 2013–2018. године којом су дефинисани приоритети,стратешки циљеви и стратешке смернице реформских мера. Влада Републике Србије је31. августа усвојила Акциони план за спровођење Националне стратегије реформеправосуђа за период 2013–2018. године којим су предвиђене конкретне мере иактивности за реализацију стратешких циљева, дефинисани рокови и надлежни субјектиза њихово спровођење, као и извори финансирања. Националном стратегијом реформеправосуђа за период 2013–2018. године успостављен је и механизам за надзор надспровођењем реформских мера у форми петнаесточлане Комисије за спровођењеНационалне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године чији су члановипредставници свих релевантних субјеката у процесу реформе. Стратегијом је зацртанопет основних реформских принципа који подразумевају унапређење независности,непристрасности и квалитета правде, стручности, одговорности и ефикасности



следећих пет принципа: Унапређење независности, непристрасности иквалитета правде, стручности, одговорности и ефикасности правосуђа. ЕУ сепосебно залаже за ово поглавље јер је стабилан правосудни систем неопходанза правну државу и владавину права. Антикорупција је једна од најважнијихобласти у поглављу 23, где ће се сагледати спремност државе у борби противкорупције у институцијама као што су школство, здравство, јавне набавке,правосуђе, као и финансирање политичких странака. За поглавље 24 – правда,слобода и безбедност донет је Акциони план 26.01.2016. године. Он је написанна 294 странице и регулише став Србије на 12 подобласти на основу препорукаЕвропске комисије.7 То су следеће подобласти: “азил, миграције, визе, спољнегранице и шенгенска правна тековина, сузбијање организованог криминала,
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правосуђа. Када је реч о независности правосуђа, Националном стратегијом реформеправосуђа за период 2013–2018. године идентификована је потреба измене Устава у делукоји се односи на утицај законодавне и извршне власти на процес избора и разрешењасудија, председника судова, јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, као иизборних чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца, уз прецизирањеулоге и положаја Правосудне академије, као механизма уласка у правосуђе. Због трајања и сложености поступка промене Устава, предвиђен је и низ прелазних мераусмерених на јачање независности правосуђа, кроз измене правосудних закона а у оквируодредаба Устава Републике Србије. Високи савет судства и Државно веће тужилаца, ускладу са стратешким циљевима, требало би да постану кључне институције правосуђа сапуним капацитетом овлашћења и прецизно дефинисаним системом транспарентности иодговорности. У првих годину дана спровођења Националне стратегије реформе правосуђаза период 2013–2018. године измењен је сет правосудних закона и независност правосуђа,овим прелазним мерама, ојачана је у границама важећег Устава. Истовремено, започео јерад на анализи одредаба и идентификацији потребних измена Устава Републике Србије уделу који се односи на правосуђе. Изабрани су председници судова свих нивоа. Високисавет судства и Државно веће тужилаца су усвојили критеријуме и мерила за вредновањерада судија, председника судова, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и започелирад на изради критеријума и мерила за избор на правосудне функције. Планиранимизменама закона о Високом савету судства и Државном већу тужилаца биће значајноунапређена транспарентност у раду оба тела. Започело је увођење програмског буџета иојачани су капацитети административних канцеларија у Високом савету судства иДржавном већу тужилаца. Узимајући у обзир константно ширење круга њиховихнадлежности и даље је уочљива потреба за јачањем административних капацитета уобласти финансија, аналитике и стратешког планирања. Националном стратегијомреформе правосуђа за период 2013–2018. године планирано је предузимање мераусмерених на унапређење непристрасности, етике и интегритета носилаца правосуднихфункција, као и на уједначавање и пуну доступност судске праксе и потпуну реализацијуправа на природног судију. Имајући ово у виду, Државно веће тужилаца формирало јеЕтички одбор, а иста активност је у припреми и у Високом савету судства.”7 Интернет: http://glb.bos.rs/progovori-o-pregovorima/uploaded/Akcioni plan za poglavlje 24od 23. januara 2015.pdf (приступ сајту 06.04.2017)
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сузбијање злоупотребе дрога, сузбијање трговине људима, сузбијање тероризма,правосудна сарадња у грађанским и привредним стварима, правосудна сарадњау кривичним стварима, полицијска сарадња и царинска сарадња”.8
7) ИЗВОРИАкциони план за поглавље 24, Интернет:http://glb.bos.rs/progovori-o-pregovorima/uploaded/Akcioni plan za poglavlje 24 od 23. januara 2015.pdf(приступ сајту 06.04.2017.)Интернет: http://arhiva.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/zajednicko-saopstenje-ministarstva-pravde-republike-srbije-i-ministarstva-pravde-crne-gore-25.-februar-2010.-godine.html (приступ сајту дана 08.04.2017.год)Интернет: http://eupregovori.bos.rs/progovori-o-pregovorima/uploaded/BiltenBroj 1_2015_1.pdf (приступио дана 06.04.2017.год)Интернет: http://www.cep.org.rs/politike/23-pravosude-i-osnovna-prava.html(приступ сајту 04.04.2017. год)Интернет: http://www.cep.org.rs/politike/24-pravda-sloboda-i-bezbednost/246-poglavlje-24-pravda-sloboda-i-bezbednost.html (приступ сајту 04.04.2017.године) Интернет: http://www.ukom.gov.si/en/media_room/background_information/slovenia_eu_information_on_the_accession_process/slovenia_towards_a_breakthrough_in_negotiations_with_eu/ (приступ сајту 08.04.2017. год)Negotiation chapters, 35 steps towards European Union, EU information entre inBelgrade, january 2014.Република Србија, Преговарачка група за поглавље 23, Акциони план запоглавље 23, септембар 2015. 
8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ претходном периоду транзиције највише је било погођено српскоправосуђе. На функционисање правосуђа утицала је политика па је у некимслучајевима одлучивање од стране надлежних правосудних органа билоизложено различитим екстерним факторима, а одлуке нису биле превасходнобазиране на примени позитивног права. Отуд, ни одлуке нису могле бити налинији правде и правичности. Утицаји политичке природе били суманифестовани кроз разне видове – од притисака до корупције или на некидруги начин. Како се Европска унија базира првенствено на правној

8 Интернет: http://eupregovori.bos.rs/progovori-o-pregovorima/uploaded/Bilten Broj1_2015_1.pdf (приступ сајту 26.12.2017)



сигурности од држава кандидата за приступ захтева се да уреди правни системпрема тековинама на којима се базира правни поредак ЕУ (аcquis communitaire).Само тако је могуће гарантовати правну сигурност свим физичким и правнимлицима који се налазе на њиховим територијама. Влада Републике Србијеуправо је решена да поступи у складу са директивама и упутствима садржаниму поглављима 23 и 24 и да улаже видне напоре да искорени корупцију управосуђу, те да одвоји функционисање правосуђа од других грана власти.
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УСЛОВНА ОСУДА У ЕВРОПСКОМ 
КРИВИЧНОМ ПРАВУ

проф. др Драган ЈОВАШЕВИЋ1

Abstract: In Contemporary Criminal Law, a prison sentence is the basic and the mostimportant type of criminal sanctions to be imposed on criminal act perpetrators inorder to prevent and combat crime. But, next to an unconditional prison sentence,all criminal legislation also recognise different modalities of its imposition orexecution. These are different forms of substitute or alternative in cases where anunconditional detention is unnecessary. Thus, we can distinguish a full or partialsuspension of the prison sentence or some other kind of punishment. In the firstcase, it is about the suspended sentence. The second partial suspension form is calleda conditional release. The conditional release is a partial suspension of prisonsentence under certain conditions and for a defined period, but only after theconvicted person has already served a sentence partially. For granting a conditionalrelease it is also necessary to fulfill cumulatively prescribed conditions through whichit assesses whether and to what degree is earned the special prevention of theconvicted person in the sense of re-education and re-socialization. A prerequisite forthe implementation of these measures is the fulfillment of the formal requirements- in terms of the type and prison sentence duration or material conditions -assessment of the court that the application of penalties in case of concrete is notnecessary because the goals (purpose) of punishment can be achieved withouteffective enforcement of prison sentences in whole or part. This paper is about theconcept, characteristics, conditions and methods of the implementation of theseforms of prison sentence suspension in the modern European criminal law. 
Key words: European standards, criminal offence, penalty, suspended sentence, court,European law.
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1)УВОДУ савременом европском кривичном праву у систему мера друштвенереакције на криминалитет преовладавају по свом значају казне затвора.2 То јелишење слободе кретања учиниоца кривичног дела за у судској одлуциодређено време и његово смештање у заводску, пенитенсијарну установу.3 Онаје иначе прописана за највећи број кривичних дела, самостално илиалтернативно, односно кумулативно са новчаном казном или другомсанкцијом.4 Али изречена мера казне затвора не мора у сваком конкретномслучају да се ефективно и изврши у потпуности.5 То значи да осуђено лице немора у потпуности или делимично да издржи изречену казну под условом дасуд изрекне условну осуду, односно да у току издржавања изречене казнезатвора ову делимично суспендује применом института условног отпуста. Натај начин се ефективно извршење утврђене или изречене казне затвораодлаже у потпуности или делимично за одређено време (време проверавања)и под одређеним обавезним и факултативним условима. Но, уколико условноосуђено лице не испуни постављене обавезе и не поступи по захтевима(налозима) у погледу понашања, условна осуда се може (а у неким случајевимаи мора) опозвати. Условна осуда у највећем броју правних система представљапосебну, самосталну врсту кривичне санкције у систему мера друштвенереакције према учиниоцима кривичних дела.6 Она спада у мере упозорења(упозоравајуће, опомињуће или адмонитивне) кривичне санкције које се могуизрећи од стране суда у законом прописаном поступку сваком пунолетномфизичком или правном лицу као учиниоцу кривичног дела. Но, у европскомкривичном законодавству она представља облик (форму, начин, модалитет)извршења изречене казне затвора, или пак подврсту казни, или пак обликамнестије или помиловања. То указује да у правној теорији условна осуда идаље заокупља пажњу у погледу разматрања њене правне природе, карактера,дејства и значаја, иако се ради о санкцији која је уведена у кривичнозаконодавство почетком 20. века. 
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2 Borislav Petrović i Dragan Jovašević, Međunarodno krivično pravo, Pravni fakultet, Sarajevo, 2010.godine, str. 89-96.  3 Миодраг Симовић, Драган Јовашевић и Марина Симовић, Извршно кривично право,Источно Сарајево, Правни факултет, 2014, стр. 178-189.  4 Драган Јовашевић, Лексикон кривичног права, Београд, Службени гласник, 2011, стр. 759.  5 Velinka Grozdanić, Marissabel Škorić i Igor Martinović, Каzneno pravo, Opći dio, Rijeka, Pravnifakultet, 2013, str. 211-213.6 Borislav Petrović, Dragan Jovašević i Amila Ferhatović, Krivično pravo 2, Sarajevo, Pravni fakultet,2016, str. 218-221.
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2) ПОЈАМ И СИСТЕМИ УСЛОВНЕ ОСУДЕУсловна осуда је одлагање извршења утврђене казне затвора (и-или другеврсте и мере казне) кривично одговорном учиниоцу кривичног дела заодређено време (време прокушавања, проверавања, кушње) под условом даон не изврши ново кривично дело и да испуни друге постављене опште ипосебне обавезе и услове.7 Ако условно осуђено лице не изврши ново кривичнодело у одређеном року и испуни друге постављене обавезе, тада до извршењаутврђене или изречене казне неће доћи, а оно ће се сматрати као да нијеосуђивано. У противном, условна осуда се опозива, а судском пресудомутврђена казна се извршава у пенитенсијарним установама. То значи да јеусловна осуда опраштање казне (или привремено одрицање државе даизрекне казну) учиниоцу кривичног дела од стране друштва под одређенимусловима, опраштање које је базирано на уверењу суда да ће се учинилацубудуће владати у складу са нормама правног поретка и да више неће вршитикривична дела.8 У правној теорији се могу наћи и схватања према којима кодусловне осуде држава не одустаје од реакције на кривично дело чиме сеостварује праведност, те генерална и специјална превенција, али се премањеговом учиниоцу показује обзирност тако да се поштеђује од извршењаказне.9 У неким правним системима условну осуду као врсту кривичнесанкције, поред суда, могу да изричу и вансудски органи (нпр. председникрепублике). У савременом кривичном праву постоје два система условне осуде.Оба система су се развила из института probation. То су: а) континентални и б)англоамерички систем.10 Према континенталном (француско-белгијскомсистему који се назива и sursis, а који је уведен на предлог сенатора Беранжеа)суд води кривични поступак према учиниоцу кривичног дела и изриче муодређену казну, али чије извршење одлаже за одређено време и под одређенимусловима.11 Учинилац се за то време не сматра осуђиваним лицем ако испуни
7 Borislav Petrović, Dragan Jovašević i Amila Ferhatović, Krivično pravo 1, Sarajevo, Pravni fakultet,2015, str. 189-193. У савременом кривичном праву позната је и делимична, парцијална условнаосуда. Тако члан 132-31 француског Кривичног законика, члан 43 аустријског Кривичногзаконика, члан 73 Кривичног законика Републике Естоније и члан 57 Казненог законаРепублике Хрватске предвиђају могућност условног одлагања извршења дела утврђене казнезатвора. У том случају се условна осуда претвара у антиципирани условни отпуст.8 Драган Јовашевић и Вељко Икановић, Кривично право Републике Српске, Општи део, БањаЛука, Универзитет Апеирон, Бања Лука, 2012, стр. 211-214.9 Petar Novoselec, Opći dio kaznenog prava, Zagreb, Pravni fakultet, 2004, str. 379; ДраганЈовашевић, Кривично право, Општи део, Београд, Досије, 2016, стр. 268-270.  10 Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić i Petar Veić, Komentar Kaznenog zakona, Zagreb, Narodnenovine, 2007, str. 244-252.11 Ksenija Turković et al., Komentar Kaznenog zakona, Zagreb, Narodne novine, 2013, str. 89-91.  



постављене услове. Предности овог система су јер се учиниоцу кривичног деласуди и изриче казна тако да се у случају њеног опозивања приступа извршењувећ изречене казне. Пресуда се доноси на бази свежих и непосредно утврђенихдоказа, тако да је малa могућност грешака у прикупљању, утврђивању и судскојоцени доказа.12 Код англоамеричког система нема вођења кривичног поступка,већ се суђење одлаже за време док се учинилац кривичног дела ставља подсистем прокушавања, односно под надзор органа правосуђа и јавне безбедностипод условом да он на то пристаје.13 Англоамерички систем прокушавања јеповољнији за учиниоца кривичног дела с обзиром да не долази до суђења иизрицања казне (па се такво лице не сматра осуђиваним), а заштитни надзоркоји врше одређена лица (или установе), штити га од искушења и пружа мупомоћ у савладавању свакодневних животних проблема за укључивање удруштвено-користан рад и уздржавање од кршења прописа.14 Недостатак овогсистема долази до изражаја у случају опозивања прокушавања, када долази донакнадног суђења и изрицања осуде јер тада могу настати тешкоће окоприкупљања и утврђивања доказа због протека времена.15
3) ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И УСЛОВНА ОСУДАМеђу бројним европским документима који чине корпус европскогкривичног права, са аспекта примене условне осуде, по свом значају се истичеЕвропска конвенција о надзору над условно осуђеним или условноослобођеним лицима (ЕТС 051) која је донета још 30. новембра 1964. године, аступила на снагу 22. августа 1975. године.16 Циљ њеног доношења био је да сеуспоставе минимални услови међу државама уговорницама – чланицамаСавета Европе у пружању помоћи која је нужна за ресоцијализацију осуђенихучинилаца кривичних дела путем одговарајућег надзора кроз применуодређених мера које треба да подстакну промену њиховог понашања иресоцијализацију, а с друге стране, да контролом њиховог понашања омогућеизвршење изречене казне и без њеног ефективног извршења. У одредбама чл.4–9 Конвенција разрађује начин, поступак и услове извршења условне осуде услучају да је казна затвора изречена у једној држави, а да се она извршава у
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12 Драган Јовашевић, Љубинко Митровић и Вељко Икановић, Кривично право Републике
Српске, Општи део, Бања Лука, Универзитет Апеирон, 2017, стр. 217-223.13 Мирослав Ђорђевић и Ђорђе Ђорђевић, Кривично право, Београд, Пројурис, 2014, стр.99-102.14 Ljiljana Selinšek, Kazensko pravo, Splošni del in osnove posebnega dela, Ljubljana, Založba GV,2007, str. 212-217.  15 Наташа Мрвић Петровић, Кривично право, Београд, Службени гласник, 2005, стр. 117-119.  16 Berislav Pavišić, Kazneno pravo Vijeća Europe, Zagreb, Golden marketing, 2006, str. 536. 
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другој држави. Надзор над применом условне осуде је уређен главом два, уодредбама чл. 10–15 Конвенције које треба да омогуће ефикасну примену овогинститута у процесу извршења изречених казни путем судских пресуда.Извршење судских одлука (чл. 16–21) је предмет разматрања у глави трећојКонвенције, док глава четврта (чл. 22–25) уређује уступање права на извршењеизречене казне затвора, односно условне осуде у корист замољене државе. 
4) УСЛОВНА ОСУДА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 

ПОЈЕДИНИХ ДРЖАВА

ИталијаКривични законик Италије – Codice penale из октобра 1930. године, са вишеновела у Општем делу – Parte generale, у другом делу под називом: „Обустава-суспензија казне“ познаје више облика потпуне или делимичне суспензијеизвршења прописане или изречене казне. То су: а) класична условна осуда и б)условна осуда са заштитним надзором.17 Према решењу из члана 194 КЗпроизилази да је условна осуда самостална кривична санкција чије је изрицањевезано за претходно прописану, односно за судском одлуком изречену казнуучиниоцу кривичног дела.18 Тако је суд овлашћен да узимајући у обзир свеобјективне околности учињеног кривичног дела и субјективне околностиличности његовог учиниоца размотри у конкретном случају могућностизрицања условне осуде уместо казне ако дође до уверења (оцене) да ће се такобоље, брже и ефикасније обезбедити промена и поправак (рехабилитација,реинтеграција, ресоцијализација) учиниоца кривичног дела. Таква одлукаподразумева позив на сарадњу условно осуђеног лица у циљу промене његовогпонашања, с тим да овако изречена санкција може у сваком тренутку битиопозвана ако околности указују да њено изрицање није било оправдано инеопходно. За изрицање условне осуде потребно је испуњење више услова (члан195 КЗ). То су: а) да се ради о примарном учиниоцу кривичног дела, дакле, лицукоје претходно није правноснажно осуђивано за кривично дело, б) да је заучињено кривично дело у закону прописана новчана казна (члан 88 КЗ),обавезни рад (чл. 102–103 КЗ) или казна затвора краћа од три године (члан 105КЗ), и в) да учинилац кривичног дела према оцени суда не представља опасностпо друштво, друштвена добра, вредности и интересе, односно правни поредак.19При испуњењу наведених кумулативних услова суд изриче одређену врсту имеру казне и истовремено одређује да ли ће се она извршити на један од два
17 S. Aleo, G. Pica, Diritto penale, Parte generale, Padova, Cedam, 2012, str. 389-396.  18 Compendio di Diritto penale, Parte generale e speciale, Simone, Napoli, 2008, str. 401-403.   19 T. Padovani, Diritto penale, Parte generale, Milano, Giuffre, 2012, str. 441-449. 



законом предвиђена начина. То су: а) безусловно извршење изречене казне, иб) замена изречене казне условном осудом при чему долази до потпуногсуспендовања изречене казне под одређеним условима и за одређено време. Учлану 196 КЗ Италије предвиђена је могућност суспензије извршења казне икада се ради о учиниоцу кривичног дела, без обзира да ли је раније већ биоосуђиван или не. Таквом лицу се, наиме, изриче упозорење, тако што суд доносиосуђујућу пресуду и изриче му одређену меру и врсту казне за учињенокривично дело, при чему наређује да се извршење казне суспендује токомодређеног времена проверавања. Оваква пресуда се уноси у казнену евиденцијуи производи законом прописане правне последице осуде.20Кривични законик Италије је у члану 198 изричито предвидео разлоге збогкојих се условна осуда не може изрећи. То су: а) ако се ради о учиниоцукривичног дела који је раније већ био правноснажно осуђен на казну затворау трајању преко три године или казну строгог затвора без обзира на трајање, акоју је у потпуности и издржао, и б) ако се ради о учиниоцу кривичног дела којије као повратник поново осуђен на казну затвора у трајању преко три годинеили казну строгог затвора за покушано кривично дело, па му се опет суди зановоизвршено кривично дело. Пре доношења одлуке о суспензији изреченеказне условном осудом у смислу члана 199 КЗ суд је овлашћен да прибавипотребне податке: а) о претходној осуђиваности учиниоца кривичног дела, закоја дела и на које врсте и мере кривичних санкција, б) о личности учиниоцакривичног дела, в) о условима живота и рада, и г) о другим личнимоколностима учиниоца кривичног дела (старост, стручност, здравствено стање,запосленост, породичне прилике итд.).21 Лица и органи који располажу овимподацима, а посебно службеници добротворних организација или поузданисоцијални радници су обавезни да суду у остављеном року доставе траженеподатке. При изрицању једног од два облика суспензије изречене казне (члан200 КЗ) суд има више могућности, за које у сваком конкретном случају мора дадȃ ваљано образложење: а) да одобри суспензију изрицања казне, б) да одобрисуспензију извршења изречене казне, и в) да не одобри суспензију казне. У првадва случаја суд одлуку доноси руководећи се следећим околностима: а) акопретходно учињена кривична дела и б) личност њиховог учиниоца указују на„разумну’’ претпоставку да ће суспензија изрицања или извршења казнепроизвести добре резултате код условно осуђеног лица. Тада суд условноосуђеном лицу одређује време трајања рока проверавања које се креће од дведо пет година и почиње да тече од дана правноснажности пресуде узимајући уобзир тежину извршеног кривичног дела, процењени ризик од рецидива ипоузданост условно осуђеног лица. Својом одлуком о суспензији казне, суд
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20 I. Caraccioli, Manuale di diritto penale,Padova, Cedam, 2005, str. 289-302.   21 F. Rammaci, Corso di diritto penale, Torino, Giappichelli, 2007, str. 478-485. 
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истовремено одређује условно осуђеном лицу у смислу члана 201 КЗ и условеодобрене суспензије.22 Наиме, условна осуда подразумева формално обећањеучиниоца кривичног дела на будуће добро понашање, на прихватање захтевакоји се пред њега стављају за време трајања проверавања, да надокнади употпуности или у највећој мери штету проузроковану кривичним делом илида исплати одштету оштећеном – жртви (члан 100 КЗ), односно да плати судскетрошкове у пресудом остављеном року. Но, суд се не задовољава самоформалним „вербалним’’ обећањем условно осуђеног лица да ће испунитипостављене услове у пресуди, већ од њега захтева и додатне гаранције. Тегаранције за испуњење датих обећања могу бити двојаке природе: а) личне иб) материјалне природе. Други облик условне осуде у италијанском кривичномправу предвиђен је у одредби члана 202 КЗ. Наиме, при доношењу одлуке осуспензији изрицања или извршења изречене казне, суд може уз условну осудуи одређено време проверавања да условно осуђеном лицу изрекне и одређенаправила понашања, односно мере заштите и надзора за које сматра да су„неопходни’’. Оцена о неопходности поштовања правила понашања, односномера заштите и надзора над животом, радом и понашањем условно осуђеноглица представља фактичко питање које суд решава у сваком конкретномслучају.23 Таква правила понашања условно осуђеног лица могу се односити на:а) потребу изучавања одређеног заната, б) настањивање на одређеном меступребивалишта или боравишта, в) заснивање радног односа или живљење уодређеном месту, г) уздржавање од дружења са одређеним људима или одупотребе алкохолних пића, д) уплаћивање дела зараде породици, стараоцу илизаштитнику, и ђ) подвргавање потребној терапији или другој сличној мери зауспешну реализацију изречене условне осуде.24 Суд у конкретном случајуизриче једно или више законом прописаних правила понашања условноосуђеном лицу за време трајања рока проверавања. При њиховом изборуузимају се у обзир индивидуалне потребе условно осуђеног лица, тако даизречена правила понашања морају бити у складу са околностима и природомоцене ризика од његовог бекства, односно са потребама и циљевима његовогпреображаја, преваспитања и ресоцијализације. Постављена правилапонашања условно осуђеног лица могу да зависе и од његовог захтева, као изахтева његовог заштитника, стараоца или јемца, односно од захтева државногтужиоца. Након одобрења суспензије изрицања или извршења изречене казнесуд у смислу члана 203 КЗ може, ако нађе да је то оправдано и потребно, даусловно осуђено лице у конкретном случају стави под надзор одређеногзаштитника, чувара, службеника за условни отпуст или добротворне
22 D. Pulitano, Diritto penale, Parte generale, Torino, Giappichelli, 2007, str. 612-619. 23 A. Pagliaro, Trattato di diritto penale, Milano, Giuffre, 2016, str. 298-302.  24 A. Fiorella, Questioni Fondamentali della parte generale del diritto penale, Torino, Giappichelli,2013, str. 489-493.



организације (члан 213 КЗ).25 Заштитник или службеник за надзор тада имајуобавезу да буду у константном контакту са условно осуђеним лицем, да гапосећују код куће или на радном месту, да проверавају активности којима себави у слободно време, те да му дају одређене смернице и упутства која ће нанајбољи начин да обезбеде његово поновно прилагођавање друштвеномживоту и његов преображај, преваспитање и ресоцијализацију. Такође, ова лицаврше редовну, али ненаметљиву контролу над животом, радом и понашањемусловно осуђеног лица и дужни су да свака три месеца, а по потреби и чешће,достављају извештај Комисији за условни отпуст.26
Пољска Кривични законик Пољске из 1997. године у осмој глави под називом „Мереу вези са изрицањем условне осуде” одређује појам, услове и карактеристикеусловне осуде.27 Тако према члану 66 суд може да условно обустави кривичнипоступак под следећим условима: а) ако кривица и друштвене последицеучињеног кривичног дела нису значајне, б) ако околности његовог извршењане захтевају потребу изрицања казне, и в) ако из става учиниоца, који нијераније кажњаван за умишљајно кривично дело, његових личнихкарактеристика и његовог дотадашњег начина живота произилази разумнаоснова за очекивање да ће, чак и у случају обуставе поступка, учинилацпоштовати правни поредак, а посебно да неће учинити ново кривично дело.28При томе је Законик искључио примену условне осуде на учиниоца кривичногдела за које је прописана казна затвора дужа од три године. Но, у случају да сеоштећени помири са учиниоцем, да учинилац исправи нанесену штету или дасе оштећени и учинилац договоре о начину поправљања штете, условна осудасе може изрећи и учиниоцу кривичног дела за које је прописана казна затворапреко пет година.29 При изрицању условне осуде (члан 67 КЗ) суд одређујевреме проверавања у трајању од једне до две године, које почиње да тече оддана правноснажности пресуде.30 Уз условну осуду суд може захтевати одосуђеног лица да надокнади у целости или делимично причињену штету, да
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25 A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Padova, Cedam, 2007, str. 223-229.  26 F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, Cedam, 2011. godine, str. 178-181. 27 Kodeks karny 6. czerwca 1997, Dz. U z 1997, r. Nr 88. poz 553, Nr 240. poz. 1431 z 2012; A. И.Лукашов и Н. Ф. Кузнецова, Уголовный кодекс Республики Польша, Юридический центрПресс, Санкт-Петербург, 2001, стр. 67-69.  28 K. Buczkowski, B. Czarnecka Dizialuk, W. Klaus, Kossowska i I. Rzeplinska, Criminality and
Criminal Justice in Contemporary Poland, Routlendge, London-New York, 2015, str. 93-96. 29 G. Mueller, The Penal Code of the Poland, Fred Rothman, Littleton, 1973, str. 78-83. 30 O. Zbiorowe, Kodeks karny, 40. wydanie, C.H.Beck, 2015, str. 97-101. 
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плати одређену новчану накнаду или да му забрани управљање моторнимвозилом у трајању до две године. Суд може условно обуставити извршењеказне затвора у трајању до две године или новчане казне (члан 69 КЗ) ако дођедо уверења да је то довољно за остварење циља кажњавања у односу научиниоца, а посебно да би се спречило његово даље вршење кривичних дела(специјална превенција). У доношењу ове одлуке суду су од значаја: а) ставучиниоца, б) његове личне карактеристике и услови, в) његов дотадашњиначин живота, и г) његово понашање након извршења кривичног дела.31 Приобустави извршења изречене казне (члан 70 КЗ) суд одређује времепроверавања у трајању: а) од две до пет година код условне суспензијеизвршења казне затвора, б) од једне до три године код условне суспензијеизвршења новчане казне или казнe ограничења слободе, и в) од три до петгодина код условне суспензије извршења казне изречене малолетном лицу.32Уз условну осуду суд сходно члану 71 КЗ може да изрекне и новчану казну до180 дневних износа, односно до 90 дневних износа ако се ради о условномодлагању извршења казне ограничења слободе. Поред класичне условне осудеи пољски законодавац у члану 72 КЗ предвиђа условну осуду са заштитнимнадзором.33 То значи да се условно осуђеном лицу, према оцени суда, могупоставити следеће обавезе: 1) да обавештава суд и службеника за условниотпуст о напретку током трајања периода проверавања, 2) да се упути извиниоштећеном лицу, 3) да извршава радну обавезу како би обезбедио издржавањеза друго лице, 4) да обавља плаћени рад, да се подвргне образовној активностиили едукацији за стицање одређеног занимања, 5) да се уздржи од употребеалкохола или опојних дрога, 6) да се подвргне медицинском лечењу, а посебнода поступа по програмима за одвикавање од употребе опојних дрога или попрограмима за рехабилитацију, 7) да се уздржи од посећивања одређенихлокалних приредби или места, и 8) да се укључи у друге одговарајућеактивности током периода проверавања ако се тиме може спречити даљевршење кривичних дела.34 Конкретно време и начин извршења изреченихобавеза (члан 74 КЗ) суд утврђује након саслушања осуђеног лица, односно узњегову сагласност ако се ради о медицинском лечењу. Ако образовна установаили установа опште бриге пружи одговарајуће гаранције, суд може за времетрајања рока проверавања да покрене, прошири или преиначи претходноизречене обавезе (једну или више), односно да условно осуђеног ослободи од
31 I. Andrejew, W. Swida i W. Wolter, Kodeks karny z Komentarzem, Wudawn Prawnicze, Waszawa,2012, str. 113-117. 32 T. Bojarski, Kodeks karny, Komentarz, Lexisnexis, Warszawa, 2007, str. 116-123.  33 K. Banasik, Przedawnienie w Pravie Krnym w systemie kontynentalnym i anglosaksonskim, Lex,Walters Kluwer, Warszawa, 2013, str. 78-86. 34 K. Himmetreich, C. Krumm i C. Staub, Verkehrsunfallflucht Praxis der Strafverteidingung, 6.Auflage, C.F.Muller, 2013, str. 129-136. 



њеног извршења, као и да наложи надзор над осуђеним лицем или да гаослободи од истог зависно од постигнутих резултата у њиховој примени.35 Судје при изрицању ове врсте условне осуде (члан 73 КЗ) овлашћен да осуђенолице током трајања рока проверавања стави под надзор службеника заусловни отпуст или другог лица од јавног поверења, удружења или локалнеорганизације чије активности укључују образовну бригу, спречавањедеморализације или пружање помоћи осуђеним лицима.36 Овакав надзор јеобавезан када се ради о малолетном учиниоцу умишљајног кривичног дела. 
ШпанијаКривични законик Краљевине Шпаније из 1995. године у трећем поглављупод називом „Замена извршења казне лишења слободе и условна осуда“прописује више облика (форми) супституције, алтернативе изречене казнезатвора учиниоцу кривичног дела (чл. 64–77 КЗ).37 То су: а) суспензија изреченеказне затвора, и б) замена изречене казне затвора.38 У првом одељку подназивом „Суспензија извршења казне затвора“ дефинишу се појам,карактеристике, дејство, начин, услови и поступак за обуставу извршeња илисуспензију казне затвора.39 У одредби члана 80 КЗ се тако наводи да суд можесуспендовати (односно обуставити) извршење ако се ради о правноснажноизреченој казни затвора у трајању до две године. Ово је формални услов кадасуд има овлашћење да донесе „оправдану’’ одлуку, на бази објективнихоколности учињеног кривичног дела и субјективних околности које су везанеза личност његовог учиниоца и тако процењује „оправданост’’ суспензијеизречене казне затвора. У донетој судској одлуци суд разматра и процењујеобим, интензитет и степен испољене криминалне опасности осуђеног лица,али и чињеницу да ли се против њега води (или се раније водио) другикривични поступак. При доношењу одлуке о суспензији изречене казнезатвора, суд истовремено одређује и време њеног трајања. Ако је учиниоцукривичног дела изречена казна затвора у трајању од једне до две године, тадасе суспензија одређује у трајању од две до пет година. Ако се пак ради о
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35 R. Lewandowski, Die Geschichte der polnishen Lehre vom Irrtum im Strafrecht, Duncker, Berlin,2001, str. 161-171. 36 J. Dlugosz, Europaisierung des polnishen Strafrecht im Bereich, Lang, Frankfurt am Main, 2007,str. 167-176. 37 Органски закон 10/1995, од 23. новембра, о Кривичном закону, објављен у „Службеномгласнику“ број 281, од 24. новембра 1995. године /Codigo penal Ley Organica, No. 10/1955
de 23 de Noviembre v de 1995; Organic Law No. 1/2015. 1 July 2015. 38 E. Merino Blanco, Spanish Law and Legal System, Thomson, Sweet-Maxwell, 2006, 211-214. 39 A. Calderon Cerezo i H. Antonio Choclan Montalvo, Codigo penal Comentado, Bilbao, 2005, str.89-95. 
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изреченој казни затвора у трајању до једне године, тада се она можесуспендовати у трајању од три месеца до једне године. Време трајањасуспензије изречене казне суд одређује, након саслушања странака, имајући увиду следеће околности: а) личност учиниоца кривичног дела, б) врсту,природу и карактеристике учињеног кривичног дела и в) време трајањаизречене казне затвора. При томе је изричито одређено да суспензија казнезатвора (али не и друге врсте и мере казне) не утиче на накнаду штетепричињене извршеним кривичним делом. Да би суд донео одлуку о суспензијиизвршења казне затвора прописано је у члану 81 КЗ више кумулативнихуслова: а) да се ради о примарном учиниоцу кривичног дела, дакле, лицу коједо тада није уопште било осуђивано.40 Стога се све раније осуде за кривичнадела из нехата или осуде које су брисане или тек треба да се бришу из казненеевиденције по испуњењу законских услова не узимају у обзир код проценеиспуњености овог услова (у смислу члана 136 КЗ), б) да је изречена казназатвора у трајању до две године за једно или више кривичних дела у стицају,и в) да је учиниоцу кривичног дела по основу утврђене грађанскеодговорности изречена новчана казна, осим ако суд који доноси пресуду, наконсаслушања заинтересованих странака, утврди да се она не може извршити(наплатити) у потпуности или делимично. Сходно решењу из одредбе члана83 КЗ суспензија извршења казне затвора се увек одређује под условом даосуђено лице у време њеног трајања не изврши ново кривично дело. Ово јеобавезан и општи услов. Поред њега, законодавац предвиђа могућност да судпри суспензији изречене казне затвора, осуђеном лицу постави и друге, тзв.факултативне услове за време трајања одобрене суспензије као што су: 1)забрана посећивања одређених места, 2) забрана приближавања оштећеномлицу (жртви), његовим сродницима или другим лицима које одреди суд илизабрана комуникације са њима, 3) забрана напуштања места пребивалиштаили боравишта без одобрења надлежног органа, 4) лични долазак пред суд,трибунал или другу службу ради њиховог обавештавања о својимактивностима, 5) учешће у обуци, на раду, у културном или саобраћајномобразовању (едукацији), тренинг програмима о сексуалној или еколошкојзаштити, као и у програмима за заштиту животиња, и 6) испуњавање другихобавеза које суд сматра оправданим и потребним за друштвену интеграцијуосуђеног, уз његову претходну сагласност, под условом да то није у супротностиса његовим личним достојанством.41О успешном, ефикасном, квалитетном и благовременом испуњењупостављених општих и факултативних услова надлежне службе и други органиуправе дужни су да свака три месеца обавештавају суд, као и да му указују на
40 E. Orts Berenguer i A. Matallin Evangelo, Derecho penal – parte general, Valencia, 2007, str. 267-281.41 L. Arroyuo Zapatero i B. Gomes de la Tore, Comentarios el Codigo penal, Madrid, 2007, str. 178-183.



проблеме и потешкоће у њиховом испуњењу, односно да предлажу начинњиховог превазилажења. Кривично право Шпаније познаје и два посебна,специфична облика суспензије изречене казне. Тако, шпански законодавац учлану 80 став 4 КЗ предвиђа посебан облик суспензије било које изречене казне(а не само казне затвора) и без посебног захтева осуђеног лица које болује одозбиљне болести са неизлечивим последицама. Ова факултативна могућностсуда је искључена ако се ради о осуђеном лицу коме је, у време извршењапресуђеног кривичног дела, раније већ изречена условна осуда.42 Други посебаноблик суспензије изречене казне затвора је прописан у члану 87 КЗ.43 Тако и аконису испуњени услови из члана 81 КЗ, суд може да, након саслушања странака,нареди суспензију извршења казне, под следећим условима: а) ако је изреченаказна затвора у трајању до пет година, б) ако се ради о лицу које је кривичнодело извршило услед зависности од психоактивних супстанци, и в) ако јеучинилац кривичног дела већ излечен од зависности од психоактивнихсупстанци или се пак подвргао овом лечењу. Уколико се ради о повратнику –рецидивисти, тада је суд обавезан да у сваком конкретном случају процењуједа ли је сврсисходно да одобри суспензију извршења казне. И у овом случају судодређује: а) време њеног трајања – од три до пет година, б) обавезу уздржавањаучиниоца од даљег чињења кривичних дела, и в) обавезу учиниоца да сеподвргне лечењу зависности од психоактивних супстанци и да такво лечењеоконча.44 Тада су надлежни центри или друге службе где се спроводи оваквоспецијализовано медицинско лечење дужни да суду доставе све потребнеинформације: да ли је лечење започето у одговарајућем временском периоду утрајању до једне године, да се периодично процењује постигнути напредак иостварени резултати у лечењу, да се укаже на промене које је потребноизвршити, као и да се донесу одговарајући закључци.45Други облик или форма алтернативе изречене казне затвора носи назив:„Замена казне затвора“ и предвиђен је у другом одељку.46 У члану 88 КЗпредвиђена је могућност да се изречена казна затвора у трајању до једнегодине замени новчаном казном или друштвено корисним радом.47 Према
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42 G. Guintero Olivares i F. Morales Prats, Parte General del Derecho Penal, Barcelona, 2006, str.268-281.43 A. Calderon Cerezo i J. A. Chochan Montalvo, Derecho penal – parte general, Barcelona, 2001, str.198-209.44 J. M.Zugaldia Espinar i E. J. Perez Alonso, Derecho penal – parte general, Valencia, 2004, str. 217-223.45 J. Sanchez Melgar, Codigo penal – comentarios, Madrid, 2006, str. 224-231. 46 C. Climent Duran i F. Pastor Alcoy, Codigo penal con todas sus reformas comparados, Valencia,2004, str. 289-301.47 J. M. Rodriguez Deveza i A. Serrano Gomes, Derecho penal Espanol, Parte general, Madrid, 2015,str. 342-351. 
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законском решењу суд је овлашћен да примени овај институт, наконсаслушања странака и то у донетој пресуди или касније, али пре започињањаса извршењем изречене казне затвора. У случају да је учиниоцу кривичногдела изречена казна затвора у трајању до шест месеци, суд је може заменитипосебном мером сталног надзора (праћења). За примену ове изузетне законскемогућности потребно је уверење суда да је правично и оправдано заменитиизречену казну затвора другом врстом или мером друштвене реакције премаосуђеном лицу на слободи. До овог уверења суд долази узимајући у обзирследеће околности: а) личне околности осуђеног лица, б) природу учињеногкривичног дела, и в) понашање осуђеног лица после извршења кривичногдела, а посебно његово залагање да надокнади у потпуности или делимичнопроузроковану штету. Ова замена казне затвора врши се према принципу:један дан затвора се замењује са два дневна износа новчане казне, са једнимданом друштвено корисног рада, односно са једним даном сталног надзора(праћења). При оваквој замени изречене казне затвора другим казнама,односно мерама, суд осуђеном лицу поставља једну или више обавеза из члана83 КЗ.48 И код института замене изречене казне затвора, Кривични законикШпаније познаје неколико посебних облика. Први од њих постоји када је судизузетно овлашћен да замени изречену казну затвора у трајању до две годиненовчаном казном или друштвено корисним радом под следећим условима: а)ако се ради о примарном учиниоцу кривичног дела, и б) ако околностиизвршеног кривичног дела и карактеристике личности учиниоца указују даби ефективно извршење изречене казне затвора осујетило – штетилоостварењу циљева специјалне превенције и поновној реинтеграцији таквоглица у друштво.49 Други посебан облик замене казне затвора везан је заприроду и карактер учињеног кривичног дела.50 Наиме, ако се ради о учиниоцукривичног дела у вези са родно заснованим насиљем, тада се изречена казназатвора може заменити само друштвено корисним радом или мером сталногнадзора (праћења), али на другој локацији која се налази далеко од местастановања жртве. У овом случају суд осуђеном лицу може да изрекне и следећеобавезе: а) забрану посећивања одређених места, б) забрану приближавањаоштећеном лицу (жртви), његовим сродницима или другим лицима којеодреди суд или забрану комуникације са њима, и в) похађање посебнихпрограма реедукације и психијатријског лечења. У случају да осуђено лице употпуности или делимично не изврши казну или меру у коју је замењена казназатвора, пресудом изречена казна затвора се извршава, с тим да се умањује задео извршене „заменске казне или мере“. И коначно, трећи посебан облик
48 L. Bahmaiera, A. De Moral Grazia, Criminal Law in Spain, Kluwer, 2011, str. 178-185.49 C. Maria Landecho Velasco, Derecho penal espanol, Parte general, Madrid, 2004, str. 241-253.50 D. Manuel Luzon Pena, M. Diaz i G. Conlledo, Codigo Penal, Madrid, 2012, str. 267-281. 



замене казне затвора односи се на посебну категорију учинилаца кривичнихдела (члан 89 КЗ). Наиме, странцу који илегално борави на територијиКраљевине Шпаније где је и учинио кривично дело, коме је за то дело изреченаказна затвора у трајању до шест година, суд у донетој пресуди или каснијеизречену казну затвора замењује протеривањем (депортацијом) из земље. Одовог правила постоји изузетак ако суд, по претходном саслушању осуђеног,државног тужиоца и осталих странака, а посебно оштећеног (жртве) не дођедо уверења да је ефективно извршење изречене казне оправдано у казненопоправном заводу у Шпанији.51 На сличан начин суд може да поступи и када јеосуђени странац издржао део од три четвртине изречене казне затвора иликада је пуштен на условни отпуст. У том случају се странац не може вратити натериторију Краљевине Шпаније у року од десет година од дана депортације. 
БугарскаКривични законик Републике Бугарске из 1968. године са изменама идопунама из 2010. године) у глави седмој под називом: „Изузеће од извршењаизречене казне“ у првом делу под називом: „Условна осуда“ (чл. 64–77 КЗ)предвиђа посебну врсту мере упозорења која нема правну самосталност јер јуЗаконик схвата као форму (облик) за замену или одступање од правила да сесвака изречена казна затвора мора и обавезно извршити.52 Дакле, према овомсхватању, овде се ради о начину, форми или облику извршења (илинеизвршења) изречене казне затвора, било да се ради о пунолетном илималолетном учиниоцу кривичног дела. Према члану 66 КЗ условно се можеодложити извршење изречене казне затвора у трајању до три године. Дакле,ова законска могућност је омеђена врстом и висином изречене казне затвораучиниоцу кривичног дела. Две су претпоставке за примену условне осуде: а)да лице није осуђено на казну затвора за кривично дело опште природе, и б)оцена суда да за остваривање циља казне, а пре свега за поправљање ипреваспитање осуђеног лица није потребно да безусловно издржи изреченуказну.53 При изрицању условне осуде, суд одређује и време проверавања којеможе да износи од три до пет година, односно за малолетника од једне до тригодине. Оно почиње да тече од дана правноснажности судске одлуке, а кодмалолетника од дана његовог пунолетства. 
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51 H. Birgin i A. Baratta, Las Trampas del Poder Punitivo : El Genero del Derecho Penal, Hayden Birgin,2000, str. 311-327. 52 Накзателен кодекс, обнародован – ДВ, бр. 26 от 2. април 1968. Последња изменаобнародована – ДВ, бр. 32 от 27 април 2010. 53 Иван Ненов и Александар Стојнов, Накзатељно право на Република Блгариа, Обша дел,Софи-Р, Софиа, 2010, стр. 300-304.
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Руска ФедерацијаКривични законик Руске Федерације из 1996.године са више новела учлану 73 предвиђа условну осуду као самосталну кривичну санкцију.54 Она сеизриче ако је учиниоцу кривичног дела утврђена казна васпитног рада,ограничења у војној служби, служења у дисциплинској војној јединици илизатвора у трајању до осам година чије се извршење одлаже под следећимусловима: а) ако се без ефективног извршења казне може остваритирехабилитација осуђеног лица. Ова се санкција ипак не може изрећи лицу којеје осуђено за кривична дела против сексуалног интегритета малолетникаузраста до четрнаест година (детета), и б) ако природа и степен друштвенеопасности извршеног кривичног дела, личност учиниоца, те олакшавајуће иотежавајуће околности указују на оправданост њене примене. При изрицањуусловне осуде суд одређује период проверавања у трајању: а) од шест месецидо три године ако је изречена казна затвора до једне године или блажа казна,и б) од шест месеци до пет година ако је изречена казна затвора дуже од годинудана. Ово време почиње да тече од дана правноснажности пресуде.55 Уз условнуосуду суд може да изрекне једну или више обавеза осуђеном лицу: а) да ненапушта место пребивалишта, рада или студирања без обавештавањадржавног органа који врши надзор над његовим понашањем, б) да не посећујеодређена места, в) да се подвргне лечењу од алкохолизма, наркоманије,токсикоманије или венеричних болести, г) да нађе запослење или да студирау установи за опште образовање, и д) друге обавезе које погодују његовојрехабилитацији.56 Контролу и надзор над понашањем условно осуђеног лицаврши специјализовани државни орган, а контролу над понашањем војних лицаврше команданти војних јединица и установа. Током трајања периодапроверавања суд може да опозове у целости или делимично, или да допуниизречене обавезе на предлог органа који врши контролу над понашањемусловно осуђеног лица.
НемачкаКривични законик Немачке у четвртом поглављу под називом: „Условнаосуда“ у члану 56 прописује да се осуда на казну затвора до једне године можеусловно одложити (суспендовати) ако се може очекивати да ће изречена казнабити довољно упозорење осуђеном лицу, те да исти неће вршити нова

54 И. Федосова и Т. Скуратова, Уголовниј кодекс Россијској федерации, Москва, Гарант, 2005,стр. 55-57.55 А. И. Рарог, Г. А. Есаков, А. И. Чучаев и В. П. Степалин, Уголовное право России, Части обшаја
и особеннаја, Москва, Проспект, 2007, стр.163-166. 56 А. И. Рарога, Уголовное право России, Обшаја част, Москва, Ексмо, 2008, стр. 399-404.



кривична дела.57 При овој оцени суд посебно узима у обзир: а) карактеросуђеног лица, б) његов досадашњи живот, в) околности извршења дела, г)његово понашање после извршења кривичног дела, и д) дејство које се очекујуод условне осуде.58 Под овим условима, суд може условно одложити иизвршење казне затвора до две године ако после свеобухватне оценекривичног дела и карактера личности осуђеног лица утврди да постојеодговарајуће околности за ову одлуку, при чему се посебно узимају у обзирнапори осуђеног да надокнади проузроковану штету. Код условне суспензијеизречене казне затвора суд одређује и време проверавања, које може да трајеод две до пет година, а почиње да тече од дана правноснажности судске одлуке.Законик је поставио и два ограничења, па се условна осуда не може изрећи: а)за казну затвора дужу од шест месеци ако то није оправдано из разлогагенералне превенције, и б) за део изречене казне (дакле, парцијална условнаосуда није позната у немачком праву). Када изрекне условну осуду суд можеосуђеном лицу (члан 56б КЗ) да наложи испуњење одређених „разумних’’захтева: а) да надокнади штету проузроковану кривичним делом, б) да уплатиодређени износ новца добротворној организацији ако се то чини прикладниму светлу извршеног кривичног дела и карактера учиниоца, в) да обављадруштвено користан рад, и г) да уплати одређени новчани износ у јавнитрезор.59 Но, суд је такође овлашћен да уз условну осуду изрекне и одређенаупутства осуђеном лицу које је дужно да их испуни за време трајања рокапроверавања (члан 56в КЗ): а) да прати упутства која се односе на његовопребивалиште, образовање, рад и слободно време или његово финансијскопословање, б) да се у одређено време јавља суду или другом органу, в) да неостварује или одржава контакт са жртвом, одређеним лицем или лицима изодређене групе што га може навести на даље вршење кривичних дела, нитида им даје запослење, да их обучава или да им даје склониште, г) да не поседује,носи или даје другоме на чување предмете који су намењени за извршењекривичних дела, и д) да испуни обавезу издржавања.60 Поред ових, суд јеовлашћен да условно осуђеном лицу изда и следећа упутства: а) да се подвргнелечењу инвазивне природе или лечењу од болести зависности, и б) да боравиу одговарајућем дому или институцији, али само уз његов пристанак. Немачкизаконодавац (члан 56г КЗ) познаје и условну осуду са заштитним надзором.
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57 Strafgesetzbuch – StGB je донет 1871. (RGBL.S.127), Strafgesetzbuch – StGB, DeutcherTaschenbuch Verlag, Мunchen, 2012, str. 113-116.58 Neubekanntmachung des StGB idF der Bek.v.10.3.1987. (BGBI.I.S. 945,1160 in der seit 1.1.1999.geltenden Fassung).59 J. Burkhard, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11. Auflage, Berlin, New York, 1995, str.278-297.60 K. Lackner i K. Kuehl, Strafgesetzbuch mit Erlaeuterungen, 22. Auflage, Munchen, 1997, str.169-174.
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Тако је суд овлашћен да осуђеном лицу изрекне надзор и усмеравање од странеслужбеника за условни отпуст за цело или део времена трајања проверавањаако оцени да је овакав надзор неопходан како би се спречило његово даљевршење кривичних дела. За примену надзора потребно је испуњење двауслова: а) да је изречена казна затвора дужа од девет месеци, и б) да је осуђениузраста до двадесет седам година. У том случају службеник за условни отпуст(кога именује суд) пружа осуђеном лицу потребну помоћ и негу, надзиреиспуњење постављених захтева и упутстава, као и свих обећања осуђеног лица,о чему путем извештаја о понашању осуђеног лица у одређеним временскимпериодима обавештава суд. 
ФранцускаКривични законик Француске из 1992. године са низом новела у трећемпододељку под називом: „Обична суспензијa“ прописује условну осуду каооблик извршења изречене казне затвора затвора до пет година, новчане казне,казне губитка или ограничавања одређених права, осим конфискацијеимовине.61 Тако суд у смислу чл. 132-29 до 132-31 КЗ при изрицању казне можеда нареди да се иста одложи са извршењем (суспендује) ако осуђени упретходном периоду од пет година као: а) физичко лице није био осуђен наказну затвора за кривично дело или прекршај, и б) правном лицу није билаизречена новчана казна у износу преко 60.000 евра за кривично дело илипрекршај.62 У том случају условно одложена казна се сматра (члан 132-35 КЗ)непостојећом ако осуђено лице за време рока проверавања од пет година неизврши ново кривично дело или прекршај.63
ШвајцарскаКривични законик Швајцарске конфедерације из 1937. године са бројнимновелама у другом делу под називом: „Условна осуда и делимична условнаосуда“ одређује појам, врсте, карактеристике и услове примене условне осуде.64Тако је у члану 42 КЗ прописано да суд суспендује (одлаже) извршење новчане

61 Code Penal France, Juillet 2012,Paris, Dalloz, 2013, str. 78-80; P. Gattegno, Droit penal general,Paris, Dalloz, 2003, str. 139-141.62 B. Geninet, L’ indispensable du droit penal, Paris, Studyrama, 2002, str. 189-194; A. Laingui, La
responsibilite penale dans l’ ancien droit, Paris, Dalloz, 1997, str. 212-221.63 Л. В. Головко и Н. Е. Крылова, Уголовный кодекс Франции,Санкт-Петербург, Юридическийцентр Пресс, 2002, стр. 189-195. 64 Christian Scgwarzenegger, Markus Hug i Daniel Jositsch, Strafrecht, 8. Auflage, Zurich, 2007, str.117-119.



казне, наредбе о друштвено корисном раду или казне затвора од шест месецидо две године ако се безусловна осуда не сматра неопходном да би се учинилацспречио да поново чини кривична дела или прекршаје. Но, ако је учиниоцуизречена условна или безусловна казна затвора од најмање шест месеци илиновчана казна од најмање 180 дневних износа у претходном периоду од петгодина, тада се условна осуда може изрећи само када постоје „нарочитоповољне’’ околности, што представља фактичко питање.65 Поред редовнеусловне осуде, у члану 43 КЗ прописана је делимична условна осуда.66 Премаовом решењу суд може делимично одложити извршење изречене новчанеказне, наредбе о друштвено корисном раду или казне затвора од једне до тригодине ако је то неопходно да се поведе довољно рачуна о кривичнојодговорности учиниоца. При томе се одмах приступа извршењу само делаизречене казне који не сме да буде већи од половине казне, при чему постојиограничење да и изречена и одложена казна морају бити већи од шест месецизатвора. Ако одложи извршење казне у целини или делимично суд одређујевреме проверавања (члан 44 КЗ) у трајању од две до пет година, у ком периодуможе условно осуђеном лицу изрећи и одговарајуће наредбе у погледу његовогпонашања. У одредбама чл. 93–96 КЗ одређена је условна осуда са заштитнимнадзором.67 Ради се о мерама помоћи које се примењују током периодапроверавања које треба да штите условно осуђено лице од вршења новихкривичних дела, те да му омогуће ефикаснију интеграцију у друштво.Надлежни орган за пружање помоћи је овлашћен да током периодапроверавања пружа и организује неопходне социјалне и специјалистичкеуслуге условно осуђеном лицу. Тако овај орган, као и суд, може да му издаупутства која се односе на занимање, пребивалиште, управљање моторнимвозилом, као и медицинско и психолошко лечење (члан 94 КЗ).68
5) ИЗВОРИAleo, S., Pica G., Diritto penale, Parte generale, Padova, Cedam, 2012.Andrejew, I., Swida W, Wolter W., Kodeks karny z Komentarzem, Wudawn Prawnicze,Waszawa, 2012.Arroyuo, Zapatero L., Gomes de la Tore B., Comentarios el Codigo penal, Madrid, 2007.Bahmaiera, L. De Moral Grazia A., Criminal Law in Spain, Kluwer, 2011.
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Савремена кривична законодавства Европе у складу са релевантнимстандардима Савета Европе предвиђају разуђен систем кривичних санкција заучиниоце кривичних дела. То је у складу са обимом, структуром и динамиком
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криминалитета, али и са захтевима криминалне политике – да се свакомучиниоцу кривичног дела индивидуализира врста и мера друштвене реакцијеоличне у кривичној санкцији која одговара степену друштвене опасностиучиниоца дела, односно обиму и интензитету проузроковане последице иоколностима под којима је кривично дело учињено, како би се оствариласпецијална превенција и реинтеграција учиниоца кривичног дела. Казне суосновне и од најстаријих времена најчешће прописиване и изрицане кривичнесанкције. Но, под утицајем идеја о индивидуализацији и специјалнојпревенцији као основној функцији кривичног права, у систему кривичнихсанкција посебно се издвајају мере упозорења или алтернативне санкције – упрвом реду, условна осуда и то: а) као самостална кривична санкција, и б) каооблик, форма, начин извршења изречене казне. Њеном применом се употпуности или делимично под одређеним условима и за одређено време –време проверавања (које је различито одређено зависно од тежине изреченеказне) одлаже, суспендује извршење изречене казне: затвора, новчане казне,друштвено корисног рада или других врста казни. Она се може изрећи ипунолетном и малолетном лицу, као и правном лицу као учиниоцу кривичнихдела (односно прекршаја у појединим законодавствима) и то углавномпримарним учиниоцима. Ради се о мери која је лишена ретрибутивногкарактера, њеном применом се од учиниоца кривичног дела не одузимају илиму се не ограничавају слободе и права, али му се њихово одузимање иограничење стављају у изглед ако се не уздржи од даљег кршења правнихпрописа и вршења кривичних дела. На тај начин се психолошком “принудом’’утиче на учиниоца кривичног дела у смислу поправљања његовог понашања,уздржавања од кршења прописа и понашања и владања на слободи пододређеним ограничењима и под претњом примене у закону прописане или усудској одлуци изречене врсте и мере казне. 
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УПОРЕДНИ ПРАВНИ ПРЕГЛЕД КРИВИЧНИХ ДЕЛА –
ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ МИТА У ОБАВЉАЊУ

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

др Раде БОГОЈЕВИЋ1

Abstract: The current times when we incline towards the European integration andwhen we know it is imperative to ‘clean’ the society from corruption, encouraged theauthor of this paper to make an overview of the notions and characteristics of one ofthe most common criminal offences related to corruption nowadays, i.e. the criminaloffences of accepting and giving a bribe and accepting and giving a bribe in performingeconomic activities. By suppressing these criminal offences we help the state lawenforcement organs that exert public powers to function correctly, to performeconomic activities properly and to keep a necessary level of citizens’ trust into thelegal system and legal state. The contemporary political theory emphasizes thatpolitical power and influence cannot be sold or bought. It also points out that theofficial or other position must not be the object of trade. However, we witness thatthere is a significant gap between these principles and practice, therefore the abuseof political, official or other position is sanctioned by the law. The practice showedthat criminal offenders, i.e. especially those who accept and give a bribe skilfully avoidcriminal procedure most often because of the “political immunity“ that provides themwith a status they have. Accepting and giving a bribe is the most hidden type ofcriminal activity, so “the dark numbers “of those criminal offences are high. The highlevel of the hiding is determined by the fact that the one who gives and the one thataccepts a bribe are both equally interested in keeping their activities anonymous. 
Key words: accepting a bribe, giving a bribe, demanding presents, giving presents.
1) УВОДПодмићивање је појава која се јавља у најстаријим друштвима. У римскомправу постојала је инкриминација у вези подмићивања. Каснија законодавства
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такође познају инкриминацију подмићивања које је и данас присутно у мањојили већој мери у свим земљама. Свет је пун зла и та је истина стара колико иисторија. Умни људи су рекли да човек може нанети зло другима не само својомактивношћу него и неактивношћу, и у оба је случаја одговоран, али и то да ко некажњава зло тај заповеда да се оно чини.2 Кривична дела примања и давања митаспадају у групу кривичних дела против службене дужности и прописана су утридесет трећој глави Кривичног Законика.3 Најновијим изменама и допунамаКривичног Законика из 2016. године, у двадесет другој глави – кривична делапротив привреде, инкриминисана су и два нова кривична дела: примање мита уобављању привредне делатности и давање мита у обављању привреднеделатности.4 Једно је сигурно, да се данашњим методама и легалним средствиматешко могу доказивати кривична дела примања и давања мита, било да се радио привредној или ванпривредној делатности, посебно у оним активностима гдесу непосредно или посредно умешани представници власти. Очигледан јенедостатак неадекватности или неприменљивости контролних механизама инедефинисаног система компентенција. Сузбијање ове врсте кривичних деласамо преко кривичних закона сматра се недовољним и неадекватним начиномборбе против ове криминалне појаве. Претерано истицање репресије сматра секонтрапродуктивним и ствара убеђење да је борба против појаве примања идавања мита искључиво ствар полиције, судова и тужилаштава, а не проблемцелог друштва. Напори који се чине на том пољу резултирају дефинисањемразличитих програма како би се искоренило примање и давање мита из јавногживота уопште, посебно елиминацијом злоупотреба јавних функција за шта су,углавном, везане велике криминалне афере.Друштвени статус стратификован положајем на вишем степену друштвенехијерархије може се испољавати на два начина. На једној страни, вишидруштвени статус омогућава и већи друштвени утицај на облике друштвенереакције и превенције криминалитета, а с друге, представља објективан условда уз субјективне склоности буде основ за вршење одређених кривичних дела.5

Европско законодавство, бр. 63/2018

55

2 Жељко Бјелајац, Организовани криминал ВС Србија, Правни факултет УниверзитетПривредна академија, Нови Сад, 2008, стр. 7. 3 Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005 – испр., 107/2005 – испр. 72/2009,111/2009 и 121/2012 и 104/2013, 108/2014.4 Закон о изменама и допунама Кривичног законика од 23.11.2016. године, Сл. Гласник Р.
Србије, бр. 94/16.5 Мило Бошковић, Криминологија, Правни факултет, Нови Сад, 2007, стр. 241.
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2) ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ
КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРИМАЊЕ МИТА И ПРИМАЊЕ
МИТА У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Кривично дело примање митаКривично дело примање мита (члан 367 КЗ ) састоји се у непосредном илипосредном захтевању или примању поклона или какве друге користи, или упримању обећања да ће добити поклон или какву другу корист за себе илидругог од стране службеног лица да оно у оквиру свог службеног овлашћењаили у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју неби смело извршити, или да не изврши службену радњу коју би моралоизвршити (став 1).6 Исто тако, ово кривично дело постоји и у случају кадаслужбено лице непосредно или посредно захтева или прими поклон или каквукорист или које прими обећање да ће добити поклон или друге користи за себеили другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својимслужбеним овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити илида не изврши службену радњу коју не би смело извршити (став 2). Такође, овокривично дело постоји када службено лице изврши дело из става 1 или 2 у везиса откривањем кривичног дела, покретањем или вођењем кривичног поступка,изрицањем или извршењем кривичне санкције (став 3). Ово кривично делопостоји и у случају када службено лице, за наведене радње у ставовима од 1 до3, после извршења, односно неизвршења, а у вези са њима, захтева или примипоклон или другу корист (став 4). Кривично дело постоји и уколико странослужбено лице изврши дело из ставова од 1 до 4 (став 5). Извршилац кривичногдела примања мита може бити, у првом реду, службено лице. Осим тога, оводело може извршити и одговорно лице у установи или другом субјекту који не
6 Захтевање је тражење, јасно и недвосмислено исказивање жеље за поклоном или користи.Примање поклона је узимање поклона или користи, физички, фактички. Из судске праксе:Примање поклона или обећања поклона се може састојати и у обећању отписа дуга којиучинилац има према даваоцу поклона (пресуда Врховног суда Србије Кж. 47/96); Примањемита постоји и када је до предаје поклона дошло у договору са органима унутрашњихпослова пошто је оптужени остварио државину над примљеним поклоном (пресудаВрховног суда Србије Кж. 404/2000). Када радник на овери докумената у суду прими новацда у оквиру свог службеног овлашћења изврши радњу коју не би смео извршити и оверипуномоћје лицу које то пуномоћје није издало, већ је пуномоћје потписало друго лице,тиме је као службено лице извршио примање мита (пресуда Врховног суда Србије Кж.1356/98); Ово дело може да изврши и лице коме је фактички поверено вршење појединихслужбених дужности или послова (пресуда Врховног суда Србије Кж. 862/2003). Примањеобећања поклона или користи је саглашавање, изражавање жеље за остварење понудедругог лица о давању поклона или користи. Видети: Војислав Ђурђић, Драган Јовашевић,

Кривично право, Посебни део, Номос, Београд, 2010, стр. 250.



обавља привредну делатност, а које учини дело из ставова 1,2, и 4 (став 6). Поредказне, учиниоцу се обавезно одузима примљени поклон или имовинска корист(став 7). У ствари, овде се ради о обавезној примени мере безбедностиодузимања предмета. За кривичну одговорност потребан је умишљај чија јесадржина различита с обзиром на облике испољавања овог дела. Прописанакривична санкција је казна затвора која је различита с обзиром на обликеиспољавања кривичног дела од стране службеног, односно одговорног лица.Објект заштите је законито, ефикасно и квалитетно обављање службенедужности, а објект напада су поклон или друга корист.7Дакле, дело има три облика, и то као: право пасивно подмићивање, неправопасивно подмићивање и накнадно подмићивање.Право пасивно подмићивање постоји када службено лице непосредно илипосредно захтева или прими поклон или другу корист или прими обећањепоклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеноговлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши незаконитуслужбену радњу, односно, радњу коју не би смело извршити или да не извршислужбену радњу коју би морало извршити. Дакле, радња извршења се састојииз три алтернативно предвиђене делатности: захтевања, примања илиобећања, а радња се предузима на два начина: непосредно или посредно. За овајоблик дела, прописана је казна затвора од две до дванаест година (став 1).Неправо пасивно подмићивање постоји када службено лице непосредноили посредно захтева или прими поклон или другу корист или које примиобећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свогслужбеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем извршислужбену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњукоју не би смело извршити, за шта је предвиђена казна затвора од две до осамгодина (став 2).Накнадно подмићивање постоји када службено лице захтева или примипоклон или другу корист после извршења односно неизвршења службенерадње наведене у ставовима од 1 до 3, а у вези са њом, коју није смело да врши,односно коју је било дужно да изврши или после неизвршења радње која семорала извршити, односно која се није смела извршити. За овај облик делапрописана је казна затвора од три месеца до три године (став 4).Дело има и тежи облик који постоји када је извршено право или неправопасивно подмићивање у вези са откривањем кривичног дела, покретањем иливођењем кривичног поступка, изрицањем или извршењем кривичне санкције.Овде се, дакле, ради о посебној врсти службеног лица које се може појавити
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7 Поклон је свака имовинска вредност у смислу покретне или непокретне ствари која седаје без адекватне противнакнаде. Друга корист може бити остваривање било каквеимовинске и неимовинске погодности, повлашћеног положаја или привилегије.
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као учинилац кривичног дела и у вези са посебном врстом службене дужности,за шта је предвиђена казна затвора од три до петнаест година (став 3).8Вредност приманог или захтеваног поклона односно друге користи није,по правилу, од значаја за постојање кривичног дела. Службено лице не сме,због вршења своје службене дужности, захтевати или примити ма какавпоклон или корист, а поготово не сме у вези са тим предузимати незаконитерадње, односно уздржавати се од законитог вршења службене дужности.9
Кривично дело примање мита 
у обављању привредне делатностиКривично дело примање мита у обављању привредне делатности (члан230 КЗ) има два облика испољавања. Извршилац првог облика дела је онај коприликом обављања привредне делатности за себе или другог, непосредноили посредно, захтева или прими поклон или другу корист или ко примиобећање поклона или друге користи да закључи уговор или постигне пословнидоговор или пружи услугу или да се уздржи од таквог деловања или кршењемдругих дужности у обављању привредне делатности на штету или у користсубјекта привредног пословања или другог правног лица за које или у којемради или другог лица (став 1). Други облик дела одликује чињеница даучинилац после закључења уговора или постизања пословног договора илипосле пружене услуге или уздржавања од таквог деловања, за себе или другогзахтева или прими поклон или другу корист или прихвати обећање поклонаили друге користи (став 2). Примљени поклон и имовинска корист ће сеодузети (став 3). Извршилац кривичног дела примања мита у обављањупривредне делатности може бити лице у установи која обавља привреднуделатност које је овлашћено за закључивање уговора, постизање пословнихдоговора или пружање услуга, а које учини дело из ставова 1 и 2. Учиниоцудела се обавезно одузима примљени поклон или имовинска корист (став 3).За кривичну одговорност потребан је умишљај. Прописана кривична санкцијаје казна затвора која је различита с обзиром на облике испољавања дела.Објект заштите је законито, ефикасно и квалитетно обављање привреднеделатности, а објект напада су поклон или друга корист.Дакле, дело има два облика и то као: пасивно подмићивање и накнадноподмићивање.Пасивно подмићивање постоји када лице у субјекту привредног пословањанепосредно или посредно захтева или прими поклон или другу корист или

8 Војислав Ђурђић, Драган Јовашевић, op. cit., стр. 249.9 Никола Срзентић, Александар Стајић, Божидар Крабус, и др., Коментар кривичних закона СР
Србије – САП Косова – САП Војводине, Савремена администрација, Београд, 1981, стр. 755.



прими обећање поклона или друге користи закључи уговор или постигнепословни договор или пружи услугу или да се уздржи од таквог деловања иликршењем других дужности у обављању привредне делатности на штету илиу корист субјекта привредног пословања или другог правног лица за које илиу којем ради или другог лица.Радња извршења се састоји из три алтернативно предвиђене делатности:захтевања, примања или обећања, а радња се предузима на два начина:непосредно или посредно. За овај облик дела прописана је казна затвора одједне до осам година (став 1).Накнадно подмићивање постоји када лице у субјекту привредногпословања захтева или прими поклон или другу корист после закључивањауговора или постизања пословног договора или пружања услуга илиуздржавања од таквог деловања или кршења других дужности у обављањупривредне делатности на штету или у корист субјекта привредног пословањаили другог правног лица за које или у којем ради или другог лица. За овај обликдела предвиђена је казна затвора до три године (став 2).Вредност приманог или захтеваног поклона односно друге користи, поправилу, није од значаја за постојање кривичног дела.
Сличности и разликеУ настојању да искоментаришемо сличности и разлике ова два кривичнадела, сачинили смо визуелни табеларни приказ (Табела бр. 1);
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У табели 1 запажамо да код кривичног дела примања мита и кривичногдела примања мита у обављању привредне делатности нема разлике у објектунапада, радњи извршења и предвиђеној мери безбедности. Разлика постоји у томе што кривично дело примања мита спада у групукривичних дела против службене дужности, а кривично дело примања мита у
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Кривично
дело 

Објект
заштите 

Објект
напада 

Радња
извршења 

Облици
испољавања 

Прописана
казна 

Мера
безбедности 

Кривична
дела
против
службене
дужности;
Примање
мита из чл.
367 КЗ

Службенадужност Поклон или другакорист Захтевање,примање иобећање 

Основни;Правопасивноподмићивање 2–12 г.

Одузимањепримљеногпоклона иимовинскекористи

Основни;Неправопасивноподмићивање 2–8 г.
Тежи; Ако је у вези саоткривањ.крив. дела,покретањемили вођењемкрив. поступ.или извршењ.крив.санкције

3–15 г.

Накнадноподмићивање 3м.–3 г.
Кривична
дела
против
привреде;
Примање
мита у
обављању
привредне
делатности
из чл. 230
КЗ

Привреднаделатност Поклон или другакорист Захтевање,примање иобећање 
Пасивноподмићивање 1–8 г. Одузимањепримљеногпоклона иимовинскекористиНакнадноподмићивање до 3. г

Постоји
разлика

Нема
разлике

Нема
разлике

Постоји
разлика

Постоји
разлика

Нема
разлике

Табела 1: Сличности и разлике кривичних дела примања мита 
и примања мита у обављању привредне делатности



обављању привредне делатности у групу кривичног дела против привреде.Поред овога, разликују се у облицима испољавања и прописаној казни. Кривично дело примања мита има четири облика испољавања, доккривично дело примања мита у привредној делатности има два облика. И кодједног, и код другог кривичног дела, као облик испољавања појављује сенакнадно подмићивање. Даље, у табели уочавамо да кривично дело примањамита има и свој тежи облик испољавања, док то није случај и код кривичногдела примања мита у обављању привредне делатности, што нас наводи назакључак да ако неко у вези кривичног дела које је извршено приликомобављања привредне делатности прима или захтева поклон у вези откривањатог дела, вођења кривичног поступка у вези са тим делом или извршењемкривичне санкције за то дело, мораће да буде процесуиран за кривично делопримања мита, без обзира што је кривично дело извршено у вези саобављањем привредне делатности. Основни облик кривичног дела примањамита у обављању привредне делатности обухвата оба основна обликакривичног дела примања мита, јер из самог законског текста видимо да се ономоже извршити чињењем и нечињењем (уздржавањем), под шта се можеподвести право и неправо пасивно подмићивање. Када је у питању упоредни преглед предвиђених казни затвора, увиђамода је увођење новог кривичног дела примања мита у обављању привреднеделатности довело до могућности блажег кажњавања оних који приме илизахтевају мито у обављању привредне делатности. Наиме, из табеле можемовидети да је и код подмићивања и накнадног подмићивања прописана блажаказна код кривичног дела примања мита у обављању привредне делатности.Ако јединствено посматрамо право и неправо пасивно подмићивање, кодосновних облика кривичног дела примања мита уочавамо да је предвиђенираспон казне затвора од две до дванаест година, док је код кривичног делапримања мита у обављању привредне делатности од једне до осам година.Дакле, код кривичног дела примања мита прописан је и већи законскиминимум казне (две године, у односу на једну годину) и већи законскимаксимум казне (12 година, у односу на 8 година). На овај начин створена јепоприлична несразмера у прописаној казни затвора код основних обликаподмићивања ова два кривична дела. Такође, када су у питању и облицииспољавања дела у виду накнадног подмићивања, запажамо да је код обакривична дела прописан исти законски максимум од три године, али да је кодкривичног дела примања мита одређен и законски минимум од три месеца,док то није случај код кривичног дела примања мита у обављању привреднеделатности, што такође, указује на могућност изрицања блаже казне ономе коучини ово дело у обављању привредне делатности. Поставља се питање, у чему је разлика код узимања или захтевања мита упривредној или некој другој делатности и зашто би се блаже кажњавало када
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се дело изврши у обављању привредне делатности? Ово може да нас наведе ина закључак да неко „прави погоднији коруптивни терен“ у привредној, уодносу на друге делатности. То би било исто као када би код кривичног делакрађе у посебно кривично дело издвојили крађе које су извршене само установима и за њих предвидели много блаже кажњавање у односу на крађеизвршене у кућама, гаражама и сл.  
3) ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

КРИВИЧНИХ ДЕЛА ДАВАЊЕ МИТА И ДАВАЊЕ МИТА
У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Кривично дело давање митаКривично дело давање мита (члан 368 КЗ ) састоји се у чињењу, понуди илиобећању службеном или другом лицу поклона или какве друге користи даслужбено лице у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својимслужбеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршитиили да не изврши службену радњу коју би морало извршити (став 1). Исто тако,ово дело се остварује и посредовањем при оваквом подмићивању службеноглица. У ствари, ово је први облик кривичног дела давања мита. Други обликовог кривичног дела остварује онај ко службеном или другом лицу учини,понуди или обећа поклон или какву другу корист да службено лице у оквирусвог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењемизврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службенурадњу коју не би смело извршити, или ко посредује при оваквом подмићивањуслужбеног лица (став 2). Одредбе ставова 1 и 2 примењују се и када је мито дато,понуђено или обећено страном службеном лицу (став 3). Учинилац дела изставова од 1 до 3 који је пријавио дело пре него што је сазнао да је оно откривеноможе се ослободити од казне (став 4). Одредбе ставова 1, 2, и 4 примењују се икада је мито дато, понуђено или обећано одговорном лицу у установи илидругом субјекту који не обавља привредну делатност (став 5). Учинилац деладавања мита може бити свако физичко лице. Осим тога, ово дело можеизвршити и одговорно лице у установи или другој организацији која не обављапривредну делатност. За кривичну одговорност учиниоца овог дела потребанје умишљај чија је садржина различита с обзиром на облике испољавања дела.Прописана кривична санкција је казна затвора која је различита с обзиромна облике испољавања дела. Објект заштите је законито, ефикасно иквалитетно обављање службене дужности, а објект напада су: поклон илидруга корист (имовинског или неимовинског карактера). Ово кривично дело има три облика. То су: право активно подмићивање,неправо активно подмићивање и посредовање у подмићивању.
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Право активно подмићивање је чињење, нуђење или обећање поклона илидруге користи службеном, страном службеном, одговорном или другом лицуу установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност, даслужбено лице у оквиру службеног овлашћења изврши службену радњу којуне би смело да изврши или да не изврши службену радњу коју би морало даизврши или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица. Овде серади о подмићивању, давању мита ради извршења незаконите радње. Радњаизвршења се састоји из више алтернативно предвиђених делатности: чињења,нуђења, обећања и посредовања.10 За овај облик дела, прописана је казназатвора од шест месеци до пет година (став 1).Неправо активно подмићивање је чињење, нуђење или обећање поклонаили друге користи домаћем, страном службеном, одговорном или другом лицуу установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност, даслужбено лице у оквиру службеног овлашћења или у вези са својим службенимовлашћењем изврши службену радњу коју би морало да изврши или да неизврши службену радњу коју не би смело извршити или ко посредује приоваквом подмићивању службеног лица. Ово је подмићивање на извршењезаконите радње. У свему осталом је ово дело слично претходном облику, за штаје предвиђена казна затвора до три године (став 2).Посредовање у подмићивању је предузимање делатности којима сеподстиче, доприноси или помаже другом лицу да учини, понуди или обећапоклон или другу корист домаћем, страном службеном, одговорном или другомлицу у установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност даслужбено лице у границама свог службеног овлашћења или у вези са својимслужбеним овлашћењем изврши незакониту или закониту службену радњу.Овде се ради о подстрекавању и помагању као облицима саучесништва који судобили карактер самосталне радње извршења. Дакле, овде се не кажњава лице
10 Чињење је давање или предаја, непосредно или посредно, у државину другог лицапоклона или друге користи. Из судске праксе: Када окривљени инспектору СУП-а уз позивна који се одазвао преда новчаницу од 50 ДЕМ говорећи: „Узми да нешто попијеш, ја течастим, немој да ми одузмеш пасош“, тиме је службеном лицу учинио поклон како би овају оквиру свог службеног овлашћења извршио радњу коју не би смео да изврши (пресудаОкружног суда у Београду Кж. 164/95). Нуђење је покушај давања поклона или другекористи, делатност физичког фактичког карактера из које се јасно манифестује воља дасе поклон или друга корист предају. Обећање је јасно изражавање жеље да поклон следи,што се може учинити речима, симболима-знацима, гестовима, мимиком и сл. Из судскепраксе: За постојање дела давања мита обећањем поклона нема утицаја да ли је службенолице прихватило обећање поклона и пристало да обавља тражене службене радње такода није могућ покушај дела, јер је сваком делатношћу која објективно значи обећањепоклона дело већ свршено (пресуда Окружног суда у Београду Кж. 879/2003). Видети:Војислав Ђурђић, Драган Јовашевић, op. cit., стр. 252.
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које даје поклон или другу корист, већ лице (посредник) које то различитимделатностима подстиче, омогућава или олакшава. За овај облик дела прописанаје, такође, казна затвора до три године (став 2).Привилеговани облик дела, за који закон предвиђа могућност потпуногослобођења од казне постоји ако је давалац поклона пријавио дело пре негошто је сазнао да је оно откривено (став 4).11Уколико прималац поклона својим чињењем или нечињењем поводомобећаног или примљеног мита оствари обележје неког другог кривичног делапоставља се питање да ли ће давалац мита одговарати и за то кривично дело.Мада се такво кривично дело јавља као последица давања мита, каореализација циља која се жели постићи митом, преовлађује схватање дадавалац мита одговара и за то дело и то у својству подстрекача или пак каоизвршилац посебног кривичног дела (на пример, омогућавање бекства лицулишеном слободе и сл.).12
Кривично дело давање мита 
у обављању привредне делатностиКривично дело давање мита у обављању привредне делатности (члан 231КЗ) састоји се у понуди или обећању поклона или друге користи лицу да онопри обављању привредне делатности, закључи уговор или постигне пословнидоговор или пружи услугу или се уздржи од таквог деловања или крши другедужности у обављању привредне делатности на штету или у корист субјектапривредног пословања за које или у којем ради или на штету или у користдругог правног или физичког лица или ко посредује при оваквом давањупоклона или друге користи (став 1). Код овог кривичног дела, Законикпрописује да се учинилац, ако пријави дело пре него што је сазнао да је онооткривено, може ослободити од казне (став 2). Дати поклон и имовинскакорист ће се одузети (став 3). Учинилац дела давања мита у обављањупривредне делатности може бити свако физичко лице. За кривичнуодговорност учиниоца овог дела потребан је умишљај чија је садржинаразличита с обзиром на облике испољавања дела. Прописана кривичнасанкција је казна затвора која је различита с обзиром на облике испољавањадела. Објект заштите је законито, ефикасно и квалитетно обављање привреднеделатности, а објект напада су: поклон или друга корист имовинског илинеимовинског карактера. Ово кривично дело има два облика. То су: пасивно подмићивање ипосредовање у подмићивању.

11 Војислав Ђурђић, Драган Јовашевић, Ibid., стр. 251.12 Никола Срзентић, Александар Стајић, Божидар Крабус, и др., op. cit., стр. 761-762.



Пасивно подмићивање је чињење, нуђење или обећање поклона или другекористи лицу да оно при обављању привредне делатности, закључи уговорили постигне пословни договор или пружи услугу или се уздржи од таквогделовања или крши друге дужности у обављању привредне делатности наштету или у корист субјекта привредног пословања за које или у којем радиили на штету или у корист другог правног или физичког лица. Радњаизвршења се састоји из више алтернативно предвиђене делатности: чињења,нуђења, обећања и посредовања. За овај облик дела прописана је казна затвораод три месеца до три година (став 1).Посредовање у подмићивању је предузимање делатности којима сеподстиче, доприноси или помаже другом лицу да учини, понуди или обећапоклон или другу корист лицу да оно закључи уговор или постигне пословнидоговор или пружи услугу или се уздржи од таквог деловања или крши другедужности у обављању привредне делатности на штету или у корист субјектапривредног пословања за које или у којем ради или на штету или у користдругог правног или физичког лица. Овде се ради о подстрекавању и помагањукао облицима саучесништва који су добили карактер самосталне радњеизвршења. Овде се не кажњава лице које даје поклон или другу корист, већлице (посредник) које то различитим делатностима подстиче, омогућава илиолакшава. За овај облик дела предвиђена је, такође, казна затвора од тримесеца до три године (став 1).Привилеговани облик дела, за који закон предвиђа могућност потпуногослобођења од казне, постоји ако је давалац поклона пријавио дело пре негошто је сазнао да је оно откривено (став 2).13 Уколико прималац поклона својимчињењем или нечињењем поводом обећаног или примљеног мита оствариобележје неког другог кривичног дела поставља се и овде питање да ли ћедавалац мита одговарати и за то кривично дело. Мада се такво кривично делојавља као последица давања мита у обављању привредне делатности, каореализација циља која се жели постићи митом, мишљења смо да и код овогкривичног дела давалац мита треба да одговара и за то дело у својствуподстрекача, или пак као извршилац посебног кривичног дела.
Сличности и разликеУ настојању да искоментаришемо сличности и разлике ова два кривичнадела, сачинили смо визуелни табеларни приказ (Табела бр. 2);
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Табела 2 нам указује да код кривичног дела давања мита и кривичног деладавања мита у обављању привредне делатности нема разлике у објектунапада, радњи извршења и прописаној мери безбедности.Уочавамо разлике у томе што кривично дело давања мита спада у групукривичних дела против службене дужности, а кривично дело давање мита уобављању привредне делатности у групу кривичног дела против привреде.Разлике се запажају и у облицима испољавања и у прописаној казни. Кривичнодело давања мита има три облика испољавања, док кривично дело давањамита у обављању привредне делатности има два облика, с тим што основниоблик кривичног дела давања мита у обављању привредне делатностиможемо посматрати и као право и као неправо пасивно подмићивање јер се
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Табела 2. Сличности и разлике кривичних дела давања мита и давања мита
у обављању привредне делатностиКривичнодело Објектзаштите Објектнапада Радњаизвршења Облицииспољавања Прописанаказна Мерабезбедности

Кривичнадела противслужбенедужности;Давањемита из чл.368 КЗ
Службенадужност Поклон или другакорист Чињење,нуђење,обећање ипосредовање

Основни;Право пасивноподмићивањеилипосредовање уподмићивању 6 м.–5 г.
Одузимањедатогпоклона иимовинскекористи

Основни;Неправопасивноподмићивањеилипосредовање уподмићивању
до 3 г.

Привилего-вани облик Може сеослободитиод казнеКривичнадела противпривреде;Давањемита уобављањупривреднеделатностииз чл. 231КЗ
Привреднаделатност Поклон или другакорист Чињење,нуђење,обећање ипосредовање

Основни;Пасивноподмићивањеилипосредовање уподмићивању 3 м.–3 г Одузимањедатогпоклона иимовинскекористиПривилего-вани облик Може сеослободитиод казнеПостојиразлика Немаразлике Нема разлике Постојиразлика Постојиразлика Немаразлике



радња може извршити чињењем и не чињењем. Код оба кривична дела, уосновним облицима испољавања, предвиђено је подмићивање и посредовањеу подмићивању. Такође, оба кривична дела имају истоветан привилегованиоблик који предвиђа могућност ослобађања од казне (ако давалац поклонапријави дело пре него што је сазнао да је оно откривено). Упоређујућипрописане казне за ова два кривична дела запажамо да је предвиђено блажекажњавање учиниоца код кривичног дела давања мита у обављању привреднеделатности. Посматрајући табелу увиђамо да је код кривичног дела давањамита код једног облика дела предвиђена казна затвора до три године, док јекод другог казна затвора од шест месеци до пет година. С друге стране, заосновни облик кривичног дела давања мита у обављању привреднеделатности прописана је казна затвора од три месеца до три године. Кадупоредимо први основни облик кривичног дела давања мита (право пасивноподмићивање или посредовање) са основним обликом кривичног дела давањамита у обављању привредне делатности, долазимо до закључка да јепредвиђено строжије кажњавање за кривично дело давања мита у односу накривично дело давања мита у обављању привредне делатности. То се огледаи у прописаном законском минимуму (шест месеци код кривичног деладавања мита) и у предвиђеном законском максимуму (пет година у односу натри године). Сасвим другачија ситуација је када упоредимо други основниоблик (неправо пасивно подмићивање или посредовање) кривичног деладавања мита поново, са основним обликом кривичног дела давања мита уобављању привредне делатности. У овом случају код кривичног дела давањамита прописана је казна затвора до три године, док је код кривичног деладавања мита у обављању привредне делатности предвиђена казна затвора одтри мсесеца до три године. Због прописивања законског минимума (од тримесеца) код кривичног дела давања мита у обављању привредне делатности,можемо извести закључак да је самим тим предвиђена могућност строжијегкажњавања за ово кривично дело у односу на упоређујући основни обликкривичног дела давања мита. Међутим, када имамо у виду да основни обликкривичног дела давања мита у обављању привредне делатности садржи у себии право пасивно и неправо пасивно подмићивање, на крају се намеће закључакда је за кривично дело давања мита ипак предвиђено строжије кажњавање.Као и када су била у питању упоређивана кривична дела примања мита ипримања мита у обављању привредне делатности и овде се поставља питањеу чему је разлика код давања или посредовања у давању мита у привреднојили некој другој делатности, и зашто би се блаже кажњавало када се делоизврши у обављању привредне делатности? Ово, такође, може поново да наснаведе на закључак да неко „прави погоднији коруптивни терен“ у привредној,у односу на друге делатности. 
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4) ИЗВОРИБошковић Мило, Криминологија, Нови Сад, Правни факултет, Нови Сад, 2007.Бјелајац Жељко, Организовани криминал ВС Србија, Правни факултетУниверзитет Привредна академија, Нови Сад, 2008. Водинелић Владо, Криминалистика, Савремена администрација, Београд,1984.Ђурђић Војислав, Јовашевић Драган, Кривично право, Посебни део, Номос,Београд, 2010.Кривични законик, (“Сл. Гласник Р. Србије”, бр.85/2005, 88/2005–испр., 107/2005–
испр. и 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014), Београд.Петровић Андра, Криминалистилчка методика, ВШУП, Београд, 1981.Срзентић Никола, Стајић Александар, Крабус Божидар, и др., Коментар
кривичних закона СР Србије – САП Косова – САП Војводине, Савременаадминистрација, Београд, 1981.Закон о изменама и допунама Кривичног законика од 23.11.2016. године (“Сл.
Гласник Р. Србије”, бр. 94/16), Београд.
5) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУКада је реч о примању и давању мита свесни смо чињенице да тога, сем уполитичком и приватном сектору, има и у свим привредним и ванпривреднимделатности као што су: индустрија и грађевинарство, банке и другефинансијске организације, осигуравајуће институције, запошљавање, медији,спорт, здравство, школство, уметност, шоу-бизнис и слично. Са економскогаспекта ова врста кривичних дела, било да се извршавају у привредној илинекој другој делатности, и те како нагриза стубове економског системаодређеног друштва. Кривична дела примања и давања мита у било којојделатности, с једне стране, су узрок многих поремећаја у економском системујер се њима ремети развој производних снага и производних односа, тј.функционисање основних сегмената привредног система: производње,потрошње, расподеле и размене док, с друге стране, ова кривична делапоследица су дубљих социјално-економских супротности и деловањаодређених економских законитости у привредном систему једног друштва ина плану међународних економских односа, као што су: закон понуде ипотражње, закон вредности, криза светског финансијског и монетарногсистема, закон конкуренције на домаћем и светском тржишту и сл. УРепублици Србији, примање и давање мита показало је сву своју штетностслично као и у многим другим неразвијеним и средње развијеним земљама,чији су носиоци власти, под изговором брзих економских реформи ипросперитета друштва, увукли сопствене земље у економски хаос који је
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неминовно довео до кризе широких размера. Имајући у виду штетностпримања и давања мита с правом се можемо запитати да ли је сада погоданмоменат да се у Републици Србији ублажавају казне за примање и давање митау обављању привредне у односу на неке друге делатности? Мишљења смо даово није прави моменат, с обзиром да тренутно сви показатељи говоре о томеда је корупција још увек широко распрострањена и да је једна од главнихпрепрека за интеграцију наше земље у ЕУ.
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УПОРЕДНИ ПРАВНИ ПРЕГЛЕД КРИВИЧНОГ ДЕЛА
– НЕСАВЕСНО ПРУЖАЊЕ ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋИ 

У ЗАКОНОДАВСТВИМА ДРЖАВА 
БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Владимир МИЛЕТИЋ1

Abstract: In the area of protection and improvement of human health, it is ofparticular importance to provide legal, effective, correct, professional and timelymedical assistance, performing other healthcare activities or providing medicalassistance or care. In this way, a significant social function is achieved, as well asthe protection of the protected Constitutional right on the inviolability of thephysical and psychological integrity of a man. However, due to the medical activityundertaken by a doctor, i.e. by a physician or due to the medical activity undertakenby other relevant persons, for example, a nurse, etc., it is possible that the health ofa person according to which the corresponding medical activity is undertaken isdeteriorating. In the case of serious injuries of the duties of the physicians or otherpersons who practice other medical professions, e.g. the nurses or a gross violationof the rules of the profession resulting in more serious consequences for the healthof another, then all modern criminal law legislations foresee criminal responsibilityand punishability for a particular criminal offense – unacceptable medicalassistance, i.e. medical malpractice. That is the case too, in the criminal lawlegislation of the states established on the territory of the former SocialistsFederative Republic of Yugoslavia. In this paper, this criminal offence is analysedfrom the aspect of its general concept, motion, main characteristics, relevantfeatures and forms of expression in the criminal law legislation of the states of theformer Socialists Federative Republic Yugoslavia. 
Key words: Health, Protection, Criminal Offence, Code, Responsibility, CriminalSanction, Comparative Law, Yugoslavia
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1) УВОДЗаштита здравља људи, поред заштите њиховог живота и телесногинтегритета, представља друштвену функцију коју свака држава обавља однајстаријих времена до данас. На то указују бројна кривична дела којима сештите ове личне и друштвене вредности од првих писаних правнихспоменика. Но, та заштита није увек била потпуна, ефикасна, једнака за све иопшта, већ су постојале веће или мање разлике у инкриминацијама повредеили угрожавања ових друштвених вредности зависно од врсте и природедржавне организације. Од Француске буржоаске револуције заштита овихдруштвених вредности добија на значају имајући у виду прокламована људскаправа и слободе, где међу универзална људска права спадају право на живот,право на неповредивост физичког и психичког (душевног) интегритета, каои право на здравље човека. Заштита ових људских права прокламована је и унизу универзалних (ОУН) и регионалних (Савет Европе) међународнихдокумената, као и у уставима држава као највишим правним актима. Свасавремена кривична законодавства, па тако и законодавства држава бившеСФР Југославије, прописују различите облике и видове испољавања кривичнихдела против здравља људи. Слична је ситуација и у посматраним државама којесу прва кривична дела против општег здравља добила 1929. године садоношењем Кривичног законика Краљевине Југославије. После осамостаљењасве државе су донеле своје кривичне законе или законике који, између осталих,познају и кривичну одговорност и кажњивост за повреду или угрожавањездравља људи. Ради се, наиме, о кривичним делима којима се поред здрављаљуди, штити и право на заштиту здравља. Ова здравствена кривична дела сураније (према републичком социјалистичком законодавству из 1977. године)била систематизована у јединствену групу дела заједно са „еколошким“делима против животне средине.2 Здравље представља психофизичко стањечовека код кога постоји хармонична функција свих органа и делова тела,односно процеса који га чини способним за нормалан живот, рад ипривређивање.3 Насупрот здрављу је болест која представља психофизичкостање које настаје дејством бацила, бактерија и вируса на човеков организами које доводи до поремећаја у грађи и функцијама појединих органа, ткива,делова тела или организма у целини, услед чега је искључена или ослабљенаспособност за рад и нормалан живот. Међу болестима посебну опасностпредстављају заразне болести које имају карактер брзог и наглог ширења навелики број људи и на великим просторима, и које изазивају тешке и трајне
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последице по здравље а могу проузроковати и смрт.4 Дакле, ова кривична делаимају за заштитни објект здравље људи. Но, тај је објект различито одређенкод појединих кривичних дела, па се он јавља као: а) здравље индивидуалнонеодређеног броја људи од преношења заразних болести, и б) здрављеодређеног лица од несавесног пружања лекарске помоћи или неуказивањалекарске помоћи. Ова кривична дела су углавном бланкетне природе. Кодвећег броја кривичних дела радња извршења се састоји у поступању противнопрописима, односно у кршењу законских или подзаконских прописа, односнонаредби надлежних државних органа из области здравствене заштите, штозначи да је за сазнавање садржине и обележја бића ових дела потребноутврдити претходно садржину закона, других прописа и мера надлежнихдржавних органа (забрана или наредби) које се крше.5 Последица овихкривичних дела јавља се у виду угрожавања здравља људи, тј. стварањаопасности од настанка или ширења болести или погоршања здравственогстања другог лица.6 Та опасност у смислу последице се јавља у два облика. Тосу: а) конкретна и б) апстрактна опасност. Конкретна опасност је непосредна,блиска, стварна опасност, опасност која је стварно, непосредно наступила заживот, телесни интегритет и здравље другог лица. Апстрактна или општаопасност је опасност која је могла да наступи услед предузете радње извршењапо живот, телесни интегритет или здравље, али није наступила у конкретномслучају.7 Већи број ових кривичних дела може да изврши свако лице, али некаод њих могу да учине само одређена лица нпр. лекар или други здравственирадник (несавесно пружање лекарске помоћи). У погледу кривице, највећи бројових кривичних дела се врши са умишљајем, док се нека дела могу вршити иса умишљајем и са нехатом. Међу кривичним делима против здравља људи посвом значају, природи, карактеристикама, својству учиниоца, врсти и обимупроузроковане последице издваја се кривично дело које се у Републици Србији
4 Ђорђе Ђорђевић, Кривично право, Посебни део, Београд, Криминалистичко полицијскаакадемија, 2014, стр. 212-214. 5 Закон о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србије број: 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014), Закон о здравственомосигурању (Службени гласник Републике Србије број: 107/2005, 109/2005, 57/2011,110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014), Закон о заштити становништва одзаразних болести (Службени гласник Републике Србије број 125/2004 и 36/2015), Законо лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије број30/2010 и 107/2012), Закон о заштити лица са менталним сметњама (Службени гласникРепублике Србије број 45/2013) и Закон о правима пацијената (Службени гласникРепублике Србије број 45/2013).6 Драган Јовашевић, Кривично право, Општи део, Београд, Досије, 2016, стр. 76-78.7 Јован Ћирић, „Кривичноправна заштита здравља људи“, Зборник радова, Југословенскокривично законодавство и слободе и права човека и грађанина, Београд, 2001, стр. 142-151. 



назива: „Несавесно пружање лекарске помоћи“ из члана 251 Кривичногзаконика. Ово дело се састоји у несавесном пружању лекарске помоћи одстране лекара или у несавесном пружању медицинске помоћи, неге или другездравствене делатности од стране другог здравственог радника чиме сепроузрокује погоршање здравственог стања другог лица.8 Несавесно пружањелекарске помоћи или несавесно лечење болесника и други несавесни поступцилекара и других здравствених радника којима се проузрокује погоршањездравственог стања пацијента представља кривично дело, које повлачикривичну одговорност и кажњивост њиховог учиниоца и у другимпозитивним иностраним кривичним законодавствима. Наравно, да бројнипропусти медицинских радника ове врсте са блажим последицамапредстављају основ за друге видове, пре свега, професионалне одговорностиза „лекарску грешку“ или „медицинску грешку“ од стране надлежнихструковних организација. У наставку ћемо анализирати појам, елементе,карактеристике, садржину, облике испољавања кривичног дела несавесногпружања лекарске помоћи и систем кривичних санкција у упореднимкривичним законодавствима држава бивше СФР Југославије. 
2) БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАБосна и Херцеговина као међународноправни субјект има специфичанкривичноправни систем. Њега чине четири законска текста. То су: a) Кривичнизакон Босне и Херцеговине – КЗ БИХ,9 б) Кривични закон Федерације Босне иХерцеговине – КЗ ФБИХ,10 в) Кривични закон Брчко Дистрикта Босне иХерцеговине – КЗ БД БИХ,11 и г) Кривични законик Републике Српске – КЗ РС.12Кривични закон Босне и Херцеговине из 2003. године са више новела непознаје кривична дела против здравља људи јер је кривичноправна заштитаових вредности у надлежности ентитета. Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине из 2003. године у главидвадесетпрвој под називом: „Кривична дела против здравља људи“ у члану 229предвиђа кривично дело под називом: „Несавесно лечење“. Истоветнокривично дело, са истим називом, садржином, карактеристикама, облицимаиспољавања, облицима кривице, те прописаним казнама познаје и Кривични
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8 Драган Јовашевић, Кривично право, Посебни део, Београд, Досије, 2017, стр.189-192. 9 Службени гласник Босне и Херцеговине број: 3/2003, 32/2003, 37/2003, 54/2004, 61/2004,30/2005, 53/2006, 32/2007, 8/2010, 47/2014, 22/2015 и 40/2015. 10 Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број: 36/2003, 37/2003, 21/2004,69/2004, 18/2005 и 42/2010. 11 Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине број 33/2013.12 Службени гласник Републике Српске број 64/2017.
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закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине из 2013. године у главидвадесетпрвој под називом „Кривична дела против здравља људи“, у одредбичлана 225 Кривично дело „Несавесно лечење“ састоји се у примени очигледнонеприкладног средства или начина лечења или у непримењивањуодговарајуће хигијенске мере од стране доктора медицине или докторастоматологије у обављању своје делатности или у несавесном поступањудругог здравственог радника при пружању медицинске помоћи или неге чимесе проузрокује погоршање здравственог стања неког лица.13 Ово кривичнодело има два облика испољавања. То су: а) несавесно пружање лекарскепомоћи од стране доктора медицине или доктора стоматологије, и б)несавесно пружање медицинске помоћи или неге од стране другогздравственог радника.14 Први облик дела чини доктор медицине или докторстоматологије који обављајући своју делатност (дакле, при пружању лекарскеили стоматолошке помоћи) примени очигледно неприкладно (неподобно)средство или начин лечења или не примени одговарајућу хигијенску меручиме проузрокује погоршање здравственог стања другог лица. Радњаизвршења се састоји из две алтернативно предвиђене делатности. То су: а)примена очигледно неприкладног средства или начина лечења, и б)непримењивање одговарајуће хигијенске мере. За постојање дела је битно даове делатности предузима одређено лице – лице са одређеним својством –доктор медицине или доктор стоматологије у обављању своје делатности (припружању лекарске или стоматолошке) помоћи.15 Средства лечења су супстанцеи направе које се уносе у организам или стављају на тело ради постављањадијагнозе болести, лечења или из превентивних разлога. Начин лечења јеметод и врста лечења и поступак за сваку врсту болести који је научно утврђени практично доказан. Средства и начини лечења су међусобно повезани, јер сеза одређен начин лечења примењују одређена средства и обрнуто. Запостојање кривичног дела је потребно да доктор медицине или докторстоматологије примени средства или начин лечења који су очигледнонеприкладни, неподобни, чиме се у знатној мери одступа или се грубо кршеправила медицинске струке. Очигледно су неприкладна средства16 која нисусмела да се користе за одређену врсту болести, или не у тој количини (дози),
13 Borislav Petrović i Dragan Jovašević, Krivično (kazneno) pravo, Posebni dio, Sarajevo, Pravnifakultet, 2005, str. 220-223. 14 Миодраг Симовић, Владимир Симовић и Љубо Тодоровић, Кривични закони у Босни и

Херцеговини, Сарајево, Финекс, 2010, стр. 206-207.15 Митар Кокољ и Драган Јовашевић, Кривично право Републике Српске, Општи и посебни
део, Бијељина, Универзитет Синергија, 2011, стр. 289-291. 16 Милош Бабић и ИванкаМарковић, Кривично право, Посебни дио, Правни факултет, БањаЛука, 2008, стр. 317-319.



или не на тај начин, у том тренутку, на том месту и у том поступку. Очигледнонеприкладан начин лечења постоји ако се употреби начин лечења који нијепримењив са становишта науке и праксе за ту врсту болести или је непотребани штетан. Непримењивање одговарајуће хигијенске мере је делатност чињењаили нечињења којом се одступа од поштовања правила медицинске струке упогледу примене одговарајућих хигијенских мера било да се ове мере крше употпуности или делимично или се недовољно или неблаговременопримењују.17 Последица дела је повреда у виду проузроковања погоршањаздравственог стања лица према коме је управо предузета делатност докторамедицине или доктора стоматологије у обављању своје лекарске делатности.18Извршилац дела може бити само доктор медицине или доктор стоматологије.То је лице са завршеним медицинским или стоматолошким факултетом. Упогледу кривице могућ је умишљај или нехат. За умишљајно извршење дела јепрописана казна затвора до три године, а за нехатно дело казна затвора доједне године. Други облик кривичног дела: „Несавесно лечење“ чини другиздравствени радник који при пружању медицинске помоћи или неге несавеснопоступа чиме се проузрокује погоршање здравственог стања неког лица.Радња извршења овог облика дела је несавесно поступање здравственоградника при пружању медицинске помоћи или неге. Несавесно поступањесастоји се у различитим пропустима, нечињењу, недовољном чињењу,неблаговременом чињењу или аљкавом вршењу делатности из доменапружања медицинске помоћи или неге. Последица дела је повреда у видупроузроковања погоршања здравственог стања лица према коме је управопредузета нека делатност здравственог радника. Извршилац овог облика деламоже да буде здравствени радник. То је лице са завршеном медицинском илистоматолошком школом: медицинске сестре, рендген-техничари, лаборанти,здравствени техничари, инструменталисти, бабице и друга лица. У погледукривице могућ је умишљај или нехат. За умишљајно извршење дела прописанаје казна затвора до три године, а за нехатно дело казна затвора до једне године.Кривични законик Републике Српске из јула 2017. године у глави седамнаестпод називом: „Кривична дела против здравља људи“, у члану 197 предвиђакривично дело под називом „Несавесно пружање лекарске помоћи“. Дело чинилекар који се при пружању лекарске помоћи не придржава правилаздравствене струке или други здравствени радник који се при пружањумедицинске помоћи не придржава правила медицинске струке чимепроузрокује знатније погоршање здравственог стања неког лица. И код овогкривичног дела објект заштите се јавља у виду здравља одређеног лица према
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17 Borislav Petrović, Dragan Jovašević i Amila Ferhatović, Krivično pravo 2, Sarajevo, Pravni fakultet,2016, str. 278-281.18 Драган Јовашевић, Љубинко Митровић и Вељко Икановић, Кривично право Републике

Српске, Посебни део, Бања Лука, 2017, стр. 256-259.
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коме се предузима лекарска или медицинска интервенција. Дело има дваосновна и два тежа облика испољавања. Први основни облик дела чини лекаркоји се при пружању лекарске помоћи не придржава правила лекарске струкечиме проузрокује знатније погоршање здравственог стања неког лица. Запостојање дела у овом облику потребно је кумулативно испуњење следећихуслова: а) радња извршења је непридржавање правила лекарске (медицинске)струке. Дело је одређено бланкетном диспозицијом јер се радња извршењасастоји у свакој делатности чињења (позитивној, активној радњи) илинечињења (пропуштања, негативној, пасивној радњи) којом се крши, поступапротивно, не примењује или одступа од примене једног или више правилалекарске струке, б) радња извршења се предузима приликом пружања лекарскепомоћи, в) радњу извршења предузима одређено лице – лекар, и г) последицадела се састоји у повреди у виду „знатнијег“ погоршања здравственог стањанеког лица. Када постоји погоршање здравственог стања лица према коме јепримењен одређени лекарски поступак (процедура), када је то погоршање„знатније“, дакле, у већој мери или већем обиму, односно у дужем трајањупредставља фактичко питање које суд решава у сваком конкретном случају.Битно је да је ово погоршање везано, да је резултат предузете радњеизвршиоца.19 У погледу кривице дело се може извршити са умишљајем или изнехата. Извршилац дела може бити само лекар. За умишљајно извршење делапрописана је новчана казна или казна затвора до три године, а за нехатно делоновчана казна или казна затвора до једне године. Други основни облик делачини други здравствени радник који се при пружању медицинске помоћи непридржава правила медицинске струке чиме се проузрокује знатнијепогоршање здравственог стања лица према коме је медицинска помоћ ипредузета. И овде је радња извршења одређена бланкетном диспозицијом каосвако поступање противно медицинским прописима из оквира медицинскеструке, било да се ради о чињењу или нечињењу. Ову радњу извршењапредузима: а) одређено лице – други здравствени радник, и б) у одређено време– приликом пружања медицинске помоћи. При томе је битно да овако предузетарадња извршења има за последицу наступање погоршања здравственог стања„у знатнијој мери“ лица коме је пружена медицинска помоћ. И ово се дело можеизвршити са умишљајем у ком случају се здравствени радник може казнитиновчаном кзаном или казном затвора до три године, или из нехата у ком случајује прописана новчана казна или казна затвора до једне године. Но, Кривичнизаконик Републике Српске познаје и два тежа, квалификована обликакривичног дела из члана 197.20 Први тежи облик дела за који је прописана казна
19 Драган Јовашевић и Вељко Икановић, Кривично право Републике Српске, Посебни део, БањаЛука, 2017, стр. 278-281.20 Драган Јовашевић, Љубинко Митровић и Вељко Икановић, Коментар Кривичног законика

Републике Српске, Бања Лука, 2017, стр. 417-418.



затвора од једне до осам година за умишљајно извршење дела, а новчана казнаили казна затвора до три године за нехатно извршење дела постоји ако је уследпредузете радње извршења проузрокована последица у виду: а) тешке телеснеповреде, или б) тешког нарушавања здравља једног или више лица. Тежапоследица која је резултат предузете радње извршења – дело квалификованотежом последицом – представља основ за пооштрено кажњавање. Најтежиоблик овог кривичног дела за чије је умишљајно извршење прописана казназатвора од две до дванаест година, а за нехатно извршење дела казна затвораод једне до осам година постоји ако је услед предузете радње извршења билоког од основних облика дела проузрокована смрт једног или више лица. 
3) ЦРНА ГОРАКривични законик Црне Горе из 2003. године са више измена и допуна углави двадесетчетвртој под називом „Кривична дела против здравља људи“, учлану 290 прописује кривично дело под називом „Несавесно пружање лекарскепомоћи“.21 Дело се састоји у несавесном пружању лекарске помоћи од странелекара или у несавесном пружању медицинске помоћи, неге или другездравствене делатности од стране другог здравственог радника чиме сепроузрокује погоршање здравственог стања другог лица.22 Објект заштите јездравље људи од несавесних поступака лекара у лечењу, односно здравственихрадника у пружању медицинске помоћи, неге или при вршењу другездравствене делатности. Ово кривично дело има два основна облика. То су: а)несавесно пружање лекарске помоћи од стране лекара, и б) несавесно пружањемедицинске помоћи, неге или друге здравствене делатности од стране другогздравственог радника.23 Први облик дела чини лекар који при пружањулекарске помоћи примени очигледно неподобно средство или очигледнонеподобан начин лечења, или не примени одговарајуће хигијенске мере илиуопште очигледно несавесно поступа чиме проузрокује погоршањездравственог стања другог лица. Радња извршења састоји се из триалтернативно предвиђене делатности. То су: а) примена очигледнонеподобног средства или очигледно неподобног начина лечења, б)непримењивање одговарајуће хигијенске мере, и в) уопште очигледнонесавесно поступање. За постојање дела битно је да ове делатности предузималекар при пружању лекарске помоћи. За постојање кривичног дела потребно
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21 Službeni list Crne Gore broj: 70/2003, 13/2004, 47/2006, 40/2008, 25/2010, 32/2011,64/2011, 40/2013, 56/2013 i 42/2015.22 Кrivični zakonik Crne Gore, Podgorica, Službeni list, 2016, str. 140. 23 Ljubiša Lazarević, Branko Vučković i Vesna Vučković, Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore,Cetinje, Obod, 2004, str. 702-704.



је да лекар примени средства или начин лечења који су очигледно неподобни,чиме се у знатној мери одступа или се грубо крше правила лекарске струкешто указује на бланкетни карактер дела. Очигледно су неподобна средствакоја нису смела да се користе за одређену врсту болести, или не у тој количини(дози), или не на тај начин и у том поступку. Очигледно неподобан начинлечења постоји ако се употреби начин лечења који није примењив састановишта науке и праксе за ту врсту болести или је непотребан и штетан.Непримењивање одговарајуће хигијенске мере је делатност чињења илинечињења којом се одступа од поштовања правила медицинске струке упогледу примене одговарајућих хигијенских мера, било да се ове мере крше употпуности или делимично, или се недовољно или неблаговременопримењују. Уопште, очигледно несавесно поступање обухвата различитеделатности чињења (позитивне, активне радње – кршења) или нечињења(негативне, пасивне радње, пропуштања) којима се одступа од дужногпонашања у пружању лекарске помоћи. Последица дела се јавља у видупроузроковања погоршања здравственог стања лица према коме је управопредузета делатност лекара при пружању лекарске помоћи. Извршилац деламоже бити само лекар. То је лице са завршеним медицинским илистоматолошким факултетом. У погледу кривице могућ је умишљај или нехат.За умишљајно извршење дела прописана је казна затвора од три месеца до тригодине, а за нехатно дело новчана казна или казна затвора до једне године.Други основни облик овог дела чини други здравствени радник који припружању медицинске помоћи, неге или при вршењу друге здравственеделатности очигледно несавесно поступа чиме се проузрокује погоршањездравственог стања неког лица. Радња извршења је одређена као „очигледнонесавесно“ поступање здравственог радника при пружању медицинскепомоћи, неге или при вршењу друге здравствене делатности. Несавеснопоступање се састоји у пропустима, нечињењу, недовољном чињењу,неблаговременом чињењу или аљкавом вршењу делатности из доменапружања медицинске помоћи, неге или друге здравствене делатности. Запостојање дела потребно је да се ради о „очигледно“ несавесном поступању,значи, поступању којим се грубо, у знатној мери, у већем обиму или у дужемтрајању одступа од правила о вршењу одређених медицинских делатности.Последица дела је повреда у виду проузроковања погоршања здравственогстања лица према коме је управо предузета нека делатност здравственоградника. Извршилац дела може да буде здравствени радник. То је лице сазавршеном медицинском или стоматолошком школом: медицинске сестре,рендген-техничари, лаборанти, здравствени техничари, инструменталисти,бабице и друга лица. У погледу кривице могућ је умишљај или нехат. Заумишљајно извршење дела прописана је казна затвора од три месеца до тригодине, а за нехатно дело новчана казна или казна затвора до једне године.Тежи облик кривичног дела предвиђен је у посебној законској одредби – у
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члану 302 под називом „Тешка дела против здравља људи“. Ово дело постојиако је услед предузете радње извршења кривичног дела несавесног пружањалекарске помоћи наступила из нехата тежа последица. Зависно од обликакривице са којим је извршено основно дело и врсте, обима и интензитетапроузроковане теже последице разликују се четири облика испољавања овогкривичног дела. То су: а) ако је основно дело извршено са умишљајем, апроузрокована је тежа последица у виду тешке телесне повреде или тешкогнарушавања здравља неког лица, прописана је казна затвора од једне до осамгодина, б) ако је основно дело извршено са умишљајем, а проузрокована јепоследица у виду смрти једног или више лица, прописана је казна затвора оддве до дванаест година, в) ако је основно дело извршено из нехата, апроузрокована је тежа последица у виду тешке телесне повреде или тешкогнарушавања здравља неког лица, прописана је казна затвора до четири године,и г) ако је основно дело извршено из нехата, а проузрокована је последица у видусмрти једног или више лица, прописана је казна затвора од једне до осам година. 
4) ХРВАТСКАКазнени закон Хрватске из 2011. године у глави шеснаестој под називом„Кривична дела против здравља људи“ предвиђа у одредби члана 181 кривичнодело под називом „Несавесно лечење.24 Иначе, ово кривично дело саидентичним називом, садржином и карактеристикама, те облицимаиспољавања познавао је у члану 240 и претходни Казнени закон25 из 1997.године. Дело се састоји у примени очигледно (очито) неподобног средства илиначина лечења, у очитом (очигледном) непоступању по правилима здравственеструке на други начин или у очигледно несавесном поступању од странедоктора медицине, доктора денталне медицине (стоматологије) или другогздравственог радника у обављању здравствене делатности чиме се проузрокујепогоршање болести или нарушавање здравља другог лица.26 Радња извршењаје вишеструко алтернативно одређена као што је: а) примена очигледнонеподобног средства или очигледно неподобног начина лечења, б) очигледнонепоступање по правилима здравствене струке27 на други начин, и в) очигледно

24 Narodne novine Republike Hrvatske broj: 125/2011, 144/2012, 56/2015 i 61/2015. 25 Narodne novine Republike Hrvatske broj: 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001, 105/2004,84/2005, 71/2006 i 110/2007. 26 Кsenija Turković et al., Komentar Kaznenog zakona, Zagreb, Narodne novine, 2013, str. 239-240. 27 Правила здравствене струке су уређена бројним прописима у Републици Хрватској каошто су: Закон Закон о денталној медицини, Закон о медицинско-биохемијској делатности,Закон о сестринству, Закон о примаљству, Закон о физиотерапеутској делатности, као иКодекс медицинске етике и деонтологије Хрватске лекарске коморе. 
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несавесно поступање. За постојање дела битно је да се ове делатностипредузимају од стране извршиоца у обављању здравствене делатности сходноодредбама Закона о здравственој заштити што указује на бланкетни карактеровог дела.28 Несавесно лечење може бити испољено у давању погрешнедијагнозе болести и затим у погрешној примени средстава и начина лечења.29Погрешна дијагноза резултира из површног, немарног, несавесног и нестручногпрегледа, пропуштања да се изврши потребна медицинска претрага и прикупеспецијалистички налази, снимци и друге анализе и др. Од утврђивања правилнедијагнозе зависи начин и поступак лечења. Погрешна дијагноза доводи допогрешне примене средства и начина лечења.30 Средства лечења су супстанцеи направе које се уносе у организам или стављају на тело ради постављањадијагнозе болести, лечења или из превентивних разлога. Начин лечења је методи врста лечења и поступак за сваку врсту болести који је научно утврђен ипрактично доказан. Средства и начини лечења су међусобно повезани, јер се заодређен начин лечења примењују одређена средства и обрнуто. За постојањеовог кривичног дела потребно је да се примени средство или начин лечења којису очигледно (очито) неподобни, чиме се у знатној мери одступа или се грубокрше правила медицинске струке. Очигледно су неподобна средства која нисусмела да се користе за одређену врсту болести или не у тој количини (дози) илине на тај начин и у том поступку. Очигледно неподобан начин лечења постојиако се употреби начин лечења који није примењив са становишта науке ипраксе за ту врсту болести или је непотребан и штетан. Очигледно непоступањепо правилима здравствене струке на други начин представља специфичнурадњу извршења овог кривичног дела. Иако се на први поглед може закључитида се она јавља као нечињење, пропуштање, негативна, пасивна делатност,уздржавање од примене у потпуности или делимично, правила здравственеструке која су у конкретном случају морала бити примењена, очигледно је дасе ова радња може предузети и чињењем – предузимањем делатности које суочигледно противне правилима здравствене струке. За постојање делапотребно је да се радња извршења предузима: а) очигледно – дакле, у већојмери, већем обиму, на ширем простору или у дужем трајању, и б) на други начин.Очигледно несавесно поступање обухвата различите делатности чињења илинечињења којима се одступа у потпуности или делимично, на одређеном месту,у одређено време од дужног понашања у обављању здравствене делатности. У
28 Narodne novine Republike Hrvatske broj: 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011,154/2011, 1272012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012. 29 Šime Pavlović, ‘’Kaznena odgovornost doktora medicine i doktora stomatologije zbognesavjesnog liječenja’’, Hrvatska pravna revija, Zagreb, broj 1/2007, str. 69-76.30 Ksenija Turković i Sandra Roksandić Vidlička, ‘’Reforma kaznenog zakonodavstva u oblastizdravstva’’, Zbornik radova, Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse, Novalja,2011, str. 111-136.



правној теорији преовладава схватање да се под несавесним лечењемподразумевају и делатности самовољног лечења, под условом да је на овајначин проузрокована законом предвиђена врста последице дела.31 Извршилацдела може бити само одређено лице – лице са посебним својством као што су:доктор медицине, доктор денталне медицине (стоматологије) и другиздравствени радник. У погледу кривице дело се може извршити са умишљајемили из нехата. За умишљајно извршење дела је прописана казна затвора доједне године, а за нехатно дело казна затвора до шест месеци. Кривично делоиз члана 181 Казненог закона Хрватске има три тежа, квалификована обликаиспољавања зависно од обима, врсте и интензитета проузроковане последице.Први тежи облик дела постоји ако је услед предузете радње извршења основногдела наступила тежа последица (као резултат нехата извршиоца) у виду: а)тешке телесне повреде другог лица, и б) знатног погоршања постојеће болести.Ова тежа последица треба да се налази у узрочно-последичној вези са радњомизвршења. Када постоји „знатно“ погоршање постојеће болести уследнесавесног лечења болесника представља фактичко питање које суд решава усваком конкретном случају. За умишљајно извршење дела прописана је казназатвора до три године, а за нехатно дело казна затвора до једне године. Другитежи облик дела је такође квалификован тежом последицом која је резултатнехата и настаје услед предузете радње извршења основног дела. Тежапоследица се у овом случају јавља у два облика. То су: а) особито тешка телеснаповреда другог лица, и б) прекид трудноће код другог женског лица. Заумишљајно извршење дела прописана је казна затвора од шест месеци до петгодина, а за нехатно дело казна затвора до три године. Најтежи облик деланесавесног лечења постоји ако је предузетом радњом извршења проузрокованатежа последица у виду смрти једног или више лица. Смртна последица требада је у узрочно-последичној вези са радњом извршења основног дела и у односуна њу извршилац поступа са нехатом. За умишљајно извршење овог делапрописана је казна затвора од три до дванаест година, а за нехатно дело казназатвора од једне до осам година. 
5) МАКЕДОНИЈАКривични законик Македоније из 1996. године са низом измена и допунау глави двадесетпрвој под називом „Кривична дела против здравља људи“ учлану 207 предвиђа кривично дело „Несавесно лечење болесника“.32 Дело се
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31 Ksenija Turković et al., Komentar Kaznenog zakona, op. cit., str. 240-241.32 Службен весник на Република Македонија број: 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004,81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011,142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014 и132/2014.
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састоји у несавесном пружању лекарске помоћи од стране лекара или унесавесном пружању медицинске помоћи и неге од стране бабице или другогздравственог радника чиме се проузрокује погоршање здравственог стањадругог лица.33 Објект заштите је здравље људи од несавесних поступака лекарау лечењу, односно бабице и других здравствених радника у пружањумедицинске помоћи или неге. Дело има два основна облика. То су: а) несавеснопружање лекарске помоћи од стране лекара, и б) несавесно пружањемедицинске помоћи и неге од стране бабице или другог здравственог радника.Први облик дела чини лекар који при пружању лекарске помоћи примениочигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења, илине примени одговарајуће хигијенске мере или уопште несавесно поступа чимепроузрокује погоршање здравственог стања другог лица. Радња извршења сесастоји из три алтернативно предвиђене делатности. То су: а) применаочигледно неподобног средства или очигледно неподобног начина лечења, б)непримењивање одговарајуће хигијенске мере, и в) уопште несавеснопоступање. За постојање дела је битно да ове делатности предузима лекар припружању лекарске помоћи. За постојање кривичног дела потребно је да лекарпримени средства или начин лечења који су очигледно неподобни, чиме се узнатној мери одступа или се грубо крше правила медицинске струке.Очигледно су неподобна средства која нису смела да се користе за одређенуврсту болести или не у тој количини (дози) или не на тај начин и у томпоступку. Очигледно неподобан начин лечења постоји ако се употреби начинлечења који није примењив са становишта науке и праксе за ту врсту болестиили је непотребан и штетан. Непримењивање одговарајуће хигијенске мере једелатност чињења или нечињења којом се одступа од поштовања правиламедицинске струке у погледу примене одговарајућих хигијенских мера билода се ове мере крше у потпуности или делимично или се недовољно илинеблаговремено примењују. Уопште, очигледно несавесно поступањепредставља све делатности чињења или нечињења којима се одступа оддужног понашања у пружању лекарске помоћи. Последица дела је повреда увиду проузроковања погоршања здравственог стања лица према коме јеуправо предузета делатност лекара при пружању лекарске помоћи. Извршилацдела може бити само лекар. То је лице са завршеним медицинским илистоматолошким факултетом. У погледу кривице могућ је умишљај или нехат.За умишљајно извршење дела прописана је новчана казна или казна затворадо три године, а за нехатно дело новчана казна или казна затвора до једнегодине. Други облик дела чини бабица или други здравствени радник који припружању медицинске помоћи или неге очигледно несавесно поступа чимепроузрокује погоршање здравственог стања неког лица. Радња извршења јеочигледно несавесно поступање бабице или другог здравственог радника при
33 Владо Камбовски, Казнено право, Посебен дел, Скопље, Правни факултет, 2006, стр. 389-391. 



пружању медицинске помоћи или неге. Несавесно поступање се састоји упропустима, нечињењу, недовољном чињењу, неблаговременом чињењу илиаљкавом вршењу делатности из домена пружања медицинске помоћи илинеге. За постојање дела је потребно да се ради о очигледно несавесномпоступању, значи поступању којим се грубо, у знатној мери или у дужемтрајању одступа од правила о вршењу одређених медицинских делатности.Последица дела је повреда у виду проузроковања погоршања здравственогстања лица према коме је управо предузета нека делатност бабице или другогздравственог радника. Извршилац дела може да буде само одређено лице: а)бабица, и б) други здравствени радник. То је лице са завршеном медицинскомили стоматолошком школом: медицинске сестре, рендген-техничари,лаборанти, здравствени техничари, инструменталисти и друга лица. У погледукривице могућ је умишљај или нехат. За умишљајно извршење дела прописанаје новчана казна или казна затвора до три године, а за нехатно дело новчанаказна или казна затвора до једне године. 
6) СЛОВЕНИЈА Кривични законик Словеније из 2008. године у глави двадесет под називом„Кривична дела против човековог здравља“ у члану 179 прописује кривичнодело „Нехатно лечење и обављање здравствене делатности“.34 Дело чини лекаркоји нехатно (непажљиво) поступа противно правилима лекарске струкеприликом обављања лекарске делатности или други здравствени радник којина исти начин поступа противно правилима здравствене делатности чиме сепроузрокује погоршање здравственог стања другог лица. Дело има два облика.То су: а) несавесно пружање лекарске помоћи од стране лекара, и б) несавесновршење друге здравствене делатности од стране другог здравственоградника.35 Први облик дела чини лекар који при пружању лекарске помоћи изнехата (непажње) поступа противно правилима лекарске струке (професије).Овде се као радња извршења, која је одређена бланкетном диспозицијом, јављасвака делатност чињења или нечињења која је довољна, подобна дапроузрокује последицу дела – погоршање здравственог стања леченог лица узкршење правила лекарске струке. То се може учинити различитимделатностима, на различите начине и различитим средствима. Последица делаје повреда у виду проузроковања погоршања здравственог стања лица премакоме је управо предузета делатност лекара при пружању лекарске помоћи.Извршилац дела може бити само лекар. То је лице са завршеним медицинскимили стоматолошким факултетом. У погледу кривице потребан је нехат. За ово

Европско законодавство, бр. 63/2018

83
34 Uradni list Republike Slovenije broj: 55/2008, 66/2008, 39/2009, 91/2011 i 50/2012.35 Ljiljana Selinšek, Kazensko pravo, Splošni del in osnove posebnega dela, Ljubljana, Založba GV,2007, str. 388-390.



је дело прописана казна затвора до три године. Други облик дела за који јетакође прописана казна затвора до три године постоји у следећим случајевима:а) ако здравствени радник који није лекар приликом обављања здравственеделатности поступа противно правилима здравствене струке, дакле,противправно. И овде се ради о бланкетној диспозицији, и б) ако лекар припружању лекарске помоћи из нехата примени очигледно непотребан(неподобан) начин или средство лечења. За постојање дела у овом обликупотребно је, дакле, испуњење следећих елемената: а) последица дела се јављау виду погоршања здравственог стања другог лица, б) радња извршења сепредузима од стране одређеног лица – лекара или другог здравственоградника, в) радња извршења се предузима приликом пружања лекарскепомоћи или вршења друге здравствене делатности, и г) на страни извршиоцапостоји нехат као облик кривице. Тежи облик дела за који је прописана казназатвора од једне до осам година постоји ако је услед предузете радњеизвршења лекара или другог здравственог радника било код од два основнаоблика дела из нехата проузрокована тежа последица у виду смрти другоглица. Смрт леченог лица или лица према коме је предузета одређеназдравствена делатност треба да је у узрочно- последичној вези са предузетомрадњом извршења. 
7) ИЗВОРИ Lazarević, Ljubiša, Vučković, Branko, Vučković, Vesna, Komentar Krivičnog zakonika
Crne Gore, Cetinje, Obod, 2004.Narodne novine Republike Hrvatske broj: 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001,105/2004, 84/2005, 71/2006 i 110/2007. Narodne novine Republike Hrvatske broj: 125/2011, 144/2012, 56/2015 i 61/2015.Narodne novine Republike Hrvatske broj: 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011,84/2011, 154/2011, 1272012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012. Pavlović, Šime, „Kaznena odgovornost doktora medicine i doktora stomatologije zbognesavjesnog liječenja“, Hrvatska pravna revija, Zagreb, broj 1/2007.Petrović, Borislav, Jovašević, Dragan, Ferhatović, Amila, Krivično pravo 2, Sarajevo,Pravni fakultet, 2016.Petrović, Borislav, Jovašević, Dragan, Krivično (kazneno) pravo, Posebni dio, Sarajevo,Pravni fakultet, 2005. Selinšek, Ljiljana, Kazensko pravo, Splošni del in osnove posebnega dela, Ljubljana,Založba GV, 2007. Službeni list Crne Gore broj: 70/2003, 13/2004, 47/2006, 40/2008, 25/2010,32/2011, 64/2011, 40/2013, 56/2013 i 42/2015.Turković, Ksenija et al., Komentar Kaznenog zakona, Zagreb, Narodne novine, 2013.
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Turković, Ksenija, Roksandić, Vidlička Sandra, ‘’Reforma kaznenog zakonodavstva uoblasti zdravstva’’, Zbornik radova, Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva ipravne prakse, Novalja, 2011.Uradni list Republike Slovenije broj: 55/2008, 66/2008, 39/2009, 91/2011 i50/2012.Бабић, Милош, Марковић, Иванка, Кривично право, Посебни дио, Правнифакултет, Бања Лука, 2008.Ђорђевић, Ђорђе, Кривично право, Посебни део, Београд, Криминаистичкополицијска академија, 2014.Јовашевић, Драган, Икановић, Вељко, Кривично право Републике Српске, Посебни
део, Бања Лука, 2012.Јовашевић, Драган, Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском
праксом, Београд, Номос, 2003.Јовашевић, Драган, Кривично право, Општи део, Београд, Досије, 2016.Јовашевић, Драган, Кривично право, Посебни део, Београд, Досије, 2017.Јовашевић, Драган, Лексикон кривичног права, Београд, Службени гласник,2011.Јовашевић, Драган, Митровић, Љубинко, Икановић, Вељко, Коментар
Кривичног законика Републике Српске, Бања Лука, 2017. Јовашевић, Драган, Митровић, Љубинко, Икановић, Вељко, Кривично право
Републике Српске, Посебни део, Бања Лука, 2017.

Кrivični zakonik Crne Gore, Podgorica, Službeni list, 2016.Камбовски, Владо, Казнено право, Посебен дел, Скопље, Правни факултет, 2006.Кокољ, Митар, Јовашевић, Драган, Кривично право Републике Српске, Општи и
посебни део, Бијељина, Универзитет Синергија, 2011.Симовић, Миодраг, Симовић, Владимир, Тодоровић, Љубо, Кривични закони у
Босни и Херцеговини, Сарајево, Финекс, 2010.Службен весник на Република Македонија број: 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003,19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011,135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014,27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014 и 132/2014.Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број: 36/2003, 37/2003,21/2004, 69/2004, 18/2005 и 42/2010. Службени гласник Босне и Херцеговине број: 3/2003, 32/2003, 37/2003,54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 32/2007, 8/2010, 47/2014, 22/2015 и40/2015. Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине број 33/2013.
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Службени гласник Републике Србије број: 107/2005, 109/2005, 57/2011,110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014.Службени гласник Републике Србије број: 107/2005, 72/2009, 88/2010,99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014.Службени гласник Републике Србије број: 125/2004 и 36/2015.Службени гласник Републике Србије број: 30/2010 и 107/2012.Службени гласник Републике Србије број 45/2013.Службени гласник Републике Српске број 64/2017.Ћирић, Јован, „Кривичноправна заштита здравља људи“, Зборник радова,Југословенско кривично законодавство и слободе и права човека играђанина, Београд, 2001.
8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУМеђу кривичним делима против здравља људи (тзв. здравственикриминалитет) по свом значају, природи, карактеристикама, својствуучиниоца, врсти и обиму проузроковане последице у Републици Србији издвајасе кривично дело из члана 251 Кривичног законика. Оно се данас назива„Несавесно пружање лекарске помоћи“, иако је од 1951. године до данас носилоназив „Несавесно лечење болесника“, као што га под овим називом познају идруга анализирана кривична законодавства бивше СФР Југославије (нпр. Боснеи Херцеговине, Хрватске и Македоније). У заштити људског здравља посебанзначај и улогу има пружање лекарске или уопште друге врсте медицинскепомоћи или неге болесним лицима. Лица која су овлашћена да пружају овуврсту помоћи – лекари и други здравствени радници, поред одговарајућестручне спреме, треба да поступају савесно и у складу са правилимамедицинске струке, науке и вештине. Отуда произилази потреба појачанекривичноправне заштите здравља болесних лица. Иначе, у правној теоријиима схватања да се овде ради о службеном кривичном делу, односно окривичном делу несавесног рада у служби. Иначе, ово кривично дело први путсе у српском кривичном законодавству појављује тек 1929. године садоношењем Кривичног законика Краљевине Југославије које је разликовалодва неименована кривична дела ове врсте, природе и карактера у одредбамачлана 263 (када је лекар приликом лечења из нехата оштетио здравље другогаили му погоршао постојећу болест) и члана 264 (када је лекар применионеподобан начин лечења или хирушку интервенцију без сагласностиболесника услед чега наступи његова смрт). Потом ово кривично дело подразним називима познаје послератно кривично законодавство, нпр. Кривичнизаконик ФНР Југославије из 1951. године у члану 203 под називом „Несавеснолечење болесника“. Кривично дело из члана 251. Кривичног законика Србијепод називом „Несавесно пружање лекарске помоћи“ (које под истим називом
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познају законодавства Републике Српске, Црне Горе и Словеније) заменило јераније постојеће кривично дело из члана 126 Кривичног закона Србије из 1977.године. Ово се дело не састоји само у кршењу прописа о лечењу болесника одстране лекара (доктора медицине и доктора стоматологије), већ уопште унезаконитом поступању здравствених радника при вршењу било којездравствене делатности. Стога би логичнији и правилнији назив овог деламогао да гласи „Несавесно вршење здравствене делатности“.Сада се ово кривично дело, које је готово на идентичан начин уређено и усвим упоредним законодавствима, састоји у несавесном пружању лекарскепомоћи од стране лекара или у несавесном пружању медицинске помоћи, негеили друге здравствене делатности од стране другог здравственог радникачиме се проузрокује погоршање здравственог стања другог лица. Као објектзаштите код овог кривичног дела јавља се здравље или право на здрављечовека, од несавесних поступака лекара у лечењу, односно здравственихрадника у пружању медицинске помоћи, неге или при вршењу другездравствене делатности. При томе није од значаја о којој се врсти болестинеког лица ради. Такође, није од значаја ни постојање пристанка болесног лицада се подвргне одговарајућем медицинском третману. Овим се кривичнимделом инкриминишу нестручни, несавесни, незаконити поступци лекара идругих здравствених радника којима се грубо одступа од правила лекарске,односно медицинске струке, знања и вештине и проузрокују штетне последицепо здравље у виду „погоршања“ здравственог стања лица према коме јепредузет одређени медицински поступак. Само кривично дело састоји се унесавесном пружању лекарске помоћи од стране лекара или у несавесномпружању медицинске помоћи, неге или друге здравствене делатности одстране другог здравственог радника чиме се проузрокује погоршањездравственог стања другог лица. На сличан начин ово кривично дело уређујуи друга анализирана упоредна кривична законодавства настала распадомбивше СФР Југославије, с тим што се називи ових дела, као што је већистакнуто, разликују. Иначе, по садржини, карактеристикама, елементимабића сва дела су уређена на готово идентичан начин и са истом прописаномказном затвора (за основни облик до три године, осим Хрватске која за оводело предвиђа казну затвора до једне године). Као учиниоци ових дела јављајусе, зависно од облика: а) лекар, доктор медицине или доктор стоматологије, иб) бабица и други здравствени радник, с тим што се радње извршења овихлица у великој мери подударају у свим анализираним законодавствима.
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ЕЛЕМЕНТИ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ПРАВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СРБИЈЕ

СА ПРАВОМ ЕУ

др Јован РУДЕЖ
проф. др Небојша ПАВЛОВИЋ

др Добрица ВЕСИЋ1

Abstract: This paper analyses some of the most important points of harmonizationof Serbian company law with the European Union law. Legal theory should be criticaland suspicious, and in accordance with its potentials, the EU designs the short,medium and long-term growth periods. This work will pay particular attention tothe matters of company law in the strict sense. Considering the process ofglobalization and international integrations, there is a requirement of harmonizationof national legislation with the EU Law. The solutions already modified or keptabreacted according to the latest developments at the EU level are also considered.According to some opinions, the integration of solutions which is established by theEU in the national laws leads to a single, i.e. universal or worldwide law. The questionis to what extent and in which solutions to implement the EU dimension into thenational law. Speaking about the change or the field of company law, as well asconsidering our Company Law Act, there is a dilemma in which extent and to whichdimension we should implement the solutions which exist in the EU, especially inthe Anglo-American law. Moreover, despite all benefits, there is a suspicion aboutsome solutions, for instance, holding a meeting of shareholders without theirphysical presence of electronic transactions, particularly as viewed from the pointof legal certainty. On the one hand, there is an obvious necessity of harmonization
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of the company law, the securities law, the stock law, the competition law, as well asthe bankruptcy law, in order to establish and be present at the common andfunctional market. On the other hand, contrary to different levels of developmentof some states, as well as their potentials, the EU designs the short, medium andlong-term growth periods. Chapter 6 (in the membership process), which relatesto the company law, is coordinated by Serbia in order to improve its own businessenvironment, which will also affect investments in Serbia. Certainly, the roles ofhuman resources and their capability are in the foreground.
Key words: European Union, harmonization, Serbian company, company law,process, national legislations
1) УВОД Наше привредно право, односно компанијско право је у завршној фазикреирања и усаглашавања са правом привредних (акционарских) друштавакоји послују у земљама чланицама Европске уније. Управо сложен процесхармонизације привредног права Србије са компанијским (привредним)правом Европске уније представља један од стубова савремених, сложенијих,правних хармонизација и тенденција, односно процеса међународнихинтеграција. Имајући у виду да је у Србији донет Закон о привреднимдруштвима у наредном периоду треба посветити посебну пажњу даљојхармонизацији српског права са компанијским правом Европске уније,односно у области привредних (акционарских) друштава. С једне стране,постоји несумњива потреба да се решења у области компанијског права,права хартија од вредности, берзанског, права конкуренције, стечајног праваи других правних решења додатно хармонизују како би се развилојединствено и функционално тржиште капитала као интегрални деофинансијског тржишта. С друге стране, узевши у обзир различит степенразвоја разних земаља чланица и њихове развојне потенцијале, односномогућности, Европска унија и пројектује развојни рок на кратак, средњи идуг период. Међутим, и поред свих предности постоји сумња у нека решења,на пример, одржавање састанка акционара без њиховог физичког присуства,путем електронских трансакција, посебно са становишта правне сигурности.Све земље ЕУ, без изузетка, познају четири основне форме привреднихдруштава: два друштва капитала (акционарско друштво и друштво саограниченом одговорношћу) и два друштва лица (командитно друштво иортачко друштво). Пандан ортачком друштву у нашем праву је јавнотрговачко друштво под заједничким именом.2 Поред тога неке земље познајуи комадитно друштво на акције (Енглеска, Немачка, Француска, Словенија,

Европско законодавство, бр. 63/2018

89
2 М. Васиљевић, Коментар Закона о привредним друштвима, Правни факултет, Београд,2006, стр. 19.
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Хрватска), а Велика Британија, мада је у поступку „брегзита“, познаје икомпаније са одговорношћу ограниченом гаранцијама, као и компаније снеограниченом одговорношћу, као друштва капитала. Привредно друштвоу форми друштва капитала (акционарско и друштво са ограниченомодговорношћу), према српском праву, али и према праву Европске уније,може да оснује и једно физичко и правно лице, тзв. једночлано друштво. Овимје наше право заокружило и прихватило законодавну праксу Европске унијеу погледу форми привредних друштава, а по општем мишљењу, добро је штосе није тежило неким новим оригиналностима, већ су прихваћена решењакоја, и у нашим условима, функционишу ефикасно и успешно.3 Међутим, сједне стране, треба имати у виду несумњиву потребу да се решења у областикомпанијског права, права хартија од вредности, берзанског, праваконкуренције, стечајног права хармонизују како би се развило јединственои функционално тржиште капитала и у целини финансијско тржиште. Сдруге стране, узевши у обзир различит степен развоја разних земаља ињихове развојне могућности, Европска унија и пројектује развојни рок накратак, средњи и дуг период. Потом, постављају се и реална питања, као штоје нпр. одржавање скупштине акционара у физичком одсуству, односногласање електронским путем и слично, нарочито са аспекта правнесигурности која оваква решења пружају. За Србију фокус је на усаглашавањус правним тековинама Европске уније и отклањању проблема у пракси, уобластима принудне ликвидације, принудног откупа акција и правамањинских и несагласних акционара. Међутим, као потребне измене наводисе прекогранично спајање, односно спровођење статусних промена друштавакоја су регистрована у различитим земљама Европске уније и усклађивањеса Уредбом о статусу европског друштва и европској економској интереснојгрупацији, јер је потребно предвидети могућност њиховог оснивања ифункционисања у Србији. Такође, овим поглављем о привредним друштвимаобухваћена су и питања рачуноводства и ревизије, што се односи на правилао успостављању Система провере квалитета рада ревизорске струке,ефикасног Система јавног надзора, као и Система објављивања годишњихфинансијских извештаја. Међутим, у складу са правним тековинама Европскеуније привредна друштва требало би да објављују документа и податке одјавног значаја. Осим тога, у области финансијског извештавања, правнетековине Европске уније утврђују правила за представљање годишњих иконсолидованих финансијских извештаја, укључујући и поједностављенаправила за мала и средња предузећа. Дугогодишње, правне тековинеЕвропске уније такође успостављају правила за одобравање, професионаланинтегритет и независност ревизора именованих на основу закона. Углавном,
3 С. Сремчев, „Питања хармонизације привредних друштава Србије са правом ЕУ“, Правни

живот, бр. 12/2008, Том 4, стр. 165-175.



циљ је усклађеност законодавстава земаља чланица са правном тековиномЕвропске уније у области права привредних друштава чиме се, измеђуосталог, стварају пословни услови који ће домаћим привредним субјектимаомогућити конкурентност и једнак третман на тржишту Европске уније. Натај начин се додатно потврђује елементарна правна сигурност која јенеопходан предуслов за успешно пословање и инвестиције.4 Усклађивањемзаконодавства са правном тековином ЕУ у области права привреднихдруштава се, између осталог, стварају пословни услови који ће домаћимпривредним субјектима омогућити конкурентност и једнак третман натржишту Европске уније. Истовремено, на овај начин се додатнопотврђује правна сигурност, која је неопходан предуслов за успешнопословање и инвестиције. Основни циљ усклађивања у овој области јестварање услова који ће омогућити да свака компанија има потпуно истеуслове пословања било у Србији или Немачкој. У садашњој ситуацији требаимати у виду да у области прекограничног спајања привредних друштаваСрбија није усклађена са Европском унијом и ту нас очекује изменазаконодавног оквира, како бисмо усвојили основна начела и принципе. Кадаје реч о регистрима, делимично смо усклађени и очекује нас само техничкоусклађивање. Такође, српско законодавство чека да усвоји и одредбе оевропском привредном друштву и Европској економској интереснојгрупацији у оквиру новог Закона о привредним друштвима. У том контекстунеопходна је едукација не само оних субјеката који су задужени заусклађивање правних решења и норми него и запослених у финансијским иревизорским институцијама, али и у корпоративно уређеним привреднимдруштвима. И у овом домену људски ресурси треба да се нађу у првом плану.
2) МЕРЕ ЕУНа основу одговарајућих мера, односно инструмената и програма,одређена тела у оквиру ЕУ настоје да на наднационалном нивоу уредепитања оснивања, пословања привредних друштава, одговорности чланова,као и питања усклађивања рачуноводствених и ревизорских стандарда, а свеу функцији успостављања и функционисања јединственог тржишта иконкурентности привредних друштава у државама чланицама. У претходномпериоду међу значајнијим правним актима који су донети на нивоу ЕУ уобласти права привредних друштава били су: 
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4 Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) представља детаљан,вишегодишњи план усклађивања националних прописа са прописима ЕУ. Израђен јетако да повезује европско законодавство и домаћи правни поредак како би се у свакомтренутку пратили темпо, обим и квалитет тог усклађивања. 
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1. Concil Directive 90/434/EECof 23 july 1990 on the common system oftaxationapplicable to mergers, divisions, transfers of assest and exchanges ofshares concering companies of different Member States;52. Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Concil of 26.October 2005 on cros – border mergers of limited liability ompanies;63. Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17. December 1982 based of Article 54(3) (g) of the Treaty, concering the division of public limited liability companies;74. Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based of Article54 (3)(g) of the Treaty concering mergers of public limited liability companies;85. Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination ofsafeguards which , for the protection of the interest of members and others,are required by Member States of companies within the meaning of the secondparagraph of Article 58 of the Trety, in respect on the formation of publiclimited liability companies and the maintenance and alteration of their capital,with a view to making such safeguards equivalent;96. 11th Council Directive 89/666/ EEC of 21 December 1989 concering dislocurerequirements in respect of branches opened in a Member State by certain typesof company gouverned by the law of anhoter State;107. 12th Council Directive 89/667/ EEC of 21 December 1989 on single-memberprivate limited liability companies;118. European Parlament and Council Directive 2004/25/EC of 21 April 2004 ontakeover bids;129. Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the EuropeanEconomic Interest Grouping (EEIG);1310. Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system oftaxtation applicable in the case of parent companies and supidairies of diferentMember State;14
5 Oficial Journal L 225, 20.8.1990, p. 1-5.6 Oficial Journal L 310, 25.11.2005, p. 1.7 Oficial Journal L 378, 31.12.1982, p. 47-54.8 Oficial Journal L 295, 20.10.1978, p. 36-43.9 Oficial Journal L 26, 31.1.1977, p. 1-13.10 Oficial Journal L 395, 30.12.1989, p. 36-39.11 Oficial Journal L 395, 30.12.1989, p. 40-42.12 Oficial Journal L 142, 30.4.2004, p. 12-23.13 Oficial Journal L 199, 31.7.1985, p. 1-9.14 Oficial Journal L 225, 20.08.1990, p. 6-9.



11. Fourth Council Directive 78/660/ EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3)(g) of the Treaty on the anuel accounts of certain types of companies;1512. Seventh Council Diretive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on Article 54 (3)(g) of the Treaty on consolidated accounts.16Већини наведених правних аката престала је правна важност, а они суизмењени и допуњени са новим смерницама и правним актима ЕУ. Тако је,примера ради, у оквиру ЕУ 2002. комисија експерата у оквиру посебног актапројектовала правце промена регулативе у области компанијског права уземљама чланицама ЕУ на кратак, средњи и дуги рок. Државе чланице су,такође, иновирале своје унутрашње законодавство. На пример, Францускаје још 2001. иновирала свој Закон о трговачким друштвима; Немачка је,такође, још 1998. године, донела Закон о контроли и транспарентностипословања акционарских друштава, као и Закон о друштву с ограниченомодговорношћу. Усклађивањем законодавства са правном тековином ЕУ уобласти права привредних друштава се, између осталог, стварају пословниуслови који ће домаћим привредним субјектима омогућити конкурентности једнак третман на тржишту Европске уније. Истовремено, на овај начинсе додатно потврђује правна сигурност која је неопходан предуслов зауспешно пословање и инвестиције.
3) САДРЖАЈУ праву привредних друштава основно је питање уређење односа, међупривредним субјектима, и настојање да се успоставе јединствена правилана наднационалном нивоу, који ће омогућити јединствен проток роба ијединствено тржиште. Закон о привредним друштвима значајан је, собзиром да је овај назив прихваћен у земљама Европске уније, а осим тогапредузеће није правни субјект, већ то може бити само привредно друштво,као носилац предузећа и предузетништва.17 Овај закон, заснован претежнона решењима континенталног права, прихватио је делом и решењазаснована на праву Европске уније, као и део решења англосаксонскогправа. Адекватна нормираност која омогућава богат статусни привредниживот и која, кроз одговарајуће институције, отклања правну несигурност,резултат је искуства упоредне правне праксе у овој области и потребеусклађености са таквом праксом, уз задржавање сопствене правнепосебности. У закону је остављен и простор за саморегулативу аутономнихорганизација, што уз одговарајућу судску заштиту, задржава и сигурност и
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заштиту инвеститора.18 Неко време постојала је дилема да ли свеорганизационе облике привредних друштава регулисати у једном закону(нпр. Мађарска, Словенија, Хрватска, Италија, Француска, Чешка) или пакдруштва лица регулисати одвојено од друштва капитала (Немачка,Аустрија, Енглеска, САД). Све форме привредних друштава су равноправне,што је у складу и са принципом равноправности и самосталностипривредних субјеката. Инсистира се на принципу трипартности, што значида привредно друштво припада интересно власнику, запосленом иповериоцу. Због тога, права у привредном друштву имају не само већинскивласници, већ и мањински, као и повериоци и запослени. Законустановљава и принцип дужности одређених чланова друштва, као иначело лојалности. Посебно је значајно и начело транспарентности, које сеостварује кроз бројне институте као што су, на пример, у друштву којеемитује акције и друге хартије од вредности јавном понудом:19– јачање информисаности акционара, чланова и поверилаца;– приступ актима и документима друштва, контролна функција скупштине;– надзорни одбор;– надзорна функција управних органа и суда, и др.Новим законским решењима бројна питања која се тичу друштвакапитала регулишу се у складу са правним стандардима упоредног права.Наиме, олакшано је оснивање и упис у регистар тиме што је прописан једаноснивачки акт (уместо раније два); смањен је обавезни основни капитал коддруштва са ограниченом одговорношћу, а закон дозвољава и самимвласницима да врше процену вредности неновчаних улога (осим кодотвореног акционарског друштва, где то забрањује и Друга директива ЕУ),итд. Појачана је контрола функција правосудних и управних органа, као инадзорног одбора, одбора ревизора у привредном друштву.
Поглавље 6 – право привредних друштава обухвата питања у вези саоснивањем и пословањем привредних друштава у државама чланицамаЕвропске уније, што подразумева правила о оснивању, регистрацији,прекограничном спајању и подели привредних друштава. Ово поглављеобухвата и питања рачуноводства и ревизије, где је нагласак стављен науспостављање система за проверу квалитета рада ревизорске струке и јавногнадзора, као и система јавног објављивања годишњих финансијскихизвештаја, која утврђују правила за представљање извештаја ипоједностављена правила за мала и средња предузећа. Такође, правни

18 С. Сремчев, 2008, Питања хармонизације привредних друштава Србије са правом ЕУ,Правни живот, бр. 12/2008, Тематски број, Том IV, 165-175.19 С. Перовић, 2007, Беседе са Копаоника, Правни живот, 12/2007, Београд, стр. 341.



прописи у овом поглављу обухватају и питања и прописе у области пословногинтегритета и независности државних ревизорских кућа. Користи за грађанеСрбије од усвајања правих тековина садржаних у поглављу 6 су вишеструке:– Компаније из Србије имају једнаке услове пословања у Србији и било којојдругој држави чланици Европске уније;– Транспарентнија правила за инвеститоре у Србији;– Унапређење конкурентности српских компанија на европском и светскомтржишту; – Унапређење правне сигурности за пословање компанија;– Јасне, поједностављене и унапређене процедуре за пословање компанија. У области финансијског извештавања, правне тековине ЕУ утврђујуправила за представљање годишњих и консолидованих финансијскихизвештаја, укључујући поједностављена правила за мала и средња предузећа.Посебна рачуноводствена правила примењују се у области банкарства иосигурања. Примена међународних рачуноводствених стандарда (IAS –
International Accounting Standards) обавезна је за одређена тела од јавногзначаја. Осим тога, правне тековине Европске уније успостављају правила заодобравање, професионални интегритет и независност ревизораименованих на основу закона.

4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУПроцес стабилизације и придруживања Србије Европској унији започеоје формално 2001. године, оснивањем Заједничке консултативне радне групе(ЗКРГ), која је требало да посредује у циљу приближавања стандардимаЕвропске уније. С обзиром да је циљ наше земље да интензивира процесевропских интеграција и постизање консензуса по тим питањима.20 Уфебруару 2008. године Савет ЕУ донео је Одлуку о принципима,приоритетима и условима Европског партнерства са Републиком Србијом.Споразум о стабилизацији и придруживању представља међународни уговоркоји је потписан 29. априла 2008. године између Републике Србије и Европскеуније. Две најважније обавезе које Република Србија преузима овимспоразумом су успостављање зоне слободне трговине и усклађивањезаконодавства Републике Србије са правом Европске уније. Рок залиберализацију трговине је одређен у складу са способношћу српскеиндустрије и пољопривреде да се прилагоде слободној трговини, али и са
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20 Народна скупштина Републике Србије усвојила је 2004. године Резолуцију опридруживању Европској унији, а садржи смернице за рад законодавне и извршневласти РС, с циљем реализације Копенхашких критеријума.



настојањем Србије за што бржим завршетком реформи и приступањемЕвропској унији. На пример, Закон о рачуноводству такође је у великој мериусклађен са ЕУ, а неке измене су потребне пре свега да би се ускладио саизменама које су у ЕУ ступиле на снагу по доношењу тог закона 2013. године.Као пример наводе се измене критеријума разврставања правних лица ипромене у систему контроле ревизора. Амандмани које је усвојио Европскипарламент 8. маја 2015. о предлогу директиве Европског парламента и Већао измени Директиве 2007/36/ЕЗ у погледу подстицања дугорочногсуделовања деоничара и Директиве 2013/34/EU у погледу одређенихелемената извештаја о корпоративном управљању (COM (2014) 0213 –C7-0147/2014 –2014/0121(COD)) ступили су на снагу 30. маја 2015. године.Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ за период 2013–2016.године представља наставак Националног програма за интеграцију (НПИ),који је реализован у периоду од 2008. до 2012 године и обезбеђујеконтинуитет процеса усклађивања законодавства. Овај документ јеревидиран након нове фазе у процесу приступања Србије ЕУ – отпочињањапреговора о чланству и ступања на снагу ССП. Национални програм заусвајање правних тековина ЕУ (2014–2018) осликава детаљне планове у везиса свим обавезама које Србија треба да реализује како би испунилакритеријуме за чланство у Европској унији.
5) ИЗВОРИСремчев, С., 2008, „Питања хармонизације привредних друштава Србије саправом ЕУ“, Правни живот бр.12/2008, Том IV.Васиљевић, М., 2006, Коментар закона о привредним друштвима, Правнифакултет, Београд.

Закон о привредним друштвима, „Службени гласник РС”, бр.125/2004.Фиртел, А., Блиц, Београд, 5.4.2017.Вучковић, Д., Политика, Београд, 07.02.2018.Јањушевић, А., Политика, 07.02.2018.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЗа српско привредно право, и уопште за приступање Србије чланству уЕвропској унији, усклађивање компанијског права је изузетно важан процескоји представља и саставни део целокупног процеса преговарања оприступању, а посебно у контексту новог Закона о привредним друштвима.Приватизација државних и јавних предузећа, приближавање СрбијеЕвропској унији, као и друге промене, које су захватиле домаћу и упореднуправну сцену, наметнуле су доношење новог закона, који привредна друштва
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регулише, као што је то у развијеним земљама Европе и у складу са правомЕвропске уније. Овим је Србија показала да успешно прати транзиционереформе законодавства, попут земаља у транзицији, као и развијенихземаља.21 Прихватање стандардизоване класификације Европске уније, којасе односи на привредна друштва, је у циљу омогућавања пословнекомуникације са развијеним земљама, земљама Европске уније и другимземљама у развоју. Осим тога, предузећа која обављају делатност од општегинтереса, такође су организована у форми привредног друштва. Наравно,оваква предузећа су под посебним режимом који подразумева одређенеуправљачке ингеренције државе.22 Уводи се нови критеријум за разликовањепривредних друштава од јавних установа, а то је добит. Према ранијемрешењу критеријум за разликовање привредних друштава од установе је биокарактер делатности, по ком привредна друштва обављају привредну, аустанове непривредну делатност. Закон о привредним друштвима усклађенса Директивама ЕУ је нека питања права и обавеза чланова и акционара, упогледу заштите интереса поверилаца друштва, уредио императивно. Например, права чланова друштва и акционара да побију (пониште) одлукескупштине друштва. Друга питања је уредио диспозитивно, тј. каосупсидијарно решење, ако није другачије договорено. Решења питањаповећања и смањења основног капитала код друштва са ограниченомодговорношћу је флексибилније, а код акционарског друштва је бољерегулисано, те су адекватније и заштићени интереси како постојећихакционара, тако и потенцијалних инвеститора. Такође, нова правна решењаправе разлику између оснивања отвореног акционарског друштва. У питањује јавни позив за упис акција, где посредује и Комисија за хартије одвредности, ради заштите инвеститора. То је разлика у односу на оснивањезатворених акционарских друштава који се, практично, оснивају по врлоупрошћеној процедури. То су све решења која представљају значајан коракнапред ка хармонизацији са компанијским правом Европске уније. С другестране, у складу са упоредном правном праксом, друштва лица нису толикодетаљно регулисана новим законским оквиром. Она су претежно регулисанадиспозитивним, односно супсидијарним нормама, а изузетно императивним.У упоредном праву, оваква пракса је резултат посебног именованог уговорао ортаклуку, што је и основа правне природе друштва лица, те се у недостаткурешења, примењују правила овог уговора. Нова решења унутрашње односеортака уређују диспозитивним нормама, док њихове спољашње односе, каои однос друштва са трећим лицима (нпр. заступање, одговорност за обавезе),уређује императивним прописима. Затим, ново решење се разликује од„класничног“ у погледу самосталног пословођења и заступања ортачких
21 С. Сремчев, op.cit., 165-175.22 Ibid.
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друштава, ако није другачије предвиђено оснивачким актом. Овакво решењеје у циљу ефикаснијег одлучивања и пословања, што одговара карактеру овихдруштава, која су занована на поверењу ортака. Усклађивање Закона опривредним друштвима са Директивом ЕУ о прекограничном спајању,потпуно усклађивање у области рачуноводства и ревизије, и једно или двамерила у вези са тржиштем капитала и преузимањем акционарскихдруштава има велики степен усклађености. Дакле, с обзиром на степенусклађености законодавног оквира и административних капацитета, инепостојање отворених питања, не очекује се да ће бити тешкоћа уиспуњавању мерила, и верује се да би ово поглавље могло у релативнократком року да буде и затворено. Ова област је од изузетног значаја зафункционисање привреде. То је у суштини буквар за привреду и ту пише којасу права и обавезе власника, која су права и обавезе менаџмента фирме, какосе управља фирмом, како се извештава. Ово је оквир без којег нема простораза здраву привреду.23 За Србију тај оквир омогућава побољшане условепословања, једнак третман на тржишту ЕУ, поједностављење процедуре инове облике привредног организовања. Усклађивањем законодавства саправном тековином Европске уније у области права привредних друштавасе, између осталог, стварају пословни услови који ће домаћим привреднимсубјектима омогућити конкурентност и једнак третман на тржиштуЕвропске уније. Истовремено, на овај начин се додатно потврђује правнасигурност, која је неопходан предуслов за успешно пословање и инвестиције.Усклађивањем законодавства на подручју права привредних друштаваусвојиће се нови прописи, који ће привредним друштвима омогућавати бржиулазак на тржиште и излазак из њега, створити законодавни оквир наподручју рачуноводства и ревизије за успостављање система јавног надзораревизије. Даном приступања Србије Европској унији биће уведена и два новаоблика привредних друштава – европско акционарско друштво и европскоекономско интересно удружење која већ постоје у државама чланицамаУније. Увођење нових облика привредних друштава ће омогућити свимпривредним субјектима остваривање предности које та два наднационалнаоблика друштва омогућују приликом прекограничног економског деловање.Поглавље шест, у процесу усклађивања правних норми Србије са правномлегислативом Европске уније, подељено је на две подобласти: правопривредних друштава и корпоративно рачуноводство и ревизија. При тометреба имати у виду да „у области прекограничног спајања привреднихдруштава Србија није усклађена са Европском унијом и ту нас очекује изменазаконодавног оквира, како бисмо усвојили основна начела и принципе. Кадаје реч о регистрима, делимично смо усклађени и очекује нас само техничко
23 Ана Фиртел, Блиц, Београд, 5.4.2017, стр. 4.



усклађивање. Такође, чека нас да усвојимо и одредбе о европскомпривредном друштву и Европској економској интересној групацији у оквиреЗакона о привредним друштвима“.24 Потом, корпоративно рачуноводство(финансијско извештавање) регулисано је законом и подзаконским актимау складу са ранијим прописима Европске уније, али су донете нове ЕУДирективе, па је потребно додатно усклађивање које подразумева минимумформулара потребних за финансијско извештавање. Регистар финансијскихизвештаја је сада потпуно електронски. Смањени су трошкови а повећанниво правне сигурности. Међутим, када је реч о екстерној ревизијифинансијских извештаја свих великих правних лица и свих који имају приходпреко 4,4 милиона евра и који се налазе под посебним финансијскимнадзором, примена прописа који су већ усклађени са ЕУ у последње четиригодине је евидентна. Тако је у Србији изречено 25 мера због методологије инепоштовања међународних стандарда ревизије. На пример, једном друштвуза ревизију одузета је дозвола због непоштовања стандарда ревизије.25 ОвимПоглављем регулише се начин вршења ревизије и уводи се независнаконтрола од 2014. године. Након две године од примене ни неке државеЕвропске уније се нису ускладиле због високих професионалних захтева заљуде који овај посао раде. До ступања у чланство треба да будемо усклађениу потпуности са правном тековином и праксом која постоји у Европској унији.Осим тога, посебно треба имати у виду међусобне каузалне везе и утицајеовог поглавља са преговарачким поглављима 20 (индустријска политика 9,(финансијске услуге), и 11 (пољопривреда). У преговарачком поглављу 6треба да се дефинише правни оквир тако да, с једне стране, Србија приступачланству ЕУ али истовремено је потребно имати на уму и домаћи терен икако да то што се прихвати применимо на начин да се добије стварни ефекат(мада се велики део стандарда већ примењује). 
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СЛОБОДНЕ ЗОНЕ КАО ИНСТРУМЕНТ
ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНОГ КАПИТАЛА ЗЕМАЉА 

У ТРАНЗИЦИЈИ – ПРИМЕР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Жељана ВРУЋИНИЋ1

Abstract: Free zones should be the basis for the faster economic development ofBiH and its connection with the world, as well as to be a link to the developmentand improvement of foreign trade. As free customs zones have long experienceda boom in the world, they also got a form of mutual association, so this paper aimsto highlight the advantages and benefits that developing countries can have fromthe integration and operation of free zones. The last few years were characterisedby major changes in international political relations, but many of them areeconomical in its basis. The laws on free zones in BiH and countries in the region,as well as the Laws on Customs Policy, and the data of the methodology ofattracting  foreign capital through the formation of free zones and theirsustainability are discussed. The development of the Free Zone Institute resultsin the reorganization of institutional relations in a legal, economic and  politicalsense. A large number of countries that have  long been trying to become  a partof the centres of the power of the world economy started implementing the FreeZone Institute. Free zones have emerged as part of an industrial policy in a largenumber of developing countries, as well as in the countries that carry out majoreconomic reforms. Dealing with the topic of free zones, we come to the conclusionthat the economic growth and development depend on the level of its involvementin the world market.Yet, there is also the reverse influence since the level ofinclusion of some countries in international exchange depends on the level of theireconomic development.
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1) УВОДСлободна зона је слободна територија која је ограђени простор који уживацаринску екстериторијалност земље гдје се налази, и при томе представља задомаће тржиште иностранство, иако је дио домицилне државе. У данашњевријеме имајући у виду извоз као приоритет земаља у развоју, слободне зонесе све више шире и сматра се да се 25% свијетске трговине реализује прекослободних зона. Разлог за успостављањем слободних зона у свијету огледа сеу приливу иностраног капитала који ствара услове убрзања индустријскогразвоја и допуњава недостатке у производњи. Сврха оснивања слободне зонене лежи само у обављању међународне трговине већ се ставља нагласак наобављање индустријске производње и то извозно оријентисане. Слободнацаринска зона представља један од повлашћених облика царинског режимапросторно ограниченог и најчешће се оснива у поморским лукама,ваздухопловним и ријечним пристаништима, као и робно транспортнимцентрима на магистралним путевима и жељезничким пругама преко које сеобавља превоз робе за извоз и транзит робе. Слободне зоне и слободнаскладишта су дијелови царинског подручја или простори у царинскомподручју одвојени од осталог царинског подручја гдје се: „За страну робусматра да није у царинском подручју ради наплате увозне царине и примјенетрговинских мјера при увозу, уз услов да роба није стављена у слободанпромет или да није стављена у други царински поступак или употребу,односно да није трошена или коришћена другачије од услова одређенихцаринским прописима“. За неразвијене земље директне стране инвестицијепредстављају додатни извор капитала за улагања неопходна за развој земље.Недостатак капитала и ниска стопа штедње и неразвијена инфраструктурасу пратећа појава неразвијених земаља. Интеграција кроз слободну трговинутреба да охрабри стране инвеститоре да усмјере своје инвестиције у мањеразвијене земље.2 Дакле, поједине државе су у жељи да повећају међународнутрговину и промет властитих земаља донијеле законе који давањем знатногброја олакшице желе да привуку међународне привредне субјекте и омогућеим да у знатно повољнијим условима у економском смислу послују намеђународном тржишту.
2) MJEРЕ ЕУПримјена аcquis-a односи се на усклађивање одредби пословања услободним зонама са Царинским законом ЕУ, по коме би се укинуло изузећеослобађања плаћања увозних дажбина за опрему која се увози у слободну
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економију и тржишне комуникације, свеска 7, број издања 1/2014, стр. 126.
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зону. То усклађивање треба оставити за завршну фазу приступа БиХ у ЕУ.3Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), Босни иХерцеговини је захваљујући „еволутивној клаузули“ потврђен статус државекандидата.
3) САДРЖАЈ 
Поступак оснивања слободних зонаОснивач зоне је орган локалне самоуправе, привредно друштво, односнопредузетник, који је донио одлуку или закључио уговор са другимоснивачем о оснивању зоне, а који преко привредног друштва за управљањезоном подноси захтјев за давање сагласности за одређивање подручја.Подручје зоне се одређује давањем сагласности Владе. Поузданостпланирања бизниса привредних субјеката у суштини зависи од стабилностиопштих услова привређивања. Уколико су они стабилни, у том случају субизнис планови поузданији и обрнуто. Међутим, у пракси не постојепотпуно стабилни услови привређивања јер се они у свакој држави ичитавом свијету стално мање или више мјењају.4 Одређивање подручја зонеје економски оправдано ако се на основу приложеног елабората о оснивањуслободне зоне и других приложених доказа може оцјенити да ће се постићипозитивни ефекти у погледу привлачења страног капитала, производње робе ипружања услуга, запошљавања, трансфера савремених технологија, привредногреструктурисања, и ако ће пословање у зони допринјети остваривању стратегијеразвоја и мјера економске политике Владе. Зона се оснива на темељу добијенеконцесије за оснивање зона, ако законом није другачије одређено. Концесија седаје на основу јавног надметања или јавног прикупљања понуда. Влада својомодлуком о расписивању тендера или јавног прикупљања понуда одређује

3 Неопходно је посебну пажњу скренути на Програм активности за реализацијуприоритета у 2004. години из Извјештаја Европске комисије Вијећу министара Eвропскеуније о изводљивости преговарања између Босне и Херцеговине и Европске уније оСпоразуму о стабилизацији и придруживању. Као приоритет број 13б прописано је даБосна и Херцеговина мора ревидирати постојеће законске прописе како би се осигуралаконзистентна политика слободних зона, поштујући ЕУ стандарде укључујућиконкуренцију и правила државне помоћи. Циљ је био укинути све слободне зоне које непослују у складу са Законом о слободним зонама БиХ и обезбјеђују 50% годишњег извозароба, као што је и учињено, да би и даље преостало потпуно усаглашавањеимплементације законске регулативе у назначеној области. Мерсида Сућеска, „Слободнезоне и привредни развој“ ФКН, Сарајево 2006, стр. 203.4 Милета Радојевић, Верица Јовановић, Миљана Барјактаровић, „Прилагођавањепланирања бизниса кризном привређивању“, Часопис за економију и тржишне
комуникације, свеска 4, број издања 2/2012, стр. 226.



подручје зоне, дјелатности које ће се обављати у зони, те услове и мјерила задавање концесија. Постоје изузеци, када Влада може дати концесију на темељузахтјева домаће правне особе, која докаже привредну оправданост за оснивањезона на одређеном подручју. Накнаду за концесију за оснивање зоне одређујеВлада. Оснивање слободне зоне је економски оправдано ако се на основуприложеног елабората о економској оправданости оснивања слободне зоне идругих приложених доказа може оцјенити да ће вриједност робе која се извозииз слободне зоне прећи најмање 50% укупне вриједности произведене робе којанапушта слободну зону у периоду од 12 мјесеци.5 Привредни раст било коједржаве, регије или било којег другог територијалног обухвата, представљацентрални проблем савременог свијета. Економско значење привредног растаје очигледно, јер је привредни раст економска појава. Друштвено значењепривредног развоја дјелује на схватање становништва, а то изазива промјене удруштвеним односима.6 Слободна зона мора бити ограђена, означена и такоуређена да се промет робе, возила и лица у зони или из ње може одвијати самокроз одређене улазе и излазе из зоне. Слободна зона мора бити ноћу освјетљена,а оснивач мора на улазу и излазу из зоне осигурати просторије за рад царинскеслужбе. Оснивач слободне зоне дужан је донијети правилник о условима заобављање дјелатности у слободној зони у року од 30 дана од дана оснивањаслободне зоне. Правилником се уређује: радно вријеме, кретање лица и прометробе у зони, обавезе оснивача ради осигурања просторних, техничких иорганизационих услова кориштења зоне, мјере заштите на раду и мјере заштитеоколине, права и обавезе корисника у односу на оснивача слободне зоне.Оснивачслободне зоне дужан је сваке године надлежном министарству доставитиизвјештај о резултатима пословања у слободној зони до краја марта текућегодине за претходну годину. Извјештај о пословању у зони садржи сљедеће:Приход привредног друштва за управљање зоном; Број корисника и дјелатностикоју обављају; Укупну вриједност произведене робе и пружених услуга у зони;Укупан обим увоза и извоза у зони; Износ улога страног капитала; Број лицазапослених код привредног друштва за управљање зоном и број лицазапослених код корисника. Без обзира на стилове вођења националнихекономија, може се слободно утврдити да је вријеме либерализма давно прошло.Све владе настоје дјеловати тако да продуже раст а посебно да зауставе пад.Продужили су раздобље раста, понекада одгодили пад, али он је неминовнонаступио: с већим или мањим интензитетом.7
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5 „Закон о слободним зонама у Босни и Херцеговини“, члан. 8, тачка 3, Службени гласник
БиХ, 453/09, Сарајево, 2009.6 Станко Станић, „Модел друштвеног и економског развоја“, Acta economika, број тома 1,број издања II/2003, стр. 9.7 Силвије Орсаг, „Будућност малих транзицијских емерзивних тржишта“, Acta ekonomika,број тома 9, број издања 14/2011, стр. 38-39.



Престанак рада слободних зонаПрописано је да слободна зона престаје радити ако не почне радити уроку од 24 мјесеца од дана доношења рјешења Министарства о почетку рада;ако се утврди да вриједност робе која напушта слободну зону са царинскогподручја Босне и Херцеговине ради извоза, у два узастопна периода од 12мјесеци, падне испод 50% укупне вриједности произведене робе; ако оснивачили корисници слободне зоне не поштују прописе примјењиве на радслободне зоне и прописе примјењиве на поступање с робом смјештеном услободној зони; ако оснивач и корисници слободне зоне престану нудити свапотребна увјерења за правилно вођење поступка; на захтјев оснивача и кадапрестане правно лице оснивача. У случају престанка рада слободне зоне,преостала роба која се налази у слободној зони за коју се увјерењем или надруги прописан начин не докаже царински статус босанскохерцеговачке робесматра се робом која није босанскохерцеговачка и с њом се поступа у складуса царинским прописима.
Оправданост и услови оснивања слободних зона Фактори који утичу на оснивање страних фирми које послују у слободнимзонама могу се према критеријуму значаја груписати као сљедећи:Политичка (привредна) стабилност 91%Царинске олакшице 72%Пореске олакшице 69%Инфраструктура 66%Укупна привредна политика земље домаћина 63%Стабилност валуте 53%Општи однос према инвестицијама 50%Помоћ земље домаћина у току и послије почетка рада зоне 50%Расположивост квалификоване радне снаге 47%Развој саобраћаја и међународни платни промет одувијек су били утијесној међусобној корелацији. Интензивирањем саобраћаја формирани суважни трговачки и саобраћајни центри. У области привредно политичкогокружења потенцијални инвеститори на прво мјесто стављају политичкустабилност земље у којој се слободна зона налази. Битно је да ли земљадомаћин са земљом поријекла инвеститора има склопљене споразуме оузајамном гарантовању инвестиција и избјегавању двоструког опорезивања.
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Један од основних фактора који утичу на привлачење иностраних фирми даулажу свој капитал у слободну зону је политичка и привредна стабилносткоја омогућава враћање увећаног капитала. Илустрован примјер је Хонгконг,гдје је (с обзиром на његово враћање Кини 1991) дошло до избјегавањаулагања инвестиција на дуже вријеме, па су најбитније биле инвестиције сроком враћања најдуже до 18 мјесеци. Трошкови транспорта су веома битнипри одређивању локације неког погона у конкретној слободној зони. У тетрошкове спадају трошкови истовара и утовара у лукама, као и евентуалнитрошкови изазвани застојима у саобраћају. Зато су слободне зоне у некимземљама лоциране у близини урбаних центара с добром саобраћајноминфраструктуром. Трошкови складиштења се по правилу урачунавају утрошак транспорта, нарочито у ваздушном саобраћају. Пореске олакшице уодносу на порез на профит нису од одлучујућег значаја. Те олакшице трајунајчешће од пет до седам година, али не дуже од десет година. Коначно,пореске преваре, које се великим дијелом реализују у оквиру система ПДВ-а,поред сужавања пореске базе и пореске евазије у највећем степенуугрожавају функционисање јединственог тржишта и искривљују дјеловањетржишних механизама којима се усмјерава алокација капитала.8 Свеслободне зоне ослобађају од пореза на промет улазне сировине и материјалекоји се употребљавају у производњи, а затим одобравају још изузеће одизвозних пореза, пореза на имовину, градских и регионалних пореза, порезана доходак иностраних грађана запослених у предузећима лоцираним узонама и сл. Финансијски подстицаји су изузетно значајни за фирме услободним зонама. Понуда кредита по сниженим каматним стопама упринципу је значајнија за инвеститоре од пореских стимулација. Предузећау слободним зонама значајним дијелом финансирају своја основна средстваиз зајмова. Релативно мали број слободних зона нуди изворе финансирања.У многим земљама предузећа у слободним зонама имају приступ развијенимтржиштима кредита капитала из међународних извора по повољнимусловима. У неким земљама предузећа могу добити кредите за финансирањеизвоза по повлаштеним каматним стопама. У циљу привлачењафинансијског капитала у многим зонама се иностраним банкама дајузначајне пореске олакшице. Треба истаћи да су директни финансијскиподстицаји карактеристични за развијене земље, за разлику од неразвијенихи земаља у транзицији којима недостају слободна средства па се због тогаморају ослањати на индиректне мјере као што су порески подстицаји.9
8 Динка Антић, „Антикризна политика ПДВ-а и поштивање принципа порескенеутралности“, Аcta ekonomica, број тома 8, број издања 12/2010, стр. 273.9 Драган М. Момировић и Драган Здравковић, „Порески подстицаји из пореза на добит упривлачењу страних инвестиција у Србији“, Acta economika, број тома 7, број издања11/2009, стр. 90.
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Девизна контрола земље домаћина у принципу дозвољава неограничентрансфер профита од прве године пословања, као и трансфер укупногиницијално инвестираног капитала послије истека одређеног рока (најчешћетри године). У појединим земљама одобрава се иницијатива субвенција задио инвестиција у фиксне фондове или за покриће дијела трошкова за обукурадника. Мјере ограничења примјењују се на предузеће у слободним зонама,због заштите интереса земље домаћина. Најчешће се постављају ограничењаза продају робе произведене у слободним зонама на домаћем тржишту.Либералнији приступ се примјењује када се инострана предузећа желепривући у неразвијене регионе. Кина, Индија, Јужна Кореја, Филипини иЈужни Вијетнам дозвољавају продају дијела произведене робе и из зона надомаћем тржишту. Примјера ради из највеће слободне зоне из Јужне Корејена домаћем тржишту је продато чак 4,3% производње, и то само оне робе чијапроизводња није постојала изван зоне. Сматра се да до извјесне мјере требадозволити продају робе из слободне зоне на домаћем тржишту, тако да ћетим дијелом смањити пласман неких домаћих предузећа али рачуна се надва позитивна ефекта: Прво, ширењем пласмана из зоне биће више посла закооперанте из домаће привреде, и друго, конкуренција из зоне (која имаповољније услове пословања него домаћа привреда) може позитивно даутиче на домаћа предузећа. Постоји проблем конкуренције домаћихпредузећа с предузећима из слободних зона на извозним тржиштима. Збогтога неке земље не дозвољавају оснивање одређене производње у својимслободним зонама, или не дозвољавају извоз из слободних зона на њиховатрадиционална извозна тржишта. На пример, Тајван послије 1974. годиненије дозвољавао оснивање предузећа текстилне индустрије у својимслободним зонама, а Шри Ланка је забранила извоз одјеће из својихслободних зона на тржишта Европске уније која је била увела квоте за увозтекстила из Шри Ланке. Конкурентска способност компанија условљена јеприје свега окружењем и околностима у којима она послује. Постизањеконкурентности у условима глобалног тржишта веома је комплексан процес.Улагањем у друштво, компаније инвестирају у креирање здравог пословногамбијента, који ће им несумњиво помоћи у даљем расту и развоју.10Формирање слободних царинских зона у жељезничким и друмскимцентрима такође представља тековину новијег времена. Тзв. „суве зоне“лоциране су на координатама укрштања жељезничких и друмскихтрансверзала. Поморски транспорт доживљава процват, што је разумљиво собзиром да су трошкови поморског саобраћаја осам до дванаест путајефтинији од трошкова копненог транспорта. Прогресивни развојжељезничког саобраћаја даје трећу димензију развоја слободних лука. Владе
10 Виолета В. Ћулафић, „Утицај светске економске кризе на друштвену одговорносткомпанија“, Правно-економски погледи, година четврта, број издања 2/2013, стр. 5.



земаља на чијој територији се налази слободна зона задржавају својинскоправо над зонама чија вриједност убрзано расте због ослобађања одопорезивања. Да би земља спонзор зоне за развој технологије оствариламаксималан приход по овом основу, препоручује се политика давањаземљишта у закуп путем лицитације најповољнијем понуђачу.
4) ОЦЈЕНА СТАЊА И УЧИНАКА РЕГУЛАТИВЕ 

КОЈА СЕ ОДНОСИ НА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У КОНТЕКСТУ 
ЕУ РЕГУЛАТИВЕТермин слободна зона афирмисан је 70-их година, док се у БиХзаконодавство уводи Законом о слободним и царинским зонама из 1990.године. Ново законодавство БиХ користи доминантан израз слободна зона.Прије тога се у законској регулативи користио термин „царинска зона“, а улитератури „слободна царинска зона“. Поријекло слободних зона потиче изсредњевијековних слободних градова и слободних лука у којима се обављаоробни промет ослобођен разних намета. Појам слободних зона се токомразвоја мијења, тако да садашње схватање одговара различитим установамапрошлости, али појам је увијек везан за царински суверенитет, као саставнидио извршно-управног суверенитета државе. Питање слободних зона ињихових учинака за економски развој је веома контроверзно питање удосадашњој пракси јавног управљања у БиХ. Све земље су прихватилеслободне зоне као облик преко кога се проводе индустријске политикејачања конкурентности и трговинске политике промоције извоза. Порескадржавна помоћ је један од најзаступљенијих видова државне помоћи.Конкретно, ако се има у виду да је Европској унији 2014. године на имедржавне помоћи додијељено 101,2 милијарде евра (што чини 0,72 БДП-а)удио пореске државне помоћи у укупној државној помоћи додијељеној уЕвропској унији 2014. године био је 29,7%.11 Атрактивност слободних зонапроистиче из дјеловања двије групе фактора. Прву групу чине погодности урегулаторном систему, као што су ослобађање од плаћања царина, пореза,брже и једноставније царинске процедуре, јефтиније обављање дјелатностиу смислу одлагања плаћања царинских дажбина за робе и услуге,стимулисање потрошње односно набавкa сировина и роба са домаћегтржишта који ће се уграђивати у производе произведене у зони. Другу групучине фактори конкурентности слободних зона које се односе на њиховулокацију, расположиву инфраструктуру и облике clusterskog дјеловања
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погледи, година 7, број издања 2-3/2013, стр. 9.
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компанија у њиховом саставу, као међусобно повезаних или индустрија заподршку. Исто тако у слободним зонама се запошљава радна снага излокалних извора. Та локална радна снага долази у контакт са модерномтехнологијом. Тренингом се подиже општи ниво знања и вјештинановозапослених у зони. Такођер, слободна зона подстиче развој локалногтржишта тако што запослени својим зарадама повећавају куповне фондовеи потражњу/потрошњу. У условима све израженије глобализације, гдјеглобална инвестициона потрошња може допринјети пуној запослености,регионалној и субрегионалној сарадњи, на основу заједничког интереса ипотреба регионалних партнера, регионалне интеграције све више добијајуна значају.12 Све ово указује да се ниједна озбиљна развојна политика иполитика индустријског и регионалног развоја данас не одриче доприносаслободних зона у националном развоју. У задњих неколико деценија, апоготово од почетка 21. вијека до данас, свједоци смо убрзане глобалнемеђузависности свијетских економија и финансија. Европска унија (ЕУ)кључни је учесник тих процеса, јер као водећа регионална економскагрупација европских држава остварује њихове заједничке циљеве као што сууравнотежен економски и друштвени развој, ниска стопа незапослености, тезаштита права и интереса грађана ЕУ.13 Зато је зачуђујуће како се у БиХпитању слободних зона прилази неодговорно. С једне стране, историјскипосматрано, присутно је познавање и увјерење о могућим позитивнимутицајима слободних зона по развој, а с друге стране, конкретнаоперационализација економских мјера и закона кочи њихово провођење истално је усмјерена на превенцију могућих шпекулативних понашањаучесника у слободним зонама. У ствари, развојни карактер слободних зонаје непрестано спутаван уским рестриктивним административним приступомод стране пореских и царинских органа. Недостатак развијених иконзистантних тржишних институција представља један од кључнихлимитирајућих фактора успјешнијег спровођења процеса транзиције.14 Каопосљедицу БиХ има сталну несигурност и неизвјесност око тога шта суслободне зоне, шта оне нуде инвеститорима декларативно, односнонормативно, а шта се дешава у стварности и хоће ли се око тога ствариизвести на чистац. Инвеститори усмјерени ка извозу, који се излажумеђународној конкурентности, у покушају да унаприједе ту конкурентностопредјелили су се за пословање у слободним зонама, познавајући свијетску
12 Дијана Граховац и Биљана Бараковић, „Утицај CEFTA 2006 споразума на привредеземаља западног Балкана“, Пословне студије, година 9, број издања 17-18/2017, стр. 137.13 Весна Петровић, „Европско економско управљање као нови пост-кризни концепт“, Нови

економист, година 9, број издања 187/јул–децембар 2015, стр. 19.14 Властимир Лековић, „Институционалне промјене као фактор економског просперитетапривреда у транзицији“, Аcta ekonomica, година 6, број издања 8/2008, стр. 21.



праксу слободних зона. Тако су привучени и врло квалитетни страниинвеститори, као што су VW, Превент, ФЕН БХ, а више домаћих компанијанастоје своју производњу реструктурисати према извозним тржиштимакористећи пословање у слободној зони (КТК, Vitex, Vispak, Ferrokeš, NIZ, Soko).При томе, задовољавају све потребне услове да се производња у слободнимзонама са најмање 50% оријентише на извоз. Почев од чињенице да је извозгенератор раста, раст подржан извозом (export led growth) може битиоптималнон дефинисан циљ развоја једне земље, и то из разлогамултипликовано позитивних ефеката извоза на раст националног дохотка,а сразмјерно граничној склоности домаћој потрошњи у земљи.15 Али оно штоинвеститори сусрећу у слободним зонама у БиХ је јединствено на подручјурегиона и зато су слободне зоне извор регионалне неконкурентности БиХ.Наиме, све прокламиране предности због ослобађања од царина и пореза услободној зони не проводе се у пракси. Посебан је случај са онемогућавањемувоза опреме за рад у слободној зони без царине. Потреба регулаторногнормирања услова за формирање, функционисање и дефинисањебенефиција за рад у слободним зонама је исказана у регулативи која је упочетку била дефинисана ентитетским законима о слободним зонама, аконачно успостављена Законом о слободним Зонама БиХ. Када и трговци ипроизвођачи схвате да раде за истог купца долази до њиховог уједињавањаи кроз заједничко дјеловање до рационализације цјелокупног процеса урепродукционом ланцу, који има за циљ смањење цијена и пружања већевриједности за потрошаче.16 Релевантна законска регулатива која дотичепроблематику слободних зона односи се на Закон о царинској политици БиХ,Закон о слободним зонама у БиХ и Закон о политици страних директнихинвестиција у БиХ. У БиХ дозволе за рад има пет зона. Једна од њих, СЗСлобомир у Бијељини има минималан обим активности, а остале четиризоне, оне у Пурачићу, Вогошћи, Високом и Мостару могу се сматратислободним зонама које у потпуности испуњавају формално правне иекономске критеријуме функционисања.
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15 Гордана Ченић Јотановић, „Промоција исказа као базна поставка дугорочне стратегијеразвоја“, Аcta ekonomica, година 6, број издања 8/2008, стр. 217.16 Слободан С. Жупљанин, „Управљање промјенама и развој савремене трговине“, Сварог,број 6, мај 2013, стр. 213.



Сигурно је да у процесу европских интеграција БиХ мора рачунати наусклађивање у статусу СЗ односно могућностима обављања дјелатности којесе своде на унутрашњу дораду, али не и на производњу, о укидањумогућности ослобађања од плаћања царине на увозну опрему у СЗ и оукидању могућности ослобађања од обавеза ПДВ-а. Захтјев за потпунимотварањем тржишта земаља у транзицији лако је разумјети с гледиштаиндустријски развијених земаља којима непрекидно треба ново и све већетржиште за властите производе и пласман капитала.18Додатно, подстицајни фактор за привлачење директних странихинвестиција био би бесцарински увоз опреме из земаља ван ЕУ, као што суСАД, Јапан, Кина, Кореја и друге земље. Неусклађеност са acqius-om огледа сеу одступању регулативе слободних зона у БиХ у односу на Царински законЕУ. Конкретније, ради се о статусу слободних зона који у ЕУ служе за потребеунутрашње прераде, паковања и других ограничених функција дораде робеали не и производње, као што је то случај у БиХ. Надаље, неусклађеност сеодноси и на третман увозне опреме која се нормативно у БиХ може за потребеслободних зона увозити без плаћања увозних дажбина, док таква могућносту ЕУ не постоји. Напокон, разлике се односе и на третман пореза на додатувриједност која се према acquis-u не изузима од обавеза плаћања за испорукероба и услуга у слободну зону, док се то у регулативи БиХ омогућава.Менаџмент слободних зона засут је различитим тумачењима и
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Табела 1: Подаци о пословању слободних зона у 2015. години (Аутор 2017, Агенција за статистику БиХ 2016)17Назив слободне зоне Број корисника Број запослених Учешће извоза уукупнојпроизводњи(%)„Вогошћа“д.о.о.Вогошћа 30 500 99,98%„Високо“д.о.о. Високо 18 850 96,83%„Херцеговина“ д.о.о.Мостар 56 700 64,00%„Холц“д.о.о.Пурачић 1 190 96,40%УКУПНО: 105 2240

17 Интернет: www.bhas.ba, приступљено 20.10.2017.18 Нада Лончар, „Осврт на стање српске привреде“, Правно-економски погледи, година 2,број 1/2011, стр. 5.



обавјештењима УИО, по којима сада поступају њихови контролни органи иретроактивно зарачунавају ПДВ, па чак и затезне камате што није у складуса одредбама важећих законских прописа. Друга група се односи назахтијевање обезбјеђења гаранција за производњу у слободној зони. Наиме,пословна дјелатност у слободној зони се одвија под царинским надзором,тако да је потпуно непотребно и несврсисходно захтјевати обезбјеђењебанкарске гаранције, јер то повећава трошкове и додатно оптерећујецаринску процедуру. Трећа група се односи на проблем царињења опреме услободној зони намјењене производној дјелатности у слободној зони. Свинаведени проблеми отежавају рад у слободним зонама, али проблем плаћањацарине на увоз опреме у слободне зоне је по својој природи најкомплекснији,јер поскупљује инвестирање у модернизацију производње и њенотехнолошко унапређење. Законом о измјенама и допунама Закона оцаринској политици је прописано да се опрема која се ставља у слободанпромет намјењена за обављање производне дјелатности у слободној зони,ослобађа од плаћања увозне дажбине. Међутим, та одредба наведеног чланаЗакона се не проводи у пракси, дакле није утврђена царинска процедура запоступање према предметној одредби и поред истека годину дана одусвајања измјене закона, зато што нема одговарајућег проведбеног акта којидоноси вијеће министара БиХ. Такво стање доводи до правне несигурности,а компаније које послују у слободним зонама излаже губицима збогнемогућности коришћења приспјеле опреме и због административнихпритисака царинске администрације да се царина за приспјелу опрему плати.У основи, то изражава потребу да земља са сличним или чак истим условимаразвоја и проблемима у остваривању својих реформских циљева, удружеснаге и средства као одговор на глобалне изазове.19 Могу се идентификоватинајмање три разлога због којих се избјегава рјешавање ових проблема. Прво,сматра се да не треба државу ускратити прихода од царине. Друго, сматра седа би се ослобађањем плаћања царине за компаније које раде у СЗ осигуралебенефиције које представљају вид државне помоћи и представљајуконкурентску предност у односу на компаније које послују ван слободнихзона.Треће, сматра се да се за рабљену увозну опрему не могу осигурати таквебенефиције и да би се старост опреме за које би ослобађање важило требалолимитирати. Анализом стања ми смо утврдили да су слободне зоне скуповикомпанија које су извозно оријентисане и компанија које имају статусповезаних, односно индустрија за подршку извозним компанијама. Дакле,постоји рационална организација ланца вриједности који је као цјелинаизвозно оријентисан, али у њему свака компанија нема извозне учинке, нитије потребно да их има. Оваква сазнања показују да у слободним зонама нема
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компанија које су ван ланца вриједности извозно оријентисане производње,односно компанија које спекулишу у зонама не доприносећи извознимефектима. Слободне зоне се међусобно разликују у знатној мјери. Неке одњих имају своју визију, атрактивне су за извозно оријентисане компаније иизвозна производња у пуној мјери се развија. Типичан примјер такве зоне јеСЗ Високо. Неке од њих су моноструктурног типа, везане за једну компанијуод чијег развоја зависи темпо развоја и зоне, а тешко успијевају привућидруге производње у зону. Такав су примјер СЗ Вогошћа и Пурачић. Неке одњих су тек у развоју, као што је то СЗ Бијељина у којој је лоцирана самоприпрема дизајна за штампу пропагандног материјала, а СЗ Мостар неманикакве визије и не показује никакву посебну активност. Када је ријеч окомпанијама које послују у слободним зонама, оне се могу груписати по дваосновна критеријума. Први критеријум су природа инвестиција у слободнојзони. По том критеријуму оне се могу подијелити у нове (greenfield)компаније и старе компаније које настоје остварити реструктурисањепроизводњом у слободним зонама. Greenfield компаније су посебно присутнеу СЗ Високо, а реализовао их је Превент изградњом три извозно оријентисанефабрике које имају осигурана тржишта у оквиру clustera аутомобилскихиндустрија у Европи. Такође, у СЗ Пурачић изграђена је Творница ФЕН БиХса 100% извозном производњом латофлекс лежајева, која има развијенпласман на међународном тржишту (највише извоз у Њемачку). Теинвестиције у потпуности потврђују концепт слободних зона и показују да ииндустријске политике морају бити у том подручју додатно усавршаване иподизане на софистициранији ниво. У таквом настојању нови инвеститорине могу да разумију да имају обавезе плаћања царине на опрему запроизводњу у слободној зони и може се са извјесношћу тврдити да се њиховиинвестициони планови реализују испод могућих због постојања таквеинвестиционе кочнице. Неоспоран је став да ће тржишна економија битиекономски ефикасна првенствено у условима конзистентно уређенихсвојинских односа и конкурентских тржишта.20 Постојање стимулативногинструмента за промоцију слободних зона у форми ослобађања од плаћањапореза на добит у трајању од пет година, утврђено ентитетским законом опорезу на добит, утицало је на појаву нових предузећа у слободним зонама.Може се очекивати да ће предузетници бити стимулисани да реструктуишупостојеће компаније и оснивају нове компаније које ће преузимати већи диопословних активности постојећих компанија, како би дуже вријеме могле дакористе бенефиције за ослобађање од плаћања пореза на добит. Из наведенихразматрања може се закључити да су слободне зоне прешле сложен развојнипут, у коме је развијен прихватљив концепт слободне зоне за БиХ. То је
20 Властимир Лековић, „Институционалне промјене као фактор економског просперитетапривреда у транзицији“, ор. cit., стр. 64.



концепт извозно оријенитисане слободне зоне, у коме најмање 50%производње мора бити извозно оријентисано и у коме у зони функционишуизвозно оријентисане компаније за подршку извозним компанијама. Водећапо степену остварења овог концепта је СЗ Високо, која биљежинајдинамичнији развој, а одмах уз њу је СЗ Вогошћа, чије перспективеуглавном зависе о будућности развоја Volkswagen Сарајево. Остале зоне сутек у почетном стадијуму развоја. Покретачке снаге развоја слободних зонау БиХ су биле пословне иницијативе инвеститора који су били спремни даприхвате ризике неодлучности и екстремне ригидности влада у третмануслободних зона. Владе нису имале јасан став око промоције слободних зона– схватале су потребу да се омогући пословање у тој форми, али суистовремено проводиле екстремну ригидност у провођењу закономпредвиђених подстицаја пословања у слободним зонама.У том контекстуограничавање у примјени одредби Закона о царинској политици БиХ, који сеодноси на ослобађање у плаћању царине на увозну опрему за рад услободним зонама, треба схватити као оклијевање влада, али истовременои као очекивање бизниса да ће та мјера ипак бити спроведена и то од данакада је измјена закона ступила на снагу.
5) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУНа основу члана IV.4.a) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарнаскупштина Босне и Херцеговине, на 38. сједници Дома народа, одржаној 13.новембра 2009. године и на 64. сједници Представничког дома, одржаној 24.новембра, 2. и 7. децембра 2009. године, усвојила је Закон о слободним зонамау Босни и Херцеговини.
6) ИЗВОРИАнтић, Динка, 2010, „Антикризна политика ПДВ-а и поштивање принципапореске неутралности“, Acta economika, стр. 273.Ченић Јотановић, Гордана, 2008, „Промоција исказа као базна поставкадугорочне стратегије развоја (на примјеру Босне и Херцеговине)“, Аcta
economika, стр. 217.Ћулафић В., Виолета, 2013, „Утицај светске економске кризе на друштвенуодговорност компанија“, Правно-економски погледи, стр. 5.Граховац, Дијана и Бараковић, Биљана, 2017, „Утицај ЦЕФТА 2006 споразумана привреде земаља западног Балкана“, Пословне студије, стр. 137.Кумалић, Исмет, 2014, „Босна и Херцеговина – локација за странеинвеститоре“, Часопис за економију и тржишне комуникације, стр. 126.
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7) ЗНАЧАЈ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Тачно је да слободне зоне нису у стању да саме креирају структурудоминантних економских односа. Међутим, непобитна је чињеница да онезнатно утичу и коригују тешкоће настале у циркулацији капитала, робе исаобраћајних токова. Омогућавајући кретање роба уз одређене царинскеолакшице и погодности, подстиче се привредни развој Босне и Херцеговине,али и њеног непосредног регионалног окружења. Успјех у турбулентној
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економији изискује много више од традиционалног приступа стратегији.Захтијева нови начин размишљања и стратешког планирања и избор правестратегије.21 Влада БиХ треба да пронађе и прочита пројекте земаља у којимаслободне зоне остварују високе резултате, прије свега оне аналитичке и даоцијени шта још треба анализирати и пратити. Могу се, на примјер, почетирачунати и пратити показатељи који су се у свијету показали врлокориснима: удио запослених у слободним зонама у укупној запослености;однос иностраних предузећа/заједничког улагања и домаћих предузећа којапослују у зони; удио извоза у укупном извозу; удио директних странихулагања у слободним зонама у укупним директним страним улагањима удомаћу привреду; удио домаћих сировина у укупно кориштеним сировинамау слободној зони. Један од недостатака је и то што се не обухватају друштвенекористи и трошкови који требају бити пресудни при додјељивању концесије,као што су: Друштвене користи од запошљавања (остварена је ако су платеисплаћене у зони веће од оних које би биле исплаћене за исти посао у регијиу којој је зона смјештена); Ако је цијена енергије и других режија у зонисубвенционирана настаје нето губитак за домаћу привреду (друштвенакорист остварена је кад предузећа у зони купују енергију и материјале оддомаћих добављача скупље од осталих купаца на домаћем тржишту);Трансфер технологије врло је очигледан у слободним зонама, а користан јеонолико колико домаћи радници науче радећи у зони (трошкови учења билиби већи кад би технологију куповао домаћи произвођач, уз напомену да тодомаћи најчешће и не могу; без слободне зоне би се тако учило прескупо илисе уопште не би учило); Порез се не наплаћује па домаћа привреда с те страненема никакве користи; С друге стране, приход од дивиденди домаћимдионичарима предузећа у слободној зони треба сматрати друштвенокорисним (...). Свуда треба бити јасно да ће држава помоћи и подстаћи самооне који уз своју остварују и друштвену корист. Управа за развој слободнихзона највише може помоћи у едукацији управа зона и прикупљању и ширењуинформација о свему што се збива у свјетском слободним зонама, анајпослије у зонама широм европе које су преживјеле укидање порескихповластица и успијевају и даље бити привлачне улагачима. На наговор, а ондаи уз помоћ Управе, управо ће зона лакше савладати и вјештину пријављивањапројеката претприсутним, а у будућности и структурним фондовима ЕУ.Кључно је да се у области економије утврде и уведу нови начинипривређивања у складу са савременим тенденцијама економије, слободногтржишта у којем ће се створити услови за ефикасно функционисање уусловима интензивне конкуренције у Унији. За такво опредјељење нужно једонијети адекватне законе и прописе којима ће се обезбједити ефикасност
21 Нено Себастијановић, „Концепт хаоса – стратешки оквир за урављање опасностима иприликама“, Нови економист, година 8, број 15, јануар–јун 2014, стр. 94.
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економског пословања, укључивање у свијетску подијелу рада и отварањепростора за снажније подухвате у БиХ тј. ентитетима.22 Прикупљајућиподатке, рачунајући споменуте показатеље и стално сарађујући са зонама окојима се стара, Управа ће остварити и услове за оно што енглески зовемо
monitoring (and evaluation). Пратећи и вриједнујући развој зона и учинке мјеракоје је преузела, моћи ће поспјешивати шта ваља, на вријеме мијењати штане ваља и тако бити неупоредиво учинковитија него досад. Окрене ли тајлист, биће и једна од ријетких управа код нас које дјелују у складу с начелимаи упутствима стратешког планирања.

22 Милован Милутиновић, „Политичка стабилност Босне и Херцеговине као предусловдруштвеног развоја“, Сварог, бр. 10, мај 2015, стр. 35.



ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈЕ ЖИГА У ПОСЛОВНОМ 
И ПОТРОШАЧКОМ СЕКТОРУ

др Љубиша СТЕФАНОСКИ
др Милица ШУТОВА1

Abstract: The main goal of this paper is an analysis of the meaning and the functionsof the trademark in the global business environment.  In today’s global economicsocieties and open market systems, knowing the meaning and the functions of thetrademark can help a company in optimising its management actions, create auseful marketing strategy and gain further financial benefits. In this regard, thesubject of study is the theoretical and practical aspects of the importance oftrademarks and their function (it identifies the product and its origin, it proposesto guarantee its quality, it advertises the product, it creates an image of the productin the minds of the consumers) in companies’ every day work. Particular attentionis paid to the influence of the trademark functions on the consumers. In order toprovide greater comprehensiveness of the issues that are the subject of elaborationin this paper, in addition to numerous theoretical considerations and the views ofseveral authors, practical examples from the case law have been enclosed. 
Key words: Trademark, Business, Consumers, Function of a Trademark.
1) УВОДУ стручној литератури егзистира више теорија права индустријске својинекоја одређују правну природу и суштину права на жиг. Наиме, реч је о теоријижига као делу права о сузбијању нелојалне конкуренције, теорија o жиговимакао лично право, теорија лансирања, теорија о клијантели, као и теорија огарантној и рекламној функцији жига. 
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Теорија жига као део права о сузбијању нелојалне конкуренције углавномсе односи на део жиговног права које регулише услове о заштити знака,односно да знак не сме да буде супротан јавном моралу.  Према теорији ожиговима као личном праву, жиг указује на морална права правних лица којису носиоци жига, на суштину жига, његов углед или у кратким цртама речено,он је лично право као и право на име.2 Теорија лансирања је настала уиталијанској правној теорији и указује на економску моћ робних и услужнихжигова, у смислу лансирања предузеће на тржиште, што допунски намећенеопходност правне заштите  жигова. Теорија клијантеле, исто тако, указујена економску функцију жига, усмерена је према стицању економске позицијеу пословном окружењу преко ширења и освајања што већег тржишта. Премагарантној функцији, жиг има функцију гаранције квалитета, док се рекламнафункција односи на функцију жига у смеру рекламирања производа илиуслуга обележeних конкретним жигом. Право на жиг према својој правнојприроди је апсолутно, искључиво право употребе регистрованог жига упривредном промету, неограниченог трајања, територијално ограниченогдејства и везано за одређено предузеће.3 Апсолутни и искључиви карактержига, носиоцу права даје искључиво право употребе регистрованог жига заобележавање одређене врсте роба или услуга у привредном промету, како иовлашћење да забрани свим другим лицима употребу тог жига заобележавање своје робе или услуга у привредном промету. У теорији ипакпостоје и ставови који оспоравају апсолутни карактер права на жиг. ПолРубиер (Paul Roubier) сматра да је право жига релативног карактера, јерносилац права може забранити употребу жига само својим конкурентима,односно оним лицима који користе његов жиг за обележавање роба илиуслуга исте или сличне врсте у привредном промету.4 Право на жиг, условноречено, и поред ограничења која су предвиђена у свим међународним инационалним прописима има карактер неограниченог трајања. Дакле, условза неограниченост трајања односи се на редовност плаћања таксе заодржавања тог права и важности, уколико се не испуне законски предвиђениразлози за поништење, опозив права или носилац права на жиг престане дапостоји. Територијално ограничено право жига, подразумева да је правоограничено на јурисдикцију државе која признаје и штити регистровани жиг.Према Јанићу, принцип територијалности не треба довести у питање и поред
2 Н. Цвјетићанин, „Жиг – разлози за брендирање производа“, Интернет: http://www.cvjeticaninlegal.com/dload/Razlozi%20za%20brendiranje%20proizvoda.pdf, стр. 3. 14.04.2013.3 М. Јанић, Индустријска својина и ауторско право, Новинска установа службени лист СФРЈ,Београд 1973, стр. 188.4 P. Raubier. Le droit de la propriété industrielle, tom I, II, Paris 1952, 1954, p. 526; М. Јанић, op.cit., стр. 189.



тога што добро познати жигови имају интернационално дејство, јер ониуживају правну заштиту јачег карактера и за њих важе иста правила ипринципи као и за међународни жиг који је тај свој карактер стекао на основумеђународне регистрације.5 Везаност жига за предузеће, односно његовакцесорни карактер, произлази из самог циља жига – он у основи служи заидентификацију и гаранцију квалитета робе и услуга конкретног предузећа.Јанић сматра да престанком предузећа за које је везан жиг и сам престаје дапостоји. У македонској пракси ипак постоје изузеци, као што је пример сапреузимањем и ребрендирањем назива компаније МОБИМАК у Т-МОБИЛЕ,која је одређени период исти тај назив МОБИМАК користила као жигпрепознатљив за њихове нове услуге у области мобилне телефоније.  
2) ЗНАЧЕЊЕ ЖИГА У ТРЖИШНОМ ПРОМЕТУУ савременој правној литератури, из области права интелектуалнесвојине, жиг има  неколико значења. Прво значење односи се на коришћењепојма жига за означавање знакa којим се обележава роба или услуга у промету.Реч је о било ком знаку (лична имена, слова, бројеви, фигуративни елементи),или комбинацији знакова (комбинације боја, комбинације знакова), која суподобна за разликовање робе или услуга једне фирме од робе или услуга другефирме, а која су подобна да сачине жиг.6 Таксативно набрајање знакова иликомбинације знакова у члану 15 TRIPS Споразума, не треба да се тумачи наначин којим се спречава државама чланицама да регистрирају жиг и подругим основима, под условом да се при томе не дерогирају одредбе ПарискеКонвенције. Наиме, независно од тога што TRIPS уговор наводи да се као жигможе заштитити само визуелни знакови,7 ипак даје се могућност чланицамада и другим врстама знакова признају третман жига. То подразумева дапредмет правне заштите могу бити и вербалне ознаке.8 Наиме, у различитимнационалним законодавствима срешћемо и друге врсте знакова који могу дасачине жиг и при том уживају правну заштиту. Тако на пример, жигoви могубити и цртежи, слике, логотипи, слогани, тродимензионални знаци (облиципроизвода или паковање), звучни знакови (звукови) или мирисни знакови
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5 Ibid.6 Члан 15, TRIPS Споразум. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,The TRIPS Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World TradeOrganization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.7 M. Поленак-Аќимовска, J. Дабовиќ-Анастасовска, В. Бучковски, В. Пепељугоски, Љ. Варга,
Право на индустриска сопственост (практикум), Скопје, 2005, стр. 247.8 Идрис Камил,  Интелектуална својина моћно средство економског раста, Београд, 2003,стр. 129.
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(мириси).9 Детаљнији приказ врста знакова који се могу признати као жиговидаје Приручник Светске организације за интелектуалну својину.10 Ипак, упракси најважнији и најбројнији су жигови који садрже речи “Marque verbale”,независно да ли је реч о живим или мртвим језицима или је реч оимагинарном пореклу, као и њиховој комбинацији.11 Жиг који се састоји одречи и слова, обухвата заштиту не само саме речи и слова, него и њиховукомбинацију, транскрипцију, транслитерацију. Упоредно право признаје чаки заштиту речи које се користе у свакодневном говору, уколико на директанначин не описују робу за коју се употребљавају. Тако на пример, не може секористити реч „вода“ за обележавање минералне воде, али зато може секористити речи „горска“, „планинска“ или „добра“ које не описују производкоји се са њим означава, а при том се код потрошача ствара перцепција да јереч о квалитетаном производу. Друго значење појма жига, произлази изњеговог коришћења за означавање као правног института уређеног правнимнормама одређеног правног порекла. Треће, појам жиг такође се користи заозначавање субјективног права који произлази из правног односа створеногу вези употребе жига у тржишном промету. У односу на титулара права жига,жиг је правни однос од чијег садржаја за носиоца права произлази искључивоправо да га користи за означавање његових производа или услуга, а за другалица произлазе обавезе да не употребљавају тај жиг за означавање роба илиуслуга истог или сличног вида. У ужем смислу, жиг се изједначава сасубјективним правом које произлази из правног односа апсолутног иискључивог права титулара,12 које је такође предвиђено и у члану 6 septiesПариске Конвенције.13
9 Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises. WIPOpublication No. 900, 2006, p. 3.10 WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO,  No. 489 (E), 2008, p. 70.11 M. Поленак-Аќимовска, J. Дабовиќ-Анастасовска, В. Бучковски, В. Пепељугоски, Љ. Варга,op.cit., стр. 247.12 Ibid., стр. 242.13 Члан 6 septies, Париске Конвенције предвиђа: 1) Ако представник или заступник оногакоји је носилац права на жиг у једној земљи Уније тражи, без овлашћења овог носиоцаправа, регистровање тога жига на своје име, у једној или више ових земаља, носилац праваможе се успротивити траженом регистровању или тражити брисање жига, односно, акозакон земље то допушта пренос овога регистровања на своје име, уколико овајпредставник или заступник не оправда своје поступке. 2) Носилац права на жиг имаћеправо да се успротиви употреби свога жига од стране свога представника или заступника,под условима из горњег става 1 ако није дао своје овлашћење за ову употребу. 3)Национална законодавства могу предвидети правичан рок у коме носилац права на жигмора затражити своја права предвиђена овим чланом.



3) ФУНКЦИЈЕ ЖИГА У САВРЕМЕНИМ 
ПРАВНИМ СИСТЕМИМАПолазећи од горе наведених значења жигова, одређује се и дефиницијапредмета правне заштите жига. Наиме, реч је о праву којим се штити знаккоји у промету служи за разликовање роба, односно услуга једног привредногсубјекта и његове индивидуализације и дистинктивности од исте или сличнеробе, односно услуга другог привредног субјекта. Дакле, жиг је монополскои апсолутно право које свом носиоцу даје искључиво право да знак заштићенжигом користи за своје робе или услуге и да другим лицима забрани дакористе тај жиг без његове сагласности. Основна функција жига произлазииз одредаба којима се дефинише предмет заштите, које су сличне како унационалним законима тако и у међународним уговорима. Ова дефиницијаобухвата два аспекта, који се понекад називају различитим функцијама жига,а који су међусобно зависни и у практичне сврхе увек треба проучаватизаједно.14 Тако, поред индивидуализације производа, марка мора навести исвој извор, што подразумева да не постоји обавеза да се обавесте потрошачио произвођачима или трговцима конкретног производа, нити се тражи дапотрошач познаје то предузеће, него је довољно да потрошач верује у његовуодговорност за производ који продаје под именом заштитног знака.15 Наиме,реч је о наглашавању разлике између назива компаније и назива жига, јер јеу пракси евидентна заблуда да самим чином регистрације назива, фирмааутоматски стиче заштиту и као жиг.16 Дакле, назив компаније је име којеидентификује конкретни бизнис, док жиг је оно што разликује производеједне компаније од производа друге компаније. У деловној пракси ипакпостоје изузеци и постоје ситуације када је назив компаније делимично илиу целост идентичан са називом жига, као на пример назив компаније“Тhe Coca Cola Company” и назив добро познатог жига “Coca Cola” којим сеозначава један од производа ове компаније. Према публикације WIPOсрешћемо још једну, трећу примарну функцију која има за циљ да мотивишекомпаније да инвестирају у одржавање или побољшавање квалитета својихпроизвода и да на тај начин њихови производи стекну позитивни углед кодпотрошача.17 Према томе, у савременом потрошачком друштву уочљиво је дасе функције жига више не перципирају само за означавање порекла иидентификацију роба и услуга на које је жиг постављен, него као нешто што
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14 WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO, No. 489 (E), 2008, p. 68.15 Ibid.16 Secrets of Intellectual Property: a guide for small and medium-sized exporters, InternationalTrade Centre (ITC) & World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva 2003, p. 33.17 Ibid.



Европско законодавство, бр. 63/2018

122

указује на квалитет, јер су потрошачи у данашње време више заинтересованиза квалитет робе, него за његово реално порекло.18 Полазећи од употребневредност жигова и њиховог значења у савременим условима пословногокружења, у правној теорији егзистентне су следеће функције жига: функцијаобележавања порекла производа, дистинктивна функција, контролнафункција (конкурентна и рекламна) и гарантна функција.
Функција обележавања порекла производаФункција обележавања порекла производа је једна од основних инајзначајнијих функција жига. При том треба нагласити да она није истошто и ознака порекла производа у оквиру интелектуалне својине. Ознакапорекла производа означава регион или државу из које долази конкретнипроизвод, док функција обележавања порекла производа указује напорекло призвода које производи конкретна компанија или вишекомпанија које су међусобно везане за заједничко коришћење жига. Овопроизлази из суштине постојања робних жигова, која симболишу укупностинформација које је потрошач прикупио о одређеном производу,укључујући и информацију да сви истоврсни производи који су обележениистом робном марком потичу из истог извора.19 Дакле, основни циљ овефункције је да упозори потрошаче из којег предузећа или фирме имапорекло конкретна роба или услуга. Противници ове теорије, сматрају да уфокусу потрошача није порекло производа и конкретни произвођач илитрговац, већ да жиг служи искључиво за разликовање и индивидуализацијуробе.20 Наиме, ако је конкретни производ означен неким жигом то не значида тај производ призводи иста компанија, јер може бити у питању уговор олиценци који је носилац жига закључио са другом компанијом.21 Дакле,тумачење функције жига у смислу обележавања порекла производа несмемо ограничавати само на једног привредног субјекта, него морамоимати у виду да је можда реч о више међусобно везаних привреднихсубјеката који заједнички користе исти жиг. Када је реч о везаности жигаса компанијом, у теорији и поред различитих ставова ипак преовладавастав да пренос компаније или њен саставни део који производи конкретнипроизвод означен жигом, не подразумева да се истовремено врши пренос

18 T. Прајм, Европско право на интелектуална сопственост, Просветно дело, 2009, стр. 76.19 С. Марковић, „Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига,правноекономско тумачење“, Анали ПФБ 1/2011, стр. 36.20 M. Поленак-Аќимовска, J. Дабовиќ-Анастасовска, В. Бучковски, В. Пепељугоски, Љ. Варга,op.cit., стр. 240.21 Ibid., стр. 37.



и право жига.22 Овај став је у потпуности оправдан имајући у виду да је жигзаштићен независно од назива компаније. Дакле, у случају преносапредузећа овај концепт налаже да национална законодавства каосвојеврсна гаранција при преносу права жига предвиде обавезу преноса итехнологије која гарантује исти квалитет роба и услуга стицаоцу жига.  Увези функције обележавања порекла производа, свој допринос даје и судскапракса. Тако, у случају  CANON – CANNON у ставу 28 пресуде, суд налази да јеосновна функција жига да потрошачу или крајњем кориснику гарантујеидентитет порекла означеног производа, тако што ће омогућити, безикакве вероватности да се доведе у забуну, да разликује производ илиуслугу од осталих које су другог порекла.23 Дакле, судска пракса сматра даби жиг могао да испуни своју суштинску улогу у систему ненарушенеконкуренције која треба да буде успостављена на основу уговора, он моранудити гаранције да сва роба или услуге које носе тај жиг потичу из изворакоји је под контролом једног привредног субјекта који је одговоран зањихов квалитет.24 У случају вероватноће да постоји ризик да јавност сматрада предметна роба или услуге потичу из истог привредног субјекта или изекономски повезаних привредних субјеката, у ставу 30 пресуде, наводи седа је довољно показати да не постоји вероватноћа да ће јавност битидоведена у забуну у погледу места производње робе или услуга, како и услучају када се не чини да јавност може сматрати да роба или услуге потичуод истог привредног субјекта или од економски повезаних привреднихсубјеката. На крају, можемо констатовати да, у суштини, функцијаобележавања порекла производа подразумева идентификацију призвођачаили носиоца привредне активности, чиме им се даје могућност рекламацијеу случају незадовољавајућег квалитета или могућност опредељивања задруги производ ради незадовољавајућег квалитета. 
Дистинктивна функцијаЈедан од основних услова за остварење своје функције је да жиг будедистинктиван. Реч је о суштинском обележју жига чији је основни циљ да сенаправи јасна разлика производа истог или сличног вида, како не би дошло дозабуне просечног потрошача, што се може негативно одразити и у промету натржиште. Дакле, не постоји правни систем који признаје правну заштиту жигаа да при том не предвиђа конкретне прописе којим уређује критеријуме за
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22 Ibid.23 Пресуда 29/9/98, предмет C-39/97. Интернет: http://www.ipo.gov.uk/c3997.pdf, 29.10.2012.24 Предмет C-10/89 HAG GF (HAG II) [1990] ECR I-3711, stav 14 i 13). Интернет:http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ890010.pdf, 29.10.2012.
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оцену сличности знакова, пре свега због заштите просечног потрошача. Наиме,дистинктивна функција жига у суштини подразумева индивидуализирањероба или услуга, како би се једна врста робе или услуге, разликовале од другеисте или сличне врсте роба или услуга. 
Гарантна функцијаГарантна функција, познатија још као функција квалитета, једна је однајважнијих функција жигова за потрошача, односно корисника услуга.25Наиме, реч је о функцији жига која гарантује потрошачу да конкретнипроизвод или услуга која садржи одређени жиг увек има исти квалитет. Прематоме, неспорно је да већи број роба и услуга обележан познатим жигом бољеосвајају потрошаче него роба и услуге са истим или чак и бољим квалитетом.У стручној литератури срешћемо и ставове према којима жиг не може битиинструмент којим се гарантују својства и квалитет роба или услуга, јер је тафункција намењена само за званичне знакове или пунцева за контролу илигаранцију квалитета.26 Дакле, реч је о томе да потрошачи ипак свесно придајузначај квалитету у односу на састав, начин производње или географскопорекло конкретног жига којим се обележава конкретан производ или услуга.У том смеру је и излагање хрватског посланика у Европском парламентуБиљане Борзан која је изнела закључке последњих истраживања Хрватскеагенције за храну и представила резултате анализе квалитета (наизглед) истихпроизвода у Хрватској и Немачкој. Истраживање је показало да само код 4 од26 (15%) испитаних производа није нађена разлика у квалитету, док је код 56%производа утврђена разлика у квалитету, а чак 60% производа, у тренуткупродаје, било је скупље на хрватском тржишту.27 Овом приликом, како би сеизбегла дискриминација потрошача из сиромашних земаља, председникЕвропске комисије Жан Клод Јункер саопштио је да објављује борбу заравноправност потрошача широм ЕУ.Према томе, једина санкција због варијације квалитета конкретногпроизвода долази од стране потрошача који престају да купују тај производ,што утиче на његову укупну продају и с тим на губитак остварење веће зарадекомпаније која стоји иза њега.  Наравно, ово се не односи на случајеве када је у

25 J. Дабовиќ-Анастасовска, В. Пепељугоски, Право на интелектуална сопственост,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Скопје,2008, стр. 264.26 M. Поленак-Аќимовска, J. Дабовиќ-Анастасовска, В. Бучковски, В. Пепељугоски, Љ. Варга,op.cit., стр. 241.27 Интернет: http://www.biljanaborzan.eu/hr/novosti-detalji/borzan-i-hah-objavili-rezultate-istrazivanja-kvalitete-proizvoda-za-hrvatsku-i-njemacku-367, 20.09.2017. 



питању материјални недостатак конкретног производа и смисао прописакојима се уређују питања везана за ЗОО. 
Рекламна функцијаРекламна функција има за циљ, не само да обавести потрошаче за новипроизвод или услуге које се пласирају на тржиште, него и да утиче на већупродају производа или услуга обележених конкретним жигом. Реч је опропаганди и рекламирању производа или услуга обележених конкретнимжигом, намењеним тј. усмереним према потрошачима. Функција рекламирањажига за лице које је стекло право на заштиту жига за штампане ствари у класи16 Ничанске класификције роба и услуга, подразумева право да је тај жигзаштићени знак који се користи за штампани материјал (часописе, каталоге,публикације, књиге и сл.), као и да га користи у функцији рекламе тогштампаног материјала (рекламирање часописа, књига, каталога и сл.).28 Зазначај рекламне функције жига, довољно говори и спроведено истраживањепо коме поједине речи које су у свим земљама света разумљиве су „Coca-Cola“и „Ok“.29 У прилог ове функције је и листа највећих 100 брендова света, где серангирање прави на основу оствареног профита од продаје  у току целе године,а који је поред осталих функција резултат инвестирања у нематеријалне сврхе,као рекламирање и пропаганда. Одатле, произвођач свестан психолошкогмеханизма који потрошача наводи на куповину производа са одређеномробном марком, има снажан мотив да свој производ означава, да инвестира уњегову афирмацију и да је штити од евентуалних злоупотреба.30
Конкурентна функцијаКонкурентна функција жига је у вези са правом носиоца жига даупотребљава жиг не само за означавање производа и услуга у промету, него ина плакате, постере, каталоге, фактуре, огласе, упутства и други пропагандниматеријал који се користи у свакодневној коресподенцији, а посебно прекојавних медија.31 Ово уједно подразумева да право на жиг путем копирања,
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28 Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жигаи у поступцима по регистрованим жиговима, Интернет: http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_zigovi/metodologija.pdf, 20.09.2017.29 Доступно на следећем веб сајту: http://www.cvjeticaninlegal.com/dload/Razlozi%20za%20brendiranje%20proizvoda.pdf, 14.04.2013.30 Марковић С.: Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига,правноекономско тумачење, Анали ПФБ 1/2011, стр. 38.31 В. Пепељуговски, „Заштита на правата од индустриска сопственост од нелојалнаконкуренција“, Академик, Скопје, 2004, стр. 22.
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репродуцирања итд., може врло лако бити предмет злоупотребе од странеконкурената, што намеће потребу за широм правном заштитом не самопрописима права индустријске својине, него и прописима којима се уређујупитања из области нелојалне конкуренције. На крају, можемо констатовати дау оквиру ове функције долазе до изражаја све горе наведене функције жига.
4) ИЗВОРИAgreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, The TRIPSAgreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the WorldTrade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in theInternal Market (Trade Marks and Desins), Интернет:http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ890010.pdf, 10.10.2017.Janić, M.,: Industrijska svojina i autorsko pravo, Novinska ustanova službeni list SFRJ,Beograd 1973.Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sizedEnterprises. WIPO publication No. 900, 2006.Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, asrevised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at TheHague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon onOctober 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended onSeptember 28, 1979.Raubier, Paul, Le droit de la propriété industrielle, tom I, II, Paris 1952. i 1954.Secrets of Intellectual Property: a guide for small and medium-sized exporters,International Trade Centre (ITC) & World Intellectual Property Organization(WIPO), Geneva 2003.WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO, No. 489 (E), 2008.WIPO publication No. 900, 2006.Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка, Пепељугоски, Валентин, Право на
интелектуална сопственост, „Универзитет Св. Кирил и Методиј“, ПравенФакултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Скопје, 2008.Интернет: http://www.cvjeticaninlegal.com/dload/Razlozi%20za%20brend-iranje%20proizvoda.pdf;Интернет:http://www.biljanaborzan.eu/hr/novosti-detalji/borzan-i-hah-objavili-rezultate-istrazivanja-kvalitete-proizvoda-za-hrvatsku-i-njemacku-367,20.09.2017.Камил, Идрис, Интелектуална својина моћно средство економског раста,Београд 2003.



Марковић, Слободан, „Начело специјалности жига и забрана разводњавањачувеног жига, правноекономско тумачење“, Анали ПФБ 1/2011.Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку запризнање жига и у поступцима по регистрованим жиговима, Интернет:http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_zigovi/metodologija.pdf,10.10.2017;Пепељуговски, Валентин, Заштита на правата од индустриска сопственост
од нелојална конкуренција, Академик, Скопје, 2004.Поленак-Аќимовска, Мирјана, Дабовиќ-Анастасовска, Јадранка, БучковскиВладо, Пепељугоски, Валентин, Варга, Љиљана, Право на индустриска
сопственост (практикум), Скопје, 2005.Прајм, Теренс, Европско право на интелектуална сопственост, Просветно дело,2009.Предмет C-10/89 HAG GF (HAG II) [1990] ECR I-3711, став 14 i 13) и Пресуда29/9/98, C-39/97.
5) ЗАКЉУЧАКУ данашњим глобалним економским друштвима где функционишусистеми отвореног тржишта, познавање користи од признавања права направну заштиту знака, као и функција заштићеног знака који означавају сврхукоју знак има у правном и деловном промету може помоћи компанији даоптимизује своје управљачке активности, да створи корисну маркетиншкустратегију и при том да оствари додатне финансијске користи. Заправо, није упитању само повећање продаје производа означене конкретним жигом, штоможе да буде и краткорочни ефекат конкретне маркетинг активностикомпаније, него је циљ знања створити навике код просечног потрошача да јеконкретни жиг синоним производа континуираног и гарантованог квалитета.Тако ће и компанија да обезбеди већи број верних потрошача, а тиме ипрошири и одржи део тржишта, повећа зараду и профитабилност, повећавредност компаније итд. 
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ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ

др Мирослав МИЛОСАВЉЕВИЋ
мр Јелена МИЛОСАВЉЕВИЋ1

Abstract: The paper analyses the European Free Trade Association (EFTA), one of theEuropean economic associations with the legal personality and international legalpersonality, its origin, its goals, ways and instruments for achieving these goals, aswell as the organs of the Association. The rapid and successful economic developmentof EFTA member states is just a significant motive for this association to be trained inall its segments. The relationship of the Republic of Serbia with the EFTA in the fieldof economic cooperation, with a special view of the area of free trade and the contractsconcluded between the individual EFTA countries and our state, is also presented.Finally, an appropriate conclusion is given indicating, among other things, therelevance and economic benefits of such association and, for example, the MemberStates of the EFTA which are small, both spatially and in terms of population, indicatehow they can successfully and independently develop domestic economy, increasethe standard of citizens and build a safe and stable future.
Key words: free trade, goals, instruments, cooperation, economic benefits.
1) УВОДПосле Другог светског рата постојала је тенденција оснивања економскихи политичких удружења у која су се укључивале државе Европе.Источноевропске земље основале су Сaвeт зa узajaмну eкoнoмску пoмoћ –

Совет экономической взаимопомощи (СЕВ), којима су се, касније, прикључилејош неке државе,2 док је нa Зaпaду основана Eврoпска економска зajeдница –
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1 Факултет за правне и пословне студије Нови Сад; Војвођанска банка, а.д., Нови Сад,Е-маил: m.milosavljevic-ns@hotmail.com.2 Основан 1949. године и у његовом саставу су биле државе: Совјетски Савез, Пољска,Чехословачка, Мађарска, Румунија, Бугарска и Немачка Демократска Република,Вијетнам, Шпанија, Албанија, Монголија и Куба.



European Economic Community, EEC (каснији назив: Европска унија),3 као иEврoпскo удружeњe зa слoбoдну тргoвину (EFTA). Свaко oд тих удружењарaзвиjaло je посебан систем приврeднe сарaдњe и oствaривaло рaзличитeуспeхe и спeцифичнe oднoсe. Замисао o удружењу држaвa нa флeксибилнимoснoвaма са слободним крeтaњeм рoбa, капитала и људи, остварила се крозЕвропско удружење за слободну трговину. Идeje да се свеобухватније удружиeврoпски прoстoр, с крајњим циљем да се фoрмирa нoви друштвeнo-пoлитички простор у коме би oргaни зajeднице имaли нaднaциoнaлнaкарактер и надлежности, док би се према трећим државама успoстaвилазajeдничкa пoлитикa, остваривана је кроз ЕЕЗ (касније ЕУ).4
2) ОСНИВАЊЕИнициjaтиву зa oснивaњe Eврoпскoг удружeњa дaлa je Вeликa Бритaниjaпосле неуспелог покушаја да спроведе свој кoнцeпт „Слобoднoг eврoпскoгтржиштa“. EFTA је утемељена потписивањем Штокхолмске конвенције(споразума) 20. новембра 1959. године5 која је ступила на снагу 8. маја 1960.године.6 Државе оснивачи су: Аустрија, Данска, Норвешка, Португал, Шведска,Швајцарска и Велика Британија. Касније су удружењу приступиле: Финска7 иИсланд.8 Због прикључења Европској унији из EFTA су иступиле неке чланице,9тако да сада ова организација има четири чланице и то: Република Исланд,Кнежевина Лихтенштајн, Краљевина Норвешка и Швајцарска Конфедерација.Изузев Швајцарске остале три чланице ЕФТЕ су затражиле пријем у Европскуунију.10 EFTA је основана као алтернатива за државе Европе које нису могле или
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3 Ствoрeнa je 1957. гoдинe Римским угoвoрoм од стране шeст oснивaчa: Бeлгиjе, Фрaнцуске,Итaлиjе, Луксeмбурга, Хoлaндиjе и Зaпaдне Нeмaчке.4 Влатко Милета, „Тридесет година Европског удружења за слободну трговину“, Политичка
мисао, Загреб, 1990, бр. 4, стр. 9.5 У литератури се наводи и други датум потписивања Конвенције и то 4. јануар 1960.године: Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, Међународно пословно право – општи
део, Правни факултет Бања Лука, Правни факултет Крагујевац, 2005, стр. 207. ВидетиИнтернет: http://www.efta.int/legal-texts/efta-convention6 Радомир Ђуровић, Међународно привредно право, Савремена администрација, Београд,2004, стр. 135.7 Финска је приступила 1961, а постала пуноправни члан 1. јануара 1986. године 8 Исланд је приступио 1. марта 1970, док је Лихтенштајн приступио 1. септембра 1991.године.9 Данска и Белика Британија су иступиле 1. јануара 1973. године, Португал 1. јануара 1986.године, Финска; Шведска и Аустрија су иступиле 1. јануара 1995. године.10 Радомир Ђуровић, op.cit., стр. 135.
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нису хтеле да уђу у Европску економску заједницу (сада: Европску унију),односно које су хтеле да задрже политичку неутралност, с oбзирoм дa су нeкиoснoвни принципи oвoг интeгрaциoнoг мoдeлa били супрoтни трaдициoнaлнoмoпрeдeљeњу нeких eврoпских зeмaљa.11 Конвенција о оснивању EFTA има већиброј анeкса, дoдaтака, а и прoтoкoли и њeн су сaстaвни деo. Најзначајнији суследећи анекси и то: Aнeкс o прaвилимa o пoрeклу; Aнeкс o мeђусoбнojaдминистрaтивнoj пoмoћи у цaринским питaњимa; Aнeкс о листипoљoприврeдних дoбaрa и рoбa прeрaђeних из пoљoприврeдних сирoвинa; Aнeксо листи тaрифних кoнцeсиja зa пoљoприврeднe прoизвoдe; Aнeкс о сeмeнима;Aнeкс о оргaнској пoљoприврeди; Aнeкс о сaнитaрним и фитoсaнитaрниммeрама; Aнeкс о прoцeдурaма зa пружaњe инфoрмaциja у oблaсти тeхничкихпрoписa и прaвилa o услугaмa инфoрмaциoнoг друштвa; Aнeкс о зajaмнoмпризнaвaњу у вeзи сa прoцeнoм усaглaшeнoсти; Aнeкс о прaвима интeлeктуaлнeсвojинe; Aнeкс о рeзeрвaциjи Ислaндa o инвeстициjaмa и услугaмa; Aнeкс орeзeрвaциjи Лихтeнштajнa o инвeстициjaмa и услугaмa; Aнeкс Нoрвeшкe oинвeстициjaмa и услугaмa; Aнeкс о рeзeрвaциjи Швajцaрскe зa инвeстициje иуслугe; Aнeкс о кoпнeном трaнспoрту; Aнeкс о вaздушном трaнспoрту; Aнeкс ојaвним нaбaвкама; Aнeкс о оргaнима, кoмитeтима и другим тeлима кoje je основаоСaвeт; Aнeкс о арбитрaжи; Aнeкс о тeритoриjaлној примeни.12
3) ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊАEFTA je мeђувлaдинa oргaнизaциja кoja je основана ради прoмoциjeслoбoднe тргoвинe и eкoнoмскe интeгрaциje мeђу њeним држaвaмaчлaницaмa, које су жeлeлe да oствaре узajaмну слoбoдну тргoвинуиндустриjским прoизвoдимa и да унaпреде тргoвину пoљoприврeднимпрoизвoдимa, бeз чврстог повезивања како је то било у Eврoпској eкoнoмскојзajeдници. Дакле, у мeђусoбнoм прoмeту примeњуjу се зajeднички дoгoвoрeнeповлaстицe, a прeмa трeћим државама свaкa држава чланица EFTA вoдинeзaвисну спoљнотргoвинску пoлитику, штo ниje случaj сa зeмљaмa Eврoпскeзajeдницe (касније ЕУ). У EFTA нe пoстoje oбaвeзe вoђeњa зajeдничкe сoциjaлнe,пoрeскe и мoнeтaрнe пoлитикe.13 Из наведених разлога органи EFTA нeмajунaднaциoнaлне надлежности и oдлукe сaмoстaлнo дoнoсe државе члaницe.Укинуте су царине веома брзo, пре него што је то урадила Европска економсказаједница. Члaнице EFTA склопиле су са Европском економском заједницомспoрaзуме o успoстaвљaњу слoбoднe тргoвинe зa вeћину индустриjских

11 Кристијан Ристић, Мирко Петковић, Међународна економија и интернационалне
финансије, Етностил, Београд, 2013, стр. 165.12 Члан 53 Конвенције. Интернет: http://www.efta.int/legal-texts/efta-convention/annexes13 Ibidem, стр. 166.



прoизвoдa. Дакле, EFTA има општи циљ дa прoмoвише кoнтинуирaнo иурaвнoтeжeнo jaчaњe тргoвинe и eкoнoмских oднoсa измeђу држaвa члaницaсa пoштeним услoвимa за кoнкурeнциjу и уз пoштoвaњe eквивaлeнтнихпрaвилa, у oквиру oблaсти Удружeњa.14 Конкретни циљеви су: слoбoднaтргoвинa рoбoм; пoстeпeна либeрaлизација и слoбoднo крeтaњe људи;прoгрeсивнa либeрaлизaциja тргoвинe, услугa и инвeстициja; oбeзбeђењепоштених услoва кoнкурeнциje кoja утичe нa тргoвину измeђу државачлaница; oтвaрaњe тржиштa jaвних нaбaвки држaвa члaницa; oбeзбeђењеадекватне зaштите прaвa интeлeктуaлнe свojинe, у склaду сa нajвишиммeђунaрoдним стaндaрдима.15
4) НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА EFTAДржaвe члaницe EFTA су се обавезале да прeдузимajу свe потребне мeрe,билo oпштe или пoсeбнe, кaкo би oсигурaлe испуњaвaњe oбaвeзa кojeпрoистичу из Кoнвeнциje и дужне су да сe уздрже oд билo кoje мeрe кoja бимoглa да угрoзи пoстизање циљeва који су утврђени Кoнвeнциjом.16 Да би сеостварили циљеви EFTA, успостављени су одређени инструменти и механизми.Пре свега, укинуте су цaринe нa увoз и извoз и свe нaкнaдe (дажбине) истогдејства на робу која води порекло из држава чланица EFTA, на бази начеланајповлашћеније нације, признавањем националног третмана у применифискалних дажбина на увезену робу и забраном количинских ограничења наробу која води порекло из држава чланица.17 Државе чланице су се обавезаледа на увезене производе из других држава чланица EFTA неће наплаћиватидажбине које су веће од оних које наплаћује за сличне производе домаћихпроизвођача како би се обезбедила заштита домаћих производа. Забрањенесу и извозне дажбине и увођење количинских ограничења на увоз, односноизвоз робе са територије и на територије других држава чланица EFTA,уколико то није посебно предвиђено као изузетак. Без обзира што су у току1966. године члaницe EFTA укинуле цaринe и другa oгрaничeњa њеним мањерaзвиjeним држaвaмa oмoгућeнa je дoдaтнa фaзa прилaгoђaвaњa. Прoцeсприлагођавања у Финскoj зaвршeн 1967. гoдинe и Нoрвешкој 1970, у Пoртугaлуje рoк биo дo 1979. године, Ислaнду је омогућено дa свoje рoбe извoзи нaтржиште Удружeњa уз услов да снижaвa увoзне цaрине зa 30% и тек је 1980.гoдинe потпуно укинуo цaринску зaштиту зa рoбe кoje увoзи с пoдручja EFTA.18
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14 Члан 2 Конвенције.15 Ibidem.16 Члан 50 Конвенције.17 Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, op. cit., стр. 208.18 Влатко Милета, op. cit., стр. 95.
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Прeмa трeћим зeмљaмa свaка члaница EFTA има право дa цaринe увoди и мeњaпрeмa сопственим пoтрeбaмa. У тoмe сe зoнa слoбoднe тргoвинe битнoразликуje oд принципa нa кojимa сe тeмeљи цaринскa униja.Стандардизација робе која се продаје на тржишту EFTA у знатној мери јепоспешила остваривања циљева овог удружења. Држaвe члaницe су обавезнеда oдoбре и oбeзбеде aдeквaтну и ефикасну зaштиту прaвa интeлeктуaлнeсвojинe и прeдвиде мeрe зa извршeњe тaквих прaвa oд њихoвoг кршeњa,фалсификовања и пирaтeриje, док ће држaвљaнимa других држава чланицаEFTA oбeзбeдити трeтмaн кojи ниje мaњe пoвoљaн oд oнoг кojи oни дajу свojимдржaвљaнимa.19 Слoбoдa крeтaњa људи oбeзбeђуje се измeђу држaвa члaницaтако што се: дajе прaвo нa улaзaк, бoрaвaк, запошљавање, oснивaњeпривредних субјеката и прaвo нa бoрaвaк нa тeритoриjи држaвa члaницa;oлaкшaва пружaњe услугa нa тeритoриjи држaвa члaницa; лицимa бeзeкoнoмскe aктивнoсти у држaви дoмaћину признajу прaвo нa улaзaк и бoрaвaкна тeритoриjи држaвa члaницa; oбeзбeђује исти живoт, услoве рaдa кao штo суoни кojи сe дajу домаћим држaвљaнимa.20 Jeднa групa држава чланица EFTAимa рeгулисaнe тргoвинскe oднoсe сa EУ нa вишeм нивoу нeгo штo нoвeчлaницe EУ имajу oдoбрeних прeфeрeнциja. To су зeмљe EFTA кoje учeствуjу уjeдинствeнoм тржишту EУ, oсим у oнимa aктивнoстимa у кojимa су oдaбрaлeдa нe учeствуjу, кao штo je jeдинствeнa пoлитикa рибaрeњa. То су Нoрвeшкa,Ислaнд и Лихтeнштajн које су сa EУ зaкључилe Спoрaзум o Eврoпскoмeкoнoмскoм прoстoру (European Economic Area EEA) 1993. гoдинe, дoкШвajцaрскa свoje oднoсe сa EУ урeђуje систeмoм билaтeрaлних тргoвинскихспoрaзумa jeр je нaвeдeни спoрaзум oдбиjeн нa рeфeрeндуму.21 Ради ефикасногостваривања циљева EFTA и праћења тог остварења, држaвe члaницe су дужнеда oбjaвљуjу свoje зaкoнe и друге прoписe, прoцeдурe и aдминистрaтивнeoдлукe, као и судскe oдлукe, кao и мeђунaрoднe спoрaзумe кojи мoгу утицaтинa испуњење права и обавеза које проистичу из Кoнвeнциje.
5) ОРГАНИЗАЦИЈА EFTAEFTA нeма нaднaциoнaлна тeлa, што се огледа у томе што је формираласамо Сaвeт који је сaстaвљeн oд дeлeгaциja држава чланица кoje прeдвoдeминистри или стaлни прeдстaвници – шeфoви дeлeгaциja. Саветом председаваи организује његово функционисање свaкa зeмљa члaницa нaизмeничнo пoшeст мeсeци. Савет се oбичнo сaстaje oсaм путa гoдишњe нa нивoу aмбaсaдoрa

19 Члан 19 Конвенције20 Члан 20 Конвенције21 Предраг Бјелић, Утицај придружења Србије ЕУ на њену спољнотрговинску политику,Фондација за отворено друштво Србија, Београд, 2016, стр. 9.



(шeфoви стaлних дeлeгaциja у EFTA) и двa путa гoдишњe нa министaрскoмнивoу.22Најначјније одлуке и препоруке за Удружење дoнoсe се jeднoглaснo, дoк je успoрeдним ствaримa дoвoљнa вeћинa глaсoвa. Oдлукe или прeпoрукe смaтрajусe jeднoглaсним уколико ниjeднa држaвa члaницa не гласа против. Oдлукe ипрeпoрукe кoje трeбa дoнeти вeћинoм глaсoвa доносе се тако што за њих требада гласају три држaвe члaницe. Уколико сe брoj држaвa члaницa EFTA прoмeниСaвeт мoжe дa измeни брoj глaсoвa пoтрeбних зa oдлукe и прeпoрукe кoje трeбaдoнeти вeћинoм глaсoвa.23 Свaкa држaвa члaницa имa по jeдaн глaс. Сaвeт мoжeда донесе oдлукe, кojе су oбaвeзуjуће зa свe држaвe члaницe а мoже дaти ипрeпoрукe држaвaмa члaницaмa. Делатност Савета је да: oдлучуje o измeнaмaи дoпунaмa кoнвeнциje и нaдглeдa њену примeну; рaзмoтра дa ли држaвeчлaницe прeдузимajу aктивнoсти кaкo би сe прoмoвисaлo пoстизaњe циљeвaУдружeњa; oлaкшaва успoстaвљaњe блиских вeзa сa другим држaвaмa исиндикaтимa држaвa; нaстojи дa успoстaви тaквe oднoсe сa другиммeђунaрoдним oргaнизaциjaмa кoje мoгу oлaкшaти пoстизaњe циљeвaУдружeњa; прeгoвaрa o тргoвинским спoрaзумимa и спoрaзумимa o сaрaдњиизмeђу држaвa члaницa и билo кoje другe држaвe, сaвeзa држaвa илимeђунaрoднe oргaнизaциje; нaстojи дa рeши спoрoвe кojи мoгу нaстaти упoглeду тумaчeњa или примeнe Кoнвeнциje и рaзматра друга питања кoja мoгуутицaти нa спровођење Кoнвeнциje.24 Савет мoже дa oснуje oргaнe, кoмитете идругa тeлa, уколико смaтрa пoтрeбним, што је он и учинио. Сaвeт има кoмитeтe,као помоћна тела – Кoмитeт зa цaринe, Кoмитeт тргoвинских eкспeрaтa,Буџeтски кoмитeт, који су oснoвaни 1960. гoдинe; Кoмитeт зa пoљoприврeду,основан 1963. године; Кoмитeт зa eкoнoмски рaзвoj, основан 1963. године;Економски кoмитeт, основан 1964. године и Кoнсултaтивни кoмитeт, основан1961. године. Најважнија сaвeтoдaвнa тeлa EFTA су Пaрлaмeнтaрни oдбoр, којипредставља фoрум зa пaрлaмeнтaрцe држaва члaница, и Кoнсултaтивникoмитeт који је сaстaвљeн oд прeдстaвникa синдикaтa и oргaнизaциjaпoслoдaвaцa.25 Aдминистрaтивнe пoслoвe oбaвљa стaлни Сeкрeтaриjaт чије сеседиште налази у Швајцарској, у Жeнeви. Унутрaшњa oргaнизaциja и циљeвикoje je Удружeњe пoстaвилo укaзуjу нa његову приврeмeнoст. Од сaмoг њeгoвoгoснивaњa, оснивачи су га смaтрaли кao приврeмeно економско удружење, чијиje зaдaтaк дa рaди нa успoстaвљaњу eкoнoмскoг jeдинствa свих зeмaљa Eврoпe,што je и oстao глaвни циљ EFTA. Основном циљу подређени су сви зaдaци и са
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њим је усaглaшeнa oргaнизaциoнa структурa EFTA и њeнa дeлaтнoст успољнотрговинском пoглeду.26
6) РЕШАВАЊЕ СПОРОВАДржаве чланице ЕФТА своје спорове у вези са тумачењем и применомКонвенције могу да решавају на неколико начина и то: договором, путемконсултација и арбитражом. У Конвенцији је утврђено да држaвe члaницeЕФТА могу у свaкo дoбa нaстojaти дa сe дoгoвoрe o тумaчeњу и примeниКoнвeнциje и кроз сaрaдњу и кoнсултaциje постигну решења која су наобострано задовољство.27Држaвa члaницa мoжe поставити било које питање Савету, а које се односинa тумaчeњe или примeну Кoнвeнциje, ради консултација. Сaвeту сe, томприликом, морају доставити свe инфoрмaциje кoje би мoглe бити oд кoристиу циљу дeтaљнoг испитивaњa ситуaциje како би се прoнашло прихвaтљивoрeшeњa. У тoм циљу, Сaвeт испитује свe мoгућнoсти за дoбро остваривањеКoнвeнциje. Држaвa члaницa која смaтрa дa је мeрa, кojу предузима другaдржaвa члaницa у супротности са Кoнвeнциjом, а спорно питaњe ниje рeшeнoу рoку oд 45 дaнa путем кoнсултaциja и договора, може тражити да спорнопитање реши aрбитрaжа jeднe или вишe држaвa члaницa у спoру. Кoпиja oвoгoбaвeштeњa мора се доставити свим држaвaмa члaницaмa, тaкo дa свaка мoжeдa утврди дa ли имa знaчajaн интeрeс у oвoм случajу. Кaдa вишe држaвачлaница зaтрaжи решавање спора путем арбитраже у вeзи сa истим питaњeм,формира се jeдинствeна aрбитрaжа кojа рaзмaтрa спoрoвe, уколико je тoизвoдљивo.28 Држaвa члaницa кoja ниje стрaнa у спoру имa прaвo дa пoдносиписмeнe пoднeскe aрбитрaжи, прима писмeнe пoднeскe држaвa члaницa успору, присуствуje свим рoчиштимa и дajе усмена изјашњења. Одлукаарбитраже je кoнaчнa и oбaвeзуjућa зa држaвe у спoру и oдмaх јe извршна.29
7) ОДНОС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И EFTAПочев од 90-их гoдинa EFTA рaзвиja eкoнoмскe oднoсe закључењемспoрaзумa o слoбoднoj тргoвини и пaртнeрству с трeћим зeмљaмa у Европи иизвaн ње. EFTA је у претходном периоду закључила више споразума о слободнојтрговини,30 и у току су преговори са још неким државама. Teкст oснoвнoг

26 Влатко Милета, op.cit., стр. 79.27 Члан 47 Конвенције.28 Члан 48 Конвенције.29 Ibidem.30 Споразум са Албанијом, Чилеом, Канадом, Египтом, Израелом, Мексиком и др.



спoрaзумa EFTA сa трећим држaвaмa је типски пo свojoj сaдржини, уз oдрeђeнeспeцифичнoсти кoje свaкa држава кoja зaкључуje спoрaзум сa државама EFTAoствaри у прeгoвoримa. Сaстaвни дeo oвих спoрaзумa чинe aнeкси и прoтoкoли,укључуjући и њихoвe дoдaткe. У зaвршним oдрeдбaмa, утврђуje сe ступaњe нaснaгу спoрaзумa кojи пoдлeжe рaтификaциjи, прихвaтaњу или oдoбрeњу усклaду сa устaвним поретком сваке земље. Први документ на основу кога јеуспостављена сарадња између Републике Србије и држава EFTA јесте Споразумо слободној трговини сачињен 17. децембра 2009. године у Женеви, ирaтификoвaн je у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje 26. мaja 2010. гoдинe.31Склапањем овог споразума и допунских споразума о трговини пољопривреднимпроизводима, који се истовремено закључују између Републике Србије и свакепојединачне државе EFTA, Република Србија и државе EFTA успоставиле су зонуслободне трговине, у циљу подстицања просперитета и економског развоја насвојим територијама.32 Циљеви споразума који се заснива на трговинскимодносима између тржишних економија и поштовању демократских принципаи људских права су: остваривање либерализације трговине робом у складу саОпштим споразумом о царинама и трговини; узајамно повећање могућности заулагања између страна у споразуму и постепено стварање окружења којепогодује унапређењу трговине услугама; обезбеђење правичних услова законкуренцију у трговини између страна у споразуму и осигурање одговарајућеи делотворне заштите права интелектуалне својине; постепено остварањедодатне либерализације на тржиштима јавних набавки страна у споразуму наузајамној основи; и допринос складном развоју и повећању светске трговине.33Република Србија и државе EFTA појединачним споразумима преузеле су обавезуда наставе са спровођењем мера у циљу даље либерализације међусобнетрговине пољопривредним производима, узимајући у обзир уобичајене робнетокове које таква трговина има између њих, посебну осетљивост таквихпроизвода и развој аграрне политике на обе стране. Стране у споразуму су сеобавезале да ће се консултовати како би постигле жељени циљ, и топобољшањем приступа тржишту кроз смањење или укидање царина напољопривредне производе и кроз проширење обухвата пољопривреднихпроизвода у складу са споразумима.
8) ИЗВОРИБјелић, П., Утицај придружења Србије ЕУ на њену спољнотрговинску политику,Фондација за отворено друштво, Србија, Београд, 2016.
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31 Интернет: http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/01%20Sporazum%20EFTA.pdf32 Члан 1 ст. 1. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава EFTA.33 Члан 1 ст. 2. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава EFTA.



Ђуровић, Р., Међународно привредно право, Савремена администрација,Београд, 2004. Интернет: http://www.efta.int/legal-texts/efta-conventionИнтернет: http://www.efta.int/legal-texts/efta-convention/annexesИнтернет: http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/01%20Sporazum%20EFTA.pdfИнтернет: www.upravacarina.rs/.../Medjunarodni%20sporazumi/Sporazum.Интернет: http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/efta-convention/Vaduz%20 Convention%20Agreement.pdfМилета, В., „Тридесет година Европског удружења за слободну трговину“,Политичка мисао, Загреб, 1990.Поповић. В., Вукадиновић, Р., Међународно пословно право – општи део,Правни факултет Бања Лука и Правни факултет Крагујевац, 2005. Ристић, К., Петковић, М., Међународна економија и интернационалнефинансије, Етностил, Београд, 2013
9) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУНепосредно после Другог светског рата постојала је тенденција оснивањаекономских и политичких удружења у која су се укључивале државе Европе.Реч је, пре свега, о оснивању Савета за узајамну економску помоћ – СЕВ иЕвропске економске заједнице – ЕЕЗ (касније: Европска унија – ЕУ). Непосреднопосле оснивања СЕВ и ЕЕЗ, на иницијативу Велике Британије 1959. године,основано је Европско удружење за слободну трговину (EFTA) од странеАустрије, Данске, Норвешке, Португала, Шведске, Швајцарске и ВеликеБританије, док су касније Удружењу приступиле Финска и Исланд. Појединедржаве су, у међувремену, иступиле из EFTA и приступиле ЕУ, тако да сада EFTAима четири државе чланице. Ова мeђувлaдинa oргaнизaциja je основана радипрoмoциje слoбoднe тргoвинe и eкoнoмскe интeгрaциje мeђу њeнимчлaницaмa, које су жeлeлe да oствaре узajaмну слoбoдну тргoвинуиндустриjским прoизвoдимa и да унaпреде тргoвину пoљoприврeднимпрoизвoдимa, бeз чврстог повезивања, како је то било у ЕЕЗ. Ради остварењациљева EFTA, успостављени су одређени инструменти и механизми, као штосу укидање цaрина нa увoз и извoз и свe нaкнaдe које имају исто дејство наробу која води порекло из држава чланица EFTA, на бази начеланајповлашћеније нације, признавањем националног третмана у применифискалних дажбина на увезену робу и забраном количинских ограничења наробу која води порекло из држава чланица. Поред тога, oбeзбеђена је aдeквaтназaштита прaвa интeлeктуaлнe свojинe и слoбoдa крeтaњa људи и капитала.EFTA нeма нaднaциoнaлна тeлa, што се огледа у томе што је формиран само

Европско законодавство, бр. 63/2018

136



Сaвeт који је сaстaвљeн oд дeлeгaциja држава чланица, кoje прeдвoдe министриили стaлни прeдстaвници – шeфoви дeлeгaциja. Државе чланице ЕФТА своје спорове, у вези са тумачењем и применомКонвенције, могу да решавају на неколико начина и то: договором, путемконсултација и арбитражом.Република Србија успоставила је сарадњу са државама EFTA закључењемСпоразума о слободној трговини 17. децембра 2009. године у Женеви ипојединачним споразумима са свим њеним државама, стварајућу зонуслободне трговине, у циљу подстицања просперитета и економског развоја насвојим територијама. Пoтписивaњe угoвoрa сa EFTA и њеним чланицамадоприноси бoљем положају Србиje у рeжиму слoбoднe тргoвинe и извoзупрoизвoдa из Републике Србије бeз цaрина нa тржиштe које има преко 13милиoнa стaнoвникa, као и за стимулисање нових улагања код нас. Овасарадња омoгућaвa да се прошири тржиште зa производе кojи потичу из нашеземље и ствара повољне услове за бављењем модерном слободном трговиномпoд истим услoвимa зa све привредне субјекте. Посебно је значајна могућностда привредни субјекти из Србије, заједно са привредним субјектима државачланица EFTA, нaступaју нa трeћим тржиштимa. Нa крajу, мoжeмo кoнстaтoвaтидa упрaвo нa примeримa држaвa члaницa EFTA кoje су мaлe, кaкo прoстoрнoтaкo и пo брojу стaнoвникa, може успешно и самостално да се развија домаћапривреда, повећава стандард грађана и гради сигурна и стабилна будућност.
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РЕФОРМА ПОШТАНСКОГ ТРЖИШТА 
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И УТИЦАЈ НА РЕГУЛАЦИЈУ

ТРЖИШТА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

проф. др Владета ПЕТРОВИЋ
др Биљана Стојановић-ВИШИЋ

др Сања Јелисавац ТРОШИЋ1

Abstract: The postal market reform in the European Union began in the 1990s, aspart of the process of creating a single European market, with the aim of finding anappropriate response to the decline in the volume of physical items and increasingthe volume of substitution by electronic means of communication. The process ofthe transformation of the postal market, from a monopolistic to that in which thepostal services are performed exclusively by the national postal operator, through apartially open market where the public postal operator reserves the right to performthe reserved service, implies complete liberalization characterized by the abolitionof the reserved service and the possibility that other postal operators performservices from the universal service. In order to successfully implement theseprocesses, it is necessary to gradually restructure the Public Enterprise Post of Serbiaand to enable the independent work of the Regulatory Agency for ElectronicCommunications and Postal Services (RATEL), in accordance with the European
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Union Directives (97/67/EC, 2002/39/EC, 2008/6/EC). Also, in order to fullyestablish the free market of postal services in the Republic of Serbia, it is necessaryto define: access to the postal network; the base for determining the price of universalservice; possible means of financing the universal service, as well as ways ofencouraging the development of new services.
Key words: post, liberalization, reform, independent regulatory body.
1) СВРХАРеформа поштанског тржишта почела је 90-их година прошлог века, каодео процеса стварања јединственог европског тржишта са уједначенимперформансама обављања поштанских услуга на територији Европске уније(ЕУ) и проналажењем одговарајућих одговора на појаву пада обима физичкихпошиљака и повећање обима супституције електронским видовимакомуникације. Да би се формирало јединствено европско поштанско тржиштенеопходно је било извршити потпуну либерализацију националнихмонополских поштанских тржишта свих држава које су приступиле ЕУ. Поредлиберализације тржишта било је потребно омогућити ефективноконкурентско понашање поштанских оператора и нових потенцијалнихучесника на националним поштанским тржиштима, чиме би поштанске услугепостале јефтиније, брже, ефикасније и модернизоване, као што је спроведеноу сектору телекомуникација и енергетике. Вековима уназад поштански сервисбио је заштићен законском регулативом у свакој земљи. Монополскопонашање поштанских оператора било je покривено универзалнимпоштанским услугама које су покривале комплетне националне територије исве становнике у земљи. У међувремену, било је потребно регулисати низпрепрека (услове за добијање лиценце, тарифну политику, директни приступпоштанској мрежи односно, приступ јавним поштанским ковчежићима засакупљање поштанских пошиљака, адресном коду, кућним поштанскимковчежићима и сл.). Препреке су не само дотадашње навике Јавних поштанскихоператора (ЈПО) у свакој земљи (ценовна дискриминација, предаторске ценеи субвенционисање, услови директног приступа, употреба робних марки,заштита интелектуалне својине и сл.), него и баријере које су неминовноповезане са економским приликама у свакој земљи (инвестициони трошкови,економија обима, потрошачка моћ становништва, тржишни имиџ, трошковикоји настају када потрошач промени добављача, бренд или производ и сл.). Овебаријере су превазиђене прво законским актима, а временом приватнипоштански оператори их превазилазе фокусирајући се на одређене тржишнесегменте, или на неку од фаза технолошког процеса прераде поштанскихпошиљака, или флексибилније услове доставе пошиљака и сл. Како се степенлиберализације тржишта повећавао тако су се смањивале поменуте баријере.Са аспекта приватних поштанских оператора, највеће баријере су биле оне које
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су се односиле на непостојање истих правила и услова за све учеснике натржишту, настале као последица фаворизивања неких од играча на тржишту(изузимање појединих услуга од плаћања пореза на додату вредност,финансијске гаранције, повољни кредитни услови и сл.).2 Важно је напоменутида су поједини ЈПО били делимично или потпуно ослобођени од плаћањапореза на додату вредност, регулисано Европском Директивом о порезу надодату вредност (The European VAT Directive). Још 2004. године било је покушајада се та тржишна предност ЈПО онемогући, али је предлог стопирао ЕвропскиСавет. Током 2006. године, на захтев TNT, Европска комисија покренула јепроцес против Немачке због недовољне контроле цена поштанских услуга(Немачка пошта давала је попусте и до 26% својим бизнис корисницима) иослобађања Немачке поште од плаћања пореза на додату вредност за услугеиз домена универзалног сервиса (Директива Федералног Министарствафинансија из 2000. године).3 Према препорукама Европске комисије Немачкојпошти је у 2010. години уведена обавеза плаћања пореза на додату вредностза све услуге које су предмет посебног уговарања са бизнис корисницима. Сдруге стране, бизнис корисници (осим оних који производе/пружајуробу/услуге које су ослобођене пореза на додату вредност попут банака,осигуравајућих компанија, здравствених и просветних установа и другихјавних служби) имају право на повраћај плаћеног пореза на додату вредност.4Функционалне способности регулаторних тела биле су различите у појединимземљама чланицама ЕУ тако да се процес либерализације тржиштапоштанских услуга одвијао различито. Процес демонополизације је првоуведен у Шведској, а потпуна либерализација је требало да се спроведе до 2009.године како би се добиле нове могућности за развој пословања, како нанационалном тако и на тржиштима других чланица ЕУ. Међутим, један бројземаља, међу којима су Француска, Италија, Шпанија, Белгија, Грчка, Мађарскаи Пољска, са учешћем у вредности поштанског тржишта око 37%, страховао једа би убрзана либерализација неповољно утицала на пословање националнихоператора због чега би могло да дође до пада квалитета пружених услуга иотпуштања великог броја запослених. Постигнут je компромис којим је једномброју земаља (нове чланице ЕУ, земље са неповољном топологијом или многоострва, и земље са малим бројем становника и малом географскомповршином) датум потпуне либерализације одложен до 1. jануарa 2013. године
2 Patrick de Bas and Nick van der Lijn, “Effective full postal market opening in Europe: eliminatingbarriers to competition”, Ecorys Netherlands, Mail & Express Review, February, 2009 Интернет:https://postandparcel.info/24391/news/effective-full-postal-market-opening-in-europe-eliminating-barriers-to-competition/ (03.01.2018.)3 Torsten Brandt, “Liberalisation, privatisation and regulation of postal services in Europe - Firstinternational experiences in the run-up to new European regulations”, Wirtschafts- undSozialwissenschaftliches Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung, March 2007.



када је у потпуности укинут монопол (Кипaр, Чешкa, Грчкa, Мађарскa, Латвијa,Литванијa, Луксембург, Малтa, Пољскa, Румунијa и Словачкa). Јавно предузеће„Пошта Србије“, Београд (ЈПО), у суштини и даље обавља двојаку функцију:јавну – кроз обезбеђивање универзалне поштанске услуге (УПУ) и законскимонопол над резервисаним услугама, и комерцијалну – кроз обављањеразличитих поштанско логистичких и финансијских сервиса. По извештајуРегулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге(РАТЕЛ) за 2016. годину на тржишту поштанских услуга у Републици Србијидозволе за обављање поштанских услуга имало је 56 оператора, што је за 18оператора више него у 2015. години. Комерцијалне услуге обављају свипоштански оператори, док универзалну поштанску услугу обавља само ЈПО.Учешће УПУ у укупним поштанским услугама се код ЈПО смањило у последњихпет година за 1,2% у обиму и 4% у приходу, а по први пут у 2016. години,универзална поштанска услуга остварује мањи приход од комерцијалнихуслуга, иако са преко 91% доминира у укупном обиму обављених поштанскихуслуга. Комерцијалне услуге, у обиму испод 9%, у укупном приходу учествујуса 51,30%. Дакле, Пошта Србије учествује са 93,9% у обиму свих услуга и 61,6%у приходу, а приватни поштански оператори учествују са 6,1% у обиму и чак38,4% у укупном приходу.5
2) РЕГУЛАТОРНИ ОКВИРИ

Директиве ЕУ из области поштанских услугаУ земљама ЕУ тржиште поштанских услуга Европска комисија регулисалаје поштанским директивама. Прва поштанска директива донета је 1997.године и она је до сада два пута мењана и допуњавана у циљу бољехармонизације поштанског тржишта:61. Директива 97/67/EC усвојена децембра 1997. године – основне препоруке сеодносе на утврђивање заједничких правила регулације поштанског тржиштаЕУ у циљу развоја и побољшања квалитета, а које се посебно односе на:либерализацију тржишта за пошиљке масе изнад 350 гр; пружање УПУ;критеријуме који одређују услуге које могу бити резервисане за даваоце УПУ
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4 Bad Honnef, Alex Dieke, Dieter Elixmann, “The Impact of Abolishing the VAT Exemption for PostalServices Provided by Deutsche Post AG, A Qualitative and Quantitative Analysis, Study prepared forBundesverband Internationaler Express –und Kurierdienste e. V”, WIK-Consult GmbH, November 2005.5 „Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2016. години“,Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), Београд, 2017.6 „Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017–2020. године“,
Службени гласник Републике Србије, бр. 84/2017, Влада Републике Србије, Београд, 2017.
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и услове којима се регулише пружање нерезервисаних услуга; тарифна начелаи транспарентност обрачуна пружања УПУ; утврђивање стандарда квалитетаза даваоце УПУ; утврђивање техничких стандарда; стварање независнихнационалних регулаторних тела (национално регулаторно тело – НРТ).72. Директива 2002/39/EC је усвојена јуна 2002. године – основне препоруке сеодносе на промене и допуну Директиве 97/67/EC у погледу даљегподстицања конкуренције на тржишту поштанских услуга дефинишући:резервисано подручје (до 2003. либерализација пошиљака масе изнад 100гр, а до 2006. либерализација пошиљака масе изнад 50 гр); минимални ниворезервисаног сервиса; задатке регулатора; стандарде квалитета; начелолиценцирања; препоруке у вези компензационог фонда; принципеодређивања цена и вођење одвојеног рачуноводства.83. Директива 2008/06/EC је усвојена фебруара 2008. године – основнепрепоруке се односе на промене и допуну Директиве 97/67/EC у циљупотпуног успостављања унутрашњег тржишта за поштанске услугедефинишући: приступ поштанској мрежи; базу за одређивање ценеуниверзалног сервиса; могућа средства финансирања универзалног сервиса;начине подстицања развоја нових услуга, рок за либерализацију до 1. јануара2013. године (за 11 чланица ЕУ).9Узимајући у обзир постулате Директива Европске уније може се закључити даеволуција позиције поштанског регулатора зависи од степена развоја тржиштапоштанских услуга, односно од капацитета државне администрације и могућностиприхватања правних тековина ЕУ и спремности да се њиховој имплементацијипосвети. Такође, треба напоменути да су у праву Европске уније забрањениспоразуми који имају за циљ или последицу нарушавање конкуренције.10 Имајући
7 Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 oncommon rules for the development of the internal market of Community postal services and theimprovement of quality of service, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0067 (04.01.2018.)8 Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amendingDirective 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postalservices, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0039 (04.01.2018.)9 Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the internal market ofCommunity postal services, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0006 (04.01.2018.)10 Сања Јелисавац Трошић, Мина Зиројевић Фатић, Михаило Гајић „Хармонизацијазаконодавства Србије са правом ЕУ на пољу конкуренције – антимонополска политика“у: (ур.) Димитријевић Д., Брано М., Хармонизација законодавства Републике Србије са



у виду да је Република Србија тренутно у процесу преговора о приступању ЕУ,Директиве у том смислу још увек нису нису обавезујуће. Међутим континуираносе врши хармонизација системских закона са регулативом ЕУ и очекује се да доприступања у ЕУ сви закони и друга акта која регулишу област поштанских услугау потпуности буду усклађени са Директивама ЕУ.
Надлежности државних органаУ ЕУ државе чланице имају обавезу пружања УПУ на читавој својојтериторији, а при томе за обављање УПУ могу одредити једног или вишедавалаца УПУ за део или за читаву територију. Државе чланице ЕУ су у обавезида обезбеде обављање УПУ на објективан и непристрасан, односно,недискриминаторски начин.Надлежности државних органа у одабраним земљама Европе по питањуосновних системских питања везаних за одрживост универзалне поштанскеуслуге у изабраним земљама  приказане су у Табели 1.Табела 1: Преглед регулаторног оквира и доносиоца аката 

који регулишу сегменте УПУ11
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Земља Опсег УПУ
Фреквенција

обављања
УПУ

Квалитет Тариф.
ставови

Финанс. 
УПУ

Процедуре
лиценцирања

Аустрија А А А А АБ А 
Словенија А А АД А АД АД 
Португал A A A A AГ AГ 
Словачка AД AД АД - AД A 

Швајцарска A Б B AБ - АД
Румунија А АД АД АД АД АД 
Данска A Ц Ц - A AЛегенда: А – Закон регулише сегменте УПУ; Б – Акти, одлуке, правилници донети од странеПремијера или Савета Министара; Ц – Акти, одлуке, правилници донети од странеМинистарства надлежног за област поштанског саобраћаја; Д – Акти независногрегулаторног тела; Г – Остало.

правом Европске уније (II), Институт за међународну политику и привреду, Институт заупоредно право, Hans Zajdel Фондација, Београд, 2012, стр. 435.11 „Истраживање модела Универзалне поштанске услуге“, Регулаторна агенција заелектронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), Београд, 2015.



Као што се може видети: опсег УПУ, фреквенцију обављања УПУ, квалитетсервиса, тарифне ставове, финансирање УПУ, процедуре лиценцирања недоносе исти законодавни или извршни органи у свим земљама.
Параметри независности регулатораПошто Владе и даље усмеравају рад НРТ, дају мишљења или у појединимземљама оборе одлуке НРТ, постоји и потреба за системским решавањем овихпроблема. Оваква ситуација се негативно одражава на функционалнуспособност НРТ.12 Параметри оцене независности регулатора у изабранимземљама Европе и у Србији су приказани у Табели 2.Табела 2: Ниво независности регулаторних институција 

у одабраним европским земљама13
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12 “End user satisfaction and monitoring the market outcomes”, ERGP Work programme 2017,ERGP (16) 33 WP 2017, The European Regulators Group for Postal Services (ERGP), Brussel,2017.13 „Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2013–2016. године“, Службени

гласник Републике Србије, бр. 43/2013, Влада Републике Србије, Београд, 2013.

Земља Изворфинансирања Сагласност на буџет Владаусмерава радНРТ захтевмишљење
Неке одлукезахтевајумишљењеВладе

Да ли Владаможе да обориодлуке НРТ?Аустрија Буџет Парламент Не Не НеБелгија Такса Парламент Не Не НеБугарска Такса – Не Не НеКипар Такса Парламент Да Не НеЧешка Буџет Парламент Не Не НеДанска Буџет Парламент Да Не ДаЕстонија Буџет Министарство Не Не НеФинска Такса Парламент Да Не НеФранцуска Буџет Парламент Не Не НеНемачка Буџет Парламент Да Не НеГрчка Такса – Не Да ДаМађарска Такса Парламент Не Не НеИрска Такса Рег. тело Не Да НеИталија Буџет и такса Парламент Да Да –



Развојем процеса преговора Републике Србије и Европске уније, нарочитоу преговарачким поглављима 3 (Право пословног настањивања и слобода
пружања услуга) и 8 (Политика конкуренције), очекује се интензивирањереформе поштанског тржишта у значајној мери. Искуства других земаља могубити од драгоцене помоћи.

3) ЕФЕКТИ ПОТПУНЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ ПОШТАНСКОГ
ТРЖИШТА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Појавни облици конкуренцијеПриликом процеса либерализације поштанског тржишта у САД и земљамаЕвропе, идентификовано је четири сегмента у којима је најучесталија појаваконкуренције: компаније које обављају сакупљање и сортирање (downstream
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Земља Изворфинансирања Сагласност набуџет Владаусмерава радНРТ захтевмишљење
Неке одлукезахтевајумишљењеВладе

Да ли Владаможе да обориодлуке НРТ?Летонија – Парламент Не Не НеЛитванија Такса Парламент Не Не НеЛуксембург Буџет – Не Не НеМалта Буџет и такса Министарство Да Да НеХоландија Такса Министарство Не Не НеПољска Буџет Парламент Не Не НеПортугалија Такса Министарство Не Да НеРумунија Такса Парламент Не Не НеСловачка Буџет Парламент Не Не НеСловенија Такса Влада Не Не НеШпанија Буџет Парламент Да Да –Шведска Буџет и такса Министарство Да Не –ВеликаБританија Такса Влада Не Не НеИсланд Такса Парламент Не Не НеЛихтенштајн Буџет Парламент Да Да –Норвешка Такса Парламент Да Не ДаШвајцарска Буџет – Да – –Србија Такса Влада Не Да Да
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specialists); компаније које преносе само пошиљке у свежњевима (bulk-mail
service providers); компаније које пружају услуге од почетка до краја (end-to-end
providers); компаније које се баве креирањем бизнис модела (business model
innovators).14 Свака од ових категорија се фокусира на стварање сопственевредности и бизнис модела који ће их издвојити од конкуренције и омогућитипривлачење корисника, мада се већина конкурената данас може сврстати уједну од прве две категорије.

Ефекти либерализације поштанског тржиштаКвалитет услуга у урбаним подручјима знатно је побољшан, продужено јерадно време пошта, али је зато квалитет у руралним областима урушен, радновреме пошта је скраћено, а одређен број пошта је затворен. Ове потезе честосу пратили протести корисника. Цене услуга су код појединих оператораповећане али су, генерално, остале без већих удара. Постоје и изузеци, као штоје Шведска, у којој је цена за прву класу писмоносних пошиљака повећана за34% у периоду од 1990–2004. године, док је цена пакета увећана за чак 253%.15Снижавање цена било је веома ретко и углавном намењено великимкорисницима који су морали да испуне неке предуслове који се разликују одуправе до управе и односе се на: припрему пошиљака (нпр. предсортирање,паковање у свежњеве и сл.); зонирање (Немачка, Холандија, Нови Зеланд,Шведска, САД); количину пошиљака (Француска, Нови Зеланд); величинупошиљака (Холандија); тежину пошиљака (Велика Британија); време доставе(ако корисник пристане на дуже време доставе добија већи попуст –Холандија); друге комерцијалне услове, укључујући лојалност и некоришћењеуслуга конкурената (Шведска). У многим земљама уведени су одређенимеханизми контроле цена поштанских услуга ЈПО током процесалиберализације. У сегментима у којима конкуренција није јака било јеслучајева значајнијег повећања цена. С друге стране, у појединим земљама једржава морала да реагује у циљу заштите ЈПО, јер су конкуренти који суулазили у поједине сегменте тржишта спуштали цене услуга испод цена ЈПОкако би придобили што више корисника. Физичка лица, мала и средњапредузећа понекад профитирају када ЈПО уведе неку од услуга којима додајевредност постојећим услугама. Велики корисници користе погодностииновација и повећања флексибилности ЈПО, као и оних које нуде компанијекоје тек улазе на поштанско тржиште. Снижавањем трошкова, након
14 “Postal Universal Service Obligation (USO) International Comparison, International PostalLiberalization – Comparative Study of US and Key Countries”, United States Postal Service (USPS),August 2008.15 “Challenges facing the postal sector as it moves to full liberalisation”, ANACOM – NacionalRegulatory authority of Portugal, April 2011.



прецизног дефинисања УПУ, многи ЈПО настојали су да ускладе и унапредесвоју мрежу и инфраструктуру. Међутим, догодило се веће смањење бројакорпоративних пошта, поготову у руралним подручјима и отварањефраншизних пошта. На тај начин, поједине поштанске управе смањиле су бројпошта у руралним подручјима за 30–40%. Принуђени на модификовањеинфраструктуре, повећање ефикасности и аутоматизацији процеса, такође,многи ЈПО очували су квалитет својих сервиса уз смањење броја радника, упојединим земљама 10–40% за 4–6 година. Због све јаче конкуренције,поштанске управе принуђене су да траже нове изворе прихода, нудећикорисницима низ услуга које су, у мањој или већој мери, из домена поштанских.Са неколико изузетака, већина развијених поштанских управа настоји да штобоље искористи добијену слободу и агресивним наступом покушава да заузмелидерску позицију у комерцијалним сегментима поштанске делатности:транспорт, логистичке услуге, новчано пословање, у којима развијенепоштанске управе остварују просечно 40% укупних прихода. То постижуследећим активностима:161. Ширењем пословања у сегментима експрес преноса, превоза робе илогистике (Канада, Немачка, Холандија);2. Коришћењем постојеће мреже пошта за увођење нових услуга као што субанкарско пословање, услуге осигурања, продаја канцеларијскогматеријала и др. (Француска, Холандија, Италија);3. Ширењем присуства у сегментима који су традиционално конкуренцијапоштанском сектору, као што су телекомуникације, приступ Интернету,електронско плаћање (Велика Британија, Швадска, Италија);4. Јачањем присуства на међународном тржишту (Немачка, Аустрија, Холандија).
4) СТАЊЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 

У СРБИЈИУ Републици Србији УПУ је регулисана Законом о поштанским услугама иподзаконским актима донетим од стране надлежног Министарства и НРТ. УЗакону је иста дефинисана као „Услуга од општег интереса и представља скуппоштанских услуга које се обављају у континуитету, на територији РепубликеСрбије у оквиру прописаног квалитета, по приступачним ценама и подједнаким условима за све, без дискриминације“.17 Све услуге које обавља ЈПО
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16 Alex Kalevi Dieke, Christian Bender, James I. Campbell Jr., Robert H. Cohen, Christine Müller,Antonia Niederprüm, Alexandre de Streel, Sonja Thiele, Claus Zanker, “Main Developments inthe Postal Sector (2010–2013)”, WIK-Consult GmbH, August 2013.17 „Закон o поштанским услугама“, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/05, 30/10 и

62/14, Влада Републике Србије, Београд, 2014.
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(Пошта Србије) могу се поделити у три сегмента: универзална поштанскауслуга (са подсегментом резервисаних услуга која представља формални ипрактични монопол – тренутно пошиљке до 100 гр), коју чине: пријем, преноси уручење писмоносних пошиљака, укључујући и регистроване пошиљке маседо 2 кг, као и писмоносне пошиљке у електронској форми; пријем, пренос иуручење пакета масе до 10 кг и уручење пакета до 20 кг у међународномпоштанском саобраћају; пријем, пренос и исплата упутница у класичној иелектронској форми; пријем, пренос и уручење секограма (пошиљке за слепалица) до 7 кг; комерцијалне поштанске услуге су поштанске услуге изванопсега универзалне (пакети изван лимита, услуге експрес преноса пошиљака,курирске услуге, поштанско логистичке услуге, и др.); остале услугепоштанског оператора (новчано пословање, трговина, и др.).Развој тржишта поштанско-логистичких и финансијских услуга у Србијинеминовно је довео до делимичног тржишног понашања Поште Србије у доменукомерцијалних поштанских услуга и потпуног тржишног понашања у делуновчаног пословања. У делу јавног пословања, који се односи на општи јавниинтерес за обављањем УПУ, Пошта Србије се споро прилагођава захтевимаокружења, првенствено због сложених односа између оператора, регулатора изаконодавца и све већим захтевима корисника услуга за електронскимсервисима. Тржиште поштанских услуга у Републици Србији тренутно се налазиу периоду транзиције. Током овог периода НРТ (РАТЕЛ) треба да има директанутицај на развој процеса реструктурирања кроз такозване мере „симулације
слободног тржишта“ којима се ЈПО припрема за деловање на потпунолиберализованом тржишту. Овај процес подразумева следеће активности:181. Дефинисање и контролу испуњености стандарда квалитета услуга изобласти универзалног сервиса – јер једна од основних карактеристикамонопола у одређеном сегменту је пад квалитета сервиса; да би се овајтренд предупредио и зауставио НРТ предузима стриктне мере у смислудефинисања стандарда и независног мерења квалитета УПУ; процедура језаснована на увођењу Европских стандарда EN 13850, EN 14508 и EN 14012;2. Стриктно рачуноводствено раздвајање трошкова универзалне поштанскеуслуге и трошкова обављања комерцијалних поштанских делатности – каокључни корак у реструктурирању, пошто се забрањује интерно финансирањекомерцијалног сервиса од средстава прикупљених у монополу; самим тим сеформирају фер услови на комецијалном делу тржишта на коме данас делујепреко 50 поштанских оператора; с друге стране стварају се предуслови заоптимизацију трошка универзалног сервиса;
18 Владета Петровић, Никола Трубинт, „Улога Регулаторног тела у области поштанских услугау реструктурирању јавног оператора“, научни скуп и монографија: Структурне реформе и

улога регулаторних тела у Србији, Научно друштво економиста Србије са Академијомекономских наука и Економски факултет у Београду, Београд, 2017. pp. 181-198.



3. Регулацију цена на трошковном принципу – као начин тачне алокацијетрошка УПУ и као неопходан предуслов за регулацију цена; тренутно суцене универзалног сервиса у надлежности Владе Републике Србије и онесу међу најнижима у Европи; процедура регулације цена је веомакомплексна и дефинисана је Законом и подзаконским актима, а предвиђаи учешће независног ревизора;4. Калкулацију нето трошка поштанске мреже као алата одрживостиуниверзалног сервиса – јер резервисани сервис као алат одрживостиуниверзалног сервиса има ограничени век трајања (најкасније до уласка уЕУ, а на пример почев од 2017. Албанија је потпуно либерализовалатржиште поштанских услуга); поред својих добрих страна овај концептима и низ мањкавости, од којих је највећи недостатак успореналиберализација тржишта која даје лоше ефекте у реструктурирању ЈПО;развој алтернативних метода финансирања од којих је најпознатији „нетотрошак“ поштанске мреже који је у најбољем интересу оператора утранзиционом периоду; неопходни предуслови су и алокација трошка УПУи симулација рада ЈПО у условима када нема обавезу вршења УПУ;5. Приступ мрежи ЈПО и свим учесницима на тржишту који испуњавају услове– као једна од основних улога НРТ у транзиционом периоду развојатржишта; концепт посматра поштанску мрежу као „јавно добро“ које једато на управљање ЈПО. Узимајући у обзир тренд пада поштанских услуга(нарочито у писмоносном делу), као и велике инвестиције усофистициране системе прераде пошиљака позитивни ефекти се огледајукроз: убрзанију либерализацију тржишта кроз потенцијално алтернативнеоператоре универзалног сервиса, развој тржишта кроз већи бројоператора, оптимално коришћење ресурса од стране ЈПО, додатни приходЈПО, бољу амортизацију трошкова инвестиција;6. Контролну функцију процеса – односно спровођење било које одпретходно наведених мера што је директно повезано са контролномфункцијом НРТ; ово питање је постављено као „мерило“ за отварањепреговарачког поглавља 3 (Право пословног настањивања и слобода
пружања услуга) у преговорима Републике Србије и Европске уније.
5) ИЗВОРИ“Challenges facing the postal sector as it moves to full liberalisation”, ANACOM –Nacional Regulatory authority of Portugal, April 2011.“End user satisfaction and monitoring the market outcomes”, ERGP Work programme2017, ERGP (16) 33 WP 2017, The European Regulators Group for Postal Services(ERGP), Brussel, 2017.
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“ERGP report 2013 on the quality of service and end-user satisfaction”, ERGP (13)31, The European Regulators Group for Postal Services (ERGP), Brussel, 2013.“Postal Universal Service Obligation (USO) International Comparison, InternationalPostal Liberalization – Comparative Study of US and Key Countries”, United StatesPostal Service (USPS), August 2008.„Закон o поштанским услугама“, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/05,
30/10 и 62/14, Влада Републике Србије, Београд, 2014.„Истраживање модела Универзалне поштанске услуге“, Регулаторна агенцијаза електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), Београд, 2015.„Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србијиу 2016. години“, Регулаторна агенција за електронске комуникације ипоштанске услуге (РАТЕЛ), Београд, 2017.„Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017–2020. године“, Службени гласник Републике Србије, бр. 84/2017, ВладаРепублике Србије, Београд, 2017.„Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2013–2016. године“,
Службени гласник Републике Србије, бр. 43/2013, Влада Републике Србије,Београд, 2013.Bas, Patrick de, Lijn, Nick van der, “Effective full postal market opening in Europe:eliminating barriers to competition”, Ecorys Netherlands, Mail & Express Review,February, 2009. Интернет: https://postandparcel.info/24391/news/effective-full-postal-market-opening-in-europe-eliminating-barriers-to-competition/(03.01.2018)Brandt, Torsten, “Liberalisation, privatisation and regulation of postal services inEurope – First international experiences in the run-up to new Europeanregulations”, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) in derHans-Böckler-Stiftung, March 2007.Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002amending Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competitionof Community postal services, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0067 (04.01.2018)Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February2008 amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of theinternal market of Community postal services, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0006 (04.01.2018.)Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December1997 on common rules for the development of the internal market of Communitypostal services and the improvement of quality of service. Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0039 (04.01.2018)
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Honnef, Bad, Dieke, Alex, Elixmann, Dieter, “The Impact of Abolishing the VATExemption for Postal Services Provided by Deutsche Post AG, A Qualitative andQuantitative Analysis, Study prepared for Bundesverband InternationalerExpress – und Kurierdienste e. V”, WIK-Consult GmbH, November 2005.Dieke, Kalevi, Bender, Alex, Christian, Campbell Jr., James I., Cohen, Robert H., Müller,Niederprüm, Antonia, Streel, Christine, de Thiele Zanker, Alexandre, Claus, Sonja,“Main Developments in the Postal Sector (2010–2013)”, WIK – Consult GmbH,August 2013.Петровић, Владета, „Прилагођавање организације Поште Србије савременимпроменама у окружењу“, научни скуп и монографија: Економска политика
Србије у 2009. години и изазови светске економске кризе, Научно друштвоекономиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултету Београду, Београд, 2009. Јелисавац Трошић, Сања, Зиројевић Фатић, Мина, Гајић, Михаило„Хармонизација законодавства Србије са правом ЕУ на пољу конкуренције– антимонополска политика“ у: (ур.) Димитријевић Д., Брано М.,
Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније
(II), Институт за међународну политику и привреду, Институт за упоредноправо, Hans Zajdel Фондација, Београд, 2012.Петровић, Владета, Трубинт, Никола, „Улога Регулаторног тела у областипоштанских услуга у реструктурирању јавног оператора“, научни скуп имонографија: Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији,Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука иЕкономски факултет у Београду, Београд, 2017.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУИмплементација претходно наведених поступака представља изазов,нарочито уколико се посматра у светлу специфичних политичких услова којичесто нису погодни за реализацију истих. У Републици Србији теспецифичности се могу систематизовати на следеће ситуације: место и улогуНРТ (Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге– РАТЕЛ), баланс између примарног и секундарног законодавства,координацију активности различитих институција и визију будућности ЈПО(Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд). И у нашој земљи се, као и у другимземљама ЕУ, више година води полемика о сврсисходности постојања изадацима НРТ. Основна питања о којима се расправља су: да ли су она потребнапошто раде посао који без проблема може обавити класична државнаадминистрација; да ли им треба дати изворна овлашћења, или треба даобављају поверене послове; да ли њихов правни положај треба дефинисатихоризонталним Законом о Независним регулаторним телима или је довољно
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тај посао обавити кроз секторске законе (о енергетици, електронскимкомуникацијама, телекомуникацијама, поштанским услугама и сл.); да лизапослени у НРТ треба да имају статус државних службеника; у којој мери имтреба поверити извесна контролна овлашћења у складу са осталим актимакоја регулишу инспекцијски надзор?19Успешна реформа поштанског тржиштау ЕУ оличена је кроз процес реструктурирања ЈПО и кроз деловање НРТ иобавља се кроз фазу транзиције, у којој се тренутно налази и тржиштепоштанских услуга у Републици Србији. Пошта Србије (ЈПО) треба употпуности да предузме континуиране трансформационе промене како бимогла довољно да се адаптира и одговори на потребе корисника и изазовеконкуренције. Овај процес се у Републици Србији одвија са значајнимизазовима у релизацији који су делимично последица и недовољногразумевања позиције и улоге РАТЕЛ-а (НРТ).20 Процес реструктурирања ЈПО(Поште Србије) немогућ је без државног консензуса по следећим питањима:јасне стратешке одреднице развоја Поште Србије (власништво, јавна улогакомпаније, комерцијална улога компаније, оптимална организационаструктура, и сл.); детаљног акционог плана за реализацију стратешкихактивности са независним мониторингом; едукације менаџмента ПоштеСрбије за управљање у тотално новим условима пословања и оперативнесарадње са НРТ (РАТЕЛ-ом). Развојем процеса преговора Европске унијенарочито у преговарачким поглављима 3 (Право пословног настањивања и
слобода пружања услуга) и 8 (Политика конкуренције), процеси и активностипоменуте у раду интензивираће се у значајној мери. Република Србија можекористити успешне праксе других земаља које су у потпуности спровелереформу поштанског тржишта на својој територији.

19 “ERGP report 2013 on the quality of service and end-user satisfaction”, ERGP (13) 31, TheEuropean Regulators Group for Postal Services (ERGP), Brussel, 2013.20 Владета Петровић, „Прилагођавање организације Поште Србије савременим променамау окружењу“, научни скуп и монографија: Економска политика Србије у 2009. години и
изазови светске економске кризе, Научно друштво економиста Србије са Академијомекономских наука и Економски факултет у Београду, Београд, 2009. pp. 67-80.
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1) УВОДОснивање Европског фонда за стратешка инвестирања (у даљем тексту:Фонд), било је подстакнуто светском економском кризом с краја претходнедеценије. Криза је, као што је познато, успорила економски раст држава чланицаЕУ. Да би се прекинуо неуједначени регионални развој који је настао збогнедостатка инвестиционог капитала, потом да би се направио замаjац потребанза финансирање делотворне и социјално одрживе структурне реформе и да биповећало поверење у економију ЕУ, Европски парламент и Савет донели суУредбу 2016/1017 од 25. јуна 2015. године о Европском фонду за стратешкаинвестирања, Европском саветодавном центру за инвестирање и Европскомпорталу инвестиционих пројеката и о измени Уредби (ЕУ) бр. 1291/2013 и (ЕУ)бр. 1316/2013 – Европски фонд за стратешка улагања.2 Стратешка инвестирањапутем Фонда представљају део свеобухватне стратегије која се реализује на тринивоа. Први се односи на мобилизацију финансијских средстава, други наосигурање протока инвестиција у реалну економију и трећи на побољшањеинвестиционог окружења у ЕУ. Циљеви Европског фонда за стратешкаинвестирања састоје се у подржавању улагања која подстичу веће запошљавањерадника и потражњу, смањење производног јаза и одрживи економски раст.Циљеви су повезани са подстицањем економског опоравка држава чланица ЕУ,као и са имплементирањем циљева европске кохезионе политике наекономском, социјалном и територијалном нивоу. Фонд има функцијупреузимања финансијских ризика у операцијама Европске инвестиционе банкеи Европског  инвестиционог фонда. У том смислу, Фонд је један од три кључнастуба Инвестиционог плана за Европу (тзв. Јункеровог плана), поред стубаЕвропског саветодавног центра за инвестирање и Европског порталаинвестиционих пројеката и трећег стуба који се односи побољшања пословногокружења уклањањем регулаторних баријера за улагања на националном и нанивоу ЕУ.3 У том смислу, Фонд делује као гарантни фонд чија су средстванеопходна за подстицање нових инвестиционих улагања у пројекте одзаједничког  интереса у различитим секторима (од саобраћаја, енергетике ителекомуникација, до социјале, здравства, науке, технологије и образовања). Уактивностима Фонда учествују државе чланице ЕУ које преко својих развојнихбанака и других финансијских установа, подстичу његово спровођење. У оквируинвестиционих пројеката, по правилу се удружују различити јавни
2 Видети под: „Извори“3 “What is the European Fund for Strategic Investments (EFSI)?“, European Investment Bank,Интернет: http://www.eib.org/efsi/what-is-efsi/index.htm; “What is the Investment Plan forEurope?“, European Commission, Интернет: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_en, 20.02.2018;



инвеститори, релевантни приватни партнери и представници цивилногдруштва на националној и регионалној  основи. Стога је ЕУ омогућила да поредучешћа држава чланица у Фонду партиципирају и треће стране попутрегионалних власти, јавних агенција које су у власништву или су под контроломдржава чланица, потом приватни субјекти из држава чланица и субјекти изванЕУ. Иако ова додатна партиципација не повлачи са собом и управљачка права,процењено је да би укупни мултипликативни финансијски ефекти моглидостићи сразмеру од 1:15, тако да би постојећи Фонд од 21 милијарде еврамогао генерисати нове инвестиције у износу до 315 милијарди евра. Поменутасредстава која се базирају на проценама  мултипликацијских ефеката Европскеинвестионе банке и Комисије, требало би да послуже свеукупном побољшањуконкурентности ЕУ у привлачењу инвестиционог капитала у сврху остварењациљева из Стратегије Европа 2020. У том погледу, у септембру 2016. године,Комисија ЕУ изнела је нов предлог за продужење важења Уредбе о Европскомфонду за стратешка инвестирања.4
2) МЕРАУредбу 2016/1017 од 25. јуна 2015. године, о Европском фонду за стратешкаинвестирања, Европском саветодавном центру за инвестирање и Европскомпорталу инвестиционих пројеката и о измени Уредби (ЕУ) бр. 1291/2013 и (ЕУ)бр. 1316/2013 – Европски фонд за стратешка улагања (Regulation (EU) 2015/1017

of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund
for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European
Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No
1316/2013 – the European Fund for Strategic Investments).

3) САДРЖАЈ

ДефиницијеРади правилног тумачења одредби Уредбе потребно је дефинисатиосновне појмове који су њоме обухваћени, и то:
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4 “European Found for Strategic Investments”, Интернет: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/ 28.02.2018; “ Proposal for a Regulationextending the duration of the European Fund for Strategic Investments and introducing technicalenhancements for the Fund and the European Investment Advisory Hub“, European Commission,Brussels, COM(2016) 597 final, 14.9.2016; “Proposal for a Regulation extending the duration ofthe European Fund for Strategic Investments and introducing technical enhancements for theFund and the European Investment Advisory Hub“, Council of the European Union, Brussels,Interinstitutional File: 2016/0276 (COD), 1.12.2016.
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1. „Споразум о Европском фонду за стратешка инвестирања“ – значи правниакт којим Комисија и Европска инвестициона банка детаљно разрађујууслове управљања Фондом прописане овом Уредбом; 2. „Споразум о Европском саветодавном центру за инвестирања“ – значиправни акт којим Комисија ЕУ и Европска инвестициона банка одређујудетаљно услове везане за овај Центар; 3. „Национална развојна банка или установа“ – означава правно лице којепрофесионално спроводи финансијске операције и којем су државечланице или њихови субјекти на централном, локалном или регионалномнивоу поверили спровођење активности развоја или подстицања развоја; 4. „Платформа за улагања” – означава посебан субјект, административнирачун, уговорно суфинансирање или аранжман за поделу ризика или другиаранжман за усмеравање доприноса с циљем финансирања инвестиционихпројеката који могу обухватати: а) националне или поднационалнеплатформе више улагача на територији једне државе; б) мултинационалнеили мултирегионалне платформе више партнера из више држава илитрећих земаља; в) тематске платфоме улагача у одређеном сектору;5. „Мала и средња предузећа” – означавају микро, мала и средња привреднадруштва;56. „Мало предузеће средње тржишне капитализације” – означава привреднодруштво до 499 запослених које није мало и средње предузеће;7. „Предузеће средње тржишне капитализације” – означава привреднодруштво до три хиљаде запоследних које није предузеће наведено подтачком 5. и 6; 8. „Додатак” – означава помоћ Фонду у операцијама којима се регулишутржишни недостаци или  неповољне улагачке ситуације које се не би моглеспровести током периода у којем се могу користити гаранције ЕУ, односнокоје се не би могле спровести у истој мери посредством Европскеинвестиционе банке, Европског инвестиционог фонда или постојећихфинансијских инструмената ЕУ. По правилу, инвестициони пројекти којеФонд спроводи имају више нивое ризика од пројеката Европскеинвестиционе банке. 
Споразум о Европском фонду за стратешка инвестирањаСпоразумом о Фонду, Комисија и Европска инвестициона банка регулисалесу следећа питања: 

5 “Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro,small and medium-sized enterprises“, OJ L 124, 20.5.2003, p. 36.



1. Оснивање Фонда као посебног, јасно одредивог и транспарентногинструмента; 2. Отварање рачуна Фонда код Европске инвестиционе банке; 3. Управљање рачуном Фонда од стране Европске инвестиционе банке, и то:– износ, који није мањи од пет милијарди евра у гаранцијама или готовини;– услове финансијског доприноса који Европска инвестициона банка требада дâ на располагање посредством Фонда; – услове финансирања или гаранција које Европска инвестициона банкапосредством Фонда треба да стави на располагање Европскоминвестиционом фонду; – цене коштања операција у оквиру гаранција ЕУ усклађене са политикомЕвропске инвестиционе банке;4. Управљачке аранжмане везане за Фонд којим се не доводи у питањеПротокол бр. 5 уз Статут Европске инвестиционе банке који је приложенуз Уговор Европске уније и Уговор о функционисању Европске унијеукључујући:6– састав и број чланова Управног одбора;– одредбу да представник Комисије председава седницама Управног одбора;– одредбу да Управни одбор одлучује консензусом;– поступак за именовање главног директора и заменика главног директора; – њихова примања и услове рада у складу са Правилником Европскеинвестиционе банке;– правила и процедуру њихове замене и покретања одговорности; – процедура за именовање и разрешење чланова Одбора за инвестиције;– њихова примања и услове рада, процедуру гласања уз кворум и доделуједног гласа сваком члану;– захтев да Управни одбор и Одбор за инвестиције донесу пословнике– захтев да финансијске операције из Уредбе буду одобрене од страненадлежних органа Европске инвестиционе банке; – одредбе о избегавању и решавању сукоба интереса;5. Безусловне, неопозиве гаранције првог реда ЕУ у корист Европскеинвестиционе банке, што укључује:
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6 “Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing theEuropean Community“, Official Journal  C 306/1, 17.12.2007; “Protocol (no 5) on the Statute of

the European investment bank”, Document 12016E/PRO/05.



– детаљна правила о пружању гаранција ЕУ, укључујући његове аранжманео покрићу и дефинисано покриће портфеља посебних врста финансијскихинструмената;– захтеве да преузимање ризика буде расподељено међу даваоцимасредстава Фонду сразмерно њиховим уделима у преузимању ризика; – захтеве да се приливи ЕУ и плаћања у вези са гаранцијама ЕУ имајувршити правовремено и након обрачуна доприноса и терета пословања;– захтеве којима се регулише коришћење гаранција ЕУ са условимаплаћања, као што су посебни рокови, камата коју треба платити надоспеле износе и потребне мере за одржавање ликвидности;– поступке у вези с наплатом потраживања која се поверавају Европскојинвестиционој банци; 6. Аранжмане којима Одбор за инвестиције одобрава употребу гаранција ЕУза појединачне пројекте или за подршку платформама за улагања илиинвестиционим фондовима, или националним развојним банкама, илиинституцијама;7. Процедуре за одобравање предлога инвестиција и за коришћење гаранцијаЕУ уз: – поступак прослеђивања предлога Одбору за инвестиције;– пружања информација приликом подношења предлога за инвестицијеОдбору;– захтев да поступак за подношење и одобравање предлога не доводи упитање правила Европске инвестиционе банке приликом доношењаодлука;– правила којима се утврђују даље појединости везане за финансијскеоперације које Европска инвестициона банка одобрава током периода изчлана 24 Уредбе, а која су обухваћена гаранцијама ЕУ; 8. Извештавања, праћења и преузимања одговорности у вези са Фондом уз: – оперативно извештавање које треба да изврши Европска инвестиционабанка у сарадњи са Европским инвестиционим фондом;– финансијска извештавања у вези са Фондом; – поштовање правила о ревизији и спречавању превара;– поштовање показатеља ефикасности посебно у вези са гаранцијама ЕУ;9. Оцењивање функционисања Фонда;10. Комуникацијске и маркетиншке стратегије Фонда уз процедуре изменаСпоразума о Фонду на иницијативу Комисије ЕУ и Европске инвестиционебанке, уз обавезу извештавања Европског парламента и Савета;
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11. Друге административне и организационе услове потребне за управљањеФондом у мери у којој је то потребно ради правилног коришћењагаранција ЕУ; 12. Аранжмане у вези са доприносима држава чланица Фонду у обликуновчаних средстава или гаранција и доприноса трећих страна у обликуновчаних средстава, којима се не преносе управљачка права;13. Активности Фонда које спроводи Европски инвестициони фонд и његовиоргани, а за које постоји обавеза извештавања;14. Приливи који се могу приписати ЕУ тек након одбитка износа по основугаранција ЕУ и пратећих трошкова у складу са одредбом чл. 9 ст. 6 Уредбеи Споразумом о Европском саветодавном центру за инвестирање.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГАРАНЦИЈА ЕУФонд, по правилу, пружа подршку инвестиционим пројектима који суекономски одрживи према анализи терета и користи у складу са стандардимаЕУ, а полазећи од могуће подршке и суфинансирања приватних и јавнихпартнера, потом процене усклађености са политикама ЕУ, укључујући проценупаметног, одрживог и могућег раста, отварања нових радних места,територијалне, социјалне и економске кохезије, пружања додатака, односнопомоћи Фонду у операцијама којима се регулишу тржишни недостаци илинеповољне улагачке ситуације, процене мобилизације инвестиционогкапитала из приватног сектора, те коначно процене техничке одрживостипројеката. У том погледу, не постоје нека ограничења у погледу величинепројеката који могу примити подршку Фонда за финансијске операције којеЕвропска инвестициона банка или Европски инвестициони фонд спроводепосредством финансијских посредника.
Управљање Фондом Управљање Фондом одвија се преко Управног одбора и Одбора за инвестиције.Ова два тела заједно са генералним директором дужна су да се придржавајуциљева утврђених Уредбом о Фонду. Споразум о Фонду предвиђа да Фондомуправља Управни одбор који за потребе прибављања ЕУ гаранција вршистратешко усмеравање Фонда укључујући и доделу гаранција ЕУ заинфраструктуру и иновације, потом за спровођење оперативних политика ипроцедура нужних за функционисање Фонда. Управни одбор примењујепрописана правила на платформе за улагања, националне развојне банке илиинституције, као и у погледу процене финансијских ризика. Управни одбор имачетири члана која именује Комисија и једног којег именује Европскаинвестициона банка.  Управни одбор бира председника из редова својих чланова
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на мандат од три године са могућношћу обнављања. Одлуке се у доносеконсензусом. Управни одбор и генерални директор заједнички одобравајуинструменте које Фонд користи ради извођења финансијских операција, а наконконсултација са Одбором са инвестиције. Државе чланице ЕУ доприносе Фонду уоблику новчаних средстава или путем издавања различитих гаранција. Трећестране могу доприносити Фонду након што сагласност да Управни одбор, и поправилу то чине у облику готовинских новчаних средстава. Државе чланице итреће стране не учествују у управљању Фондом. Споразум о Фонду предвиђаименовање генералног директора одговорног за пословање Фондом и његовогзаменика од стране Управног одбора. О избору кандидата обавештава се Европскипарламент и Савет. Поступак избора је поверљиве природе. Након давањасагласности Европског парламента, председник Европске инвестиционе банкеименује генералног директора и његовог заменика на мандат од три године.Мандат се може једном обновити. Генерални директор има обавезу извештавањаУправног одбора свака три месеца. Одбор за инвестиције као посебан и независанорган Фонда састављен је од осам стручњака и директора. Исти је одговоран заразматрање потенцијалних пројеката у складу са инвестиционим политикамаФонда. Ово тело има мандат од три године са могућношћу обнављања. Оноуправаља операцијама платформи за улагања и операцијама које изводенационалне развојне банке и друге финансијске институције. Одбор суделује и уактивностима поводом одобравања гаранција ЕУ у складу са одредбама Уредбе оФонду (смерницама из анекса 2). Одлуке у Одбору за инвестиције доносе сепростом већином. Европска инвестициона банка два пута годишње подносиизвештаје Комисији, Савету и Европском парламенту свих одлука Одбора заинвестиције којима се одбија коришћење ЕУ гаранција. Комисија у том погледуима овлашћења да доноси делегиране акте који се припремају у сарадњи саЕвропском инвестиционом банке како би се осигурала независна итранспарентна процена потенцијалне и стварне употребе гаранција ЕУ. 
Гаранције ЕУЕУ одобрава безусловне, неопозиве гаранције првог реда у корист Европскеинвестиционе банке за финансијске операције и инвестиције које су обухваћенеСпоразумом о Фонду под условима да се исте спроводе у ЕУ или да у њимаучествују правна лица са седиштем у једној или више држава чланица ЕУ, апротежу се на једну или више других држава које су обухваћене Европскомполитиком суседства, укључујући и случајеве где постоји стратешкопартенерство, политика проширења и Европски економски простор, односноЕвропска асоцијација за слободну трговину, као и на прекоморске земље иподручја обухваћена анексом 2 Уговора о функционисању Европске уније, безобзира да ли у истима постоји пословни партнер. Одобравање гаранција узависности је од ступања на снагу Споразума о Фонду. Гаранције ЕУ одобравају
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се за финансијске операције Европске инвестиционе банке и инвестиције којеје одобрио Одбор за инвестиције, такође и за финансирање или гаранцијеЕвропског инвестиционог фонда у сврху спровођења операције Европскеинвестиционе банке које су, по природи ствари, усклађене са политикама ЕУ.Европска инвестициона банка користи гаранције ЕУ ради подршкеплатформама за улагања или инвестиционим фондовима, националнимразвојним банкама и институцијама (прихватљивим субјектима), након штоУправни одбор донесе одлуку.  У складу са својим Статутом, Европскаинвестициона банка може захтевати покриће свих трошкова трансакцијанасталих у вези са Фондом од стране корисника. Такође, Европска инвестиционабанка може искористити ЕУ гаранцију до кумулативне максималне границе уизносу од 1% укупних неподмирених обавеза гаранције ЕУ за покриће трошковакоје би покрили корисници операција финансирања и инвестирања, а који нисунаплаћени од момента испуњења обавеза. Уз наведно, Европска инвестиционабанка може користити гаранцију ЕУ ради покрића одговарајућег удела затрошкове свих операција повраћаја, осим ако се одбију од прихода од повраћаја,те свих трошкова повезаних са управљањем ликвидношћу. Државе чланице могукористити све постојеће изворе финансирања ЕУ, поред структурних иинвестиционих фондова, трансевропских мрежа и индустријских политика какоби дале допринос реализацији прихватљивих инвестиционих пројеката.Европска инвестициона банка користи ЕУ гаранције за покриће ризика заследеће „прихватљиве инструменте“: а) зајмове, гаранције, противгаранције,инструменте тржишта капитала, било који други облик финансирања илиинструмената за кредитно побољшање, потом и власничке или квази-власничкеуделе; б)  финансирање или гаранције Европског инвестиционог фонда којимаму се омогућује преузимање зајмова, гаранција и других инструмента закредитно побољшање, инструмената тржишта капитала, потом и власничке иликвази-власничке уделе; в) гаранције националним развојним банкама илиинституцијама, платформама за улагања или инвестицијским фондовима уоквиру противгаранција ЕУ.Гаранције ЕУ не могу да премаше 16 милијарди евра, од чега се део можедеделити Европској инвестиционој банци за финансирање или Европскоминвестиционом фонду на име гаранција. Добици за преузимање ризикапортфеља расподељује се међу даваоцима доприноса и то сразмерно њиховимуделима у преузимању. Гаранција ЕУ прихватљива је за давање јемства за првигубитак на основу портфеља или за давање потпуног јемства. Гаранције ЕУ могусе одобрити равноправно са другим даваоцима доприноса. Кад Европскаинвестициона банка пружа финансирање или гаранцију Европскоминвестиционом фонду ради спровођења њених операција, издаје се потпунојемство уз услов да банка пружи једнак износ финансирања или гаранцију безпокрића гаранцијом ЕУ до почетне границе од 2,5 милијарди евра. Та граница сеу изузетним случајевима може померити и на три милијарде евра након што о
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томе одлучи Управни одбор. У случајевима када Европска инвестициона банкаактивира гаранцију ЕУ, ЕУ на захтев врши исплате у складу са условимаСпоразума о Фонду и на њу прелазе сва права у вези са финансијским операцијамаи инвестирањем. Гаранције ЕУ дају се као јемство на захтев за дужничкеинструменте, главницу и споредна потраживања, капитална улагања и разнеповезане трошкове финансирања. 
Европски саветодавни центар за инвестирање Уредбом о Фонду установљен је и Европски саветодавни центар заинвестирање чија је сврха унапређење постојећих саветодавних услуга Европскеинвестиционе банке и Комисије на плану припреме, развоја и реализацијеинвестиционих пројеката. Подршка коју даје Европски саветодавни центарусмерена је на употребу техничке помоћи за израду и структурисање пројеката,употребу иновативних финансијских инструмената, употребу приватно-јавнихпартнерстава и консултације у вези са законодавним питањима ЕУ. У том смислу,његова подршка је суплементарне природе поред оне коју пружају већ постојећатела у ЕУ (на пример на плану пружања техничке помоћи за органе државневласти, за маркетиншке услуге, за осигурање платформе за узајамну разменуискустава и знања о развоју пројеката итд.). Финансирање рада Европскогсаветодавног центра претежно се врше преко Европске инвестиционе банке. ЕУобезбеђује до 20 милиона евра годишње средстава за покриће трошковаЕвропског саветодавног центра. Европска инвестициона банка која се стара оспровођењу његових активности подноси извештаје о раду и финансијамаЕвропском парламенту, Савету и Комисији на годишњем нивоу. 
Европски портал инвестиционих пројекатаЗадатак Европског портала који је установила Комисија и Европскаинвестициона банка јесте прикупљање и објављивање података о текућим ибудућим инвестицијама унутар ЕУ. Портал представља јавно доступну и лакоупотребљиву базу података пројеката, те садржи све релевантне информацијео сваком пројекту понаособ. На транспарентан начин Портал чини видљивимсве битне информације о инвестиционим пројектима. Државе чланице ЕУ могудопринети изради и управљању овим Порталом, а приватним промотеримаинвестиционих пројеката може се наплатити услуга обраде предлогапројеката које стављају на Портал. 
Извештавање, одговорност и евалуацијаЕвропска инвестициона банка у сарадњи са Европским инвестиционимфондом на шестомесечној основи подноси Комисији одговарајуће извештаје
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са проценама усклађености захтева за коришћење гаранција ЕУ и о извршенимфинансијским операцијама. Извештаји садрже статистичке, финансијске ирачуноводствене податке о свакој финансијској операцији и инвестирањуЕвропске инвестиционе банке. Слично, али на годишњој основи Европскаинвестициона банка у сарадњи са Европским инвестиционим фондом подносиизвештаје Европском парламенту и Савету. Ти извештаји садрже проценефинансијских операција и инвестирања на нивоу операције, сектора, земљеили регије, процену додатне вредности мобилизације средстава из приватногсектора, процену мера којима операције обухваћене Уредбом доприносепостизању општих циљева, те процену нивоа улагања из фонда уистраживања, развој, иновације, саобраћај, телекомуникације,енергетику и др.Европска инвестициона банка у сарадњи са Европским инвестиционимфондом подноси Комисији и Ревизорском суду процене ризика које се односена њихово пословање, као и податке о класификацији финансијских операцијаи инвестирања обухваћених Уредбом. Такође, ове две установе у својимгодишњим извештајима пружају информације о неподмиреним обавезама којепроизилазе из гаранција ЕУ, као и све друге потребне додатне информацијенужне за испуњавање обавеза Комисије у складу са овом Уредбом. Комисијаима обавезу да на годишњем нивоу (до 31. марта), доставља извештајеЕвропском парламенту, Савету и Ревизорском суду о управљању Гарантнимфондом. На захтев Европског парламента или Савета, председник Управногодбора и генерални директор Фонда извештавају установу која је тражилаизвештај о успешности управљања Фондом. Извештај се може пружитинепосредним усменим саслушавањем пред Европским парламентом. Европскипарламент може закључити споразум са Европском инвестиционом банком опружању и давању информација по овим и другим питањима. Што се тичеевалуације, Европска инвестициона банка даје оцену функционисања Фондадо 5. јануара 2017. године. Евалуација се прослеђује Европском парламенту,Савету и Комисији. До истог датума, Комисија даје оцену коришћења гаранцијаЕУ и функционисање Гарантног фонда. Та оцена формулисана у извештајупрослеђује се Европском парламенту и Савету, уз мишљење Ревизорског судакоји спроводи екстерну ревизију у складу са Уредбом и чланом 287 Уговора офункционисању Европске уније. До 30. јуна 2018. године, те сваке три годиненакон тога, Европска инвестициона банка дужна је да објави целовитеизвештаје о функционисању Фонда, док је Комисија у обавези да свеобухватноизвести о коришћењу гаранција ЕУ и употреби Гарантног фонда. Иначе,Европска инвестициона банка и Европски инвестициони фонд достављајунезависне извештаје Комисији, Европском парламенту и Савету о евалуацијии проценама ефеката остварених кроз Фонд. Најкасније до 5. јула 2018. годинеКомисија има обавезу да поднесе Европском парламенту и Савету извештаје опримени Уредбе који, ако има позитиван карактер у погледу испуњавања
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циљева деловања Фонда, представља основу за покретање механизма изменеУредбе или продужетка њеног трајања. 
Забрањене активности и некооперативна јурисдикцијаУ финансијским операцијама и инвестирању која су обухваћена овомУредбом Европска инвестициона банка, Европски инвестициони фонд и свипосредници не могу да подупиру незаконите активности које се тичу прањановца, финансирања тероризма, организованог криминала, пореских превара,утаја, корупције и дела која штете интересима ЕУ. Европска инвестиционабанка у том смислу има посебну обавезу да не сарађује са субјектима који сеналазе у некооперативној јурисдикцији, а на основу европских политика истандарда утвђених у Праву ЕУ.7
4) СТУПАЊЕ НА СНАГУУредба 2016/1017, од 25. јуна 2015. године, о Европском фонду за стратешкаинвестирања, Европском саветодавном центру за инвестирање и Европскомпорталу инвестиционих пројеката и о измени Уредби (ЕУ) бр. 1291/2013 и (ЕУ)бр. 1316/2013 – Европски фонд за стратешка улагања, ступила је на снагутрећег дана од датума објављивања у Службеном листу ЕУ, тј. 4. јула 2015.године. Иста се примењује непосредно на читавој територији ЕУ. 
5) ИЗВОРИ“Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the EuropeanInvestment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amendingRegulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 – the European Fund forStrategic Investments“, Оfficial Јournal L 169, 1.7.2015, pp. 1-38.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ току 2014. године, Комисија ЕУ и Европска инвестициона банка најавилесу Инвестициони план за Европу (тзв. Јункеров план). Као централно питање

7 “Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 oninformation accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006“, OJL 141, 5.6.2015, p. 1; “Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of moneylaundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the EuropeanParliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliamentand of the Council and Commission Directive 2006/70/EC“, OJ L 141, 5.6.2015, p. 73.



поменутог Плана наводи се Европски фонд за стратешка инвестирања у износуод 315 милијарди евра, чија је основна функција подстицање економскогопоравка европске економије. Будући да је њиме требало да се допуне другифондови и активности ЕУ на плану економске, социјалне и територијалнекохезије, 14. септембра 2016. године, Комисија ЕУ изнела је предлог запродужење важења Уредбе о Европском фонду за стратешка инвестирања. ТимПланом предвиђено је улагање додатних средстава намењених инвестирањупревасходно у мање развијеним регионима и то, чак на 500 милијарди евра до2020. године. Ово повећање, у комбинацији са другим инвестиционимизворима, требало би да допринесе превазилажењу неповољних ситуација натржишту. Планом се још предвиђа да гаранције ЕУ буду повећане са 16 на 26милијарди евра. Европска инвестициона банка овим предлогом требало би даповећа капитал са 5 на 7,5 милијарди евра. Све то, у комбинацији са европскимструктурним и инвестиционим фондовима требало би да доведе доефикаснијег искоришћавања средстава намењених државама чланицама ЕУ.Како се Уредбом о Европском фонду за стратешка инвестирања не спречавајусубјекти ЕУ да успостављају или унапређују сарадњу са субјектима из државакоје нису чланице Уније, за очекивати је да би реализација тзв. Јункеровогплана могла допринети ефикаснијем управљању средствима Фонда у циљуреализације прекограничних инвестиционих пројеката. Тиме би и кохезионаполитика ЕУ имала ефективнија дејства како у погледу структурних реформи,политике запошљавања и одрживог раста унутар Уније, тако и посредно ванУније, укључујући ту и Републику Србију као државу кандидаткињу за пријему њено чланство.  
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НАДЗОРНИ МЕХАНИЗАМ БАНАКА У ЕУ

проф. др Цариша БЕШИЋ
Снежана БЕШИЋ, М.А.1

Abstract: The global level of a long-term economic and financial crisis continues tobe a challenge for the financial and banking system. Banks continued theirassociation and growth across borders, applying one-size-fits-all approach, wherethis size is always extra-large. In some of the poor communities across the EuropeanUnion, banking institutions closed to cut costs. However, directors of those bankswho had personal relationships with their debtors became attractive, and thesecommunities were increasingly separated from the wider economy as the financingfor their needs became the subject of speculation. Such regulations meant reducingthe total number of branches of each bank and savings cooperatives to a smaller sizethan the network of postal branches. All this suggests the global banking system ischanging or creating a new banking architecture on a global scale. A major"contribution" to this was the general financial and economic crisis. Therefore, bankshad to become more flexible in their operations and their adaptability to newbusiness conditions was reflected in the efforts to create an alternative bankingsystem, capable of responding to the challenges of a long-term crisis or shortages ofcapital on the global financial market. The EU institution adopted new rules ofbanking supervision which bear the losses and an appropriate part of the cost arisingfrom the failure of the institution and not the taxpayers. Serbia needs to harmonizetimely its regulations in the field of banking supervision with EU regulations.
Key words: Unedited supervisory, banks, mechanism, financial restructuring,harmonize, regulations

Европско законодавство, бр. 63/2018

166

УДК: 336.71.078.3(4-672EU)
Biblid 1451-3188, 17 (2018)
Год XVII, бр. 63, стр. 166–176
Изворни научни рад

1 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,  Висока железничкашкола струковних студија, Београд. Е-maill: carisa.besic@sbb.rs



1) СВРХА  Глобални ниво дуготрајне економске и финансијске кризе и даље је изазовза финансијски и банкарски систем. Светска економска криза умногоме утичена бројне, углавном еволутивне, промене у функционисању, готово свихсубјеката и међународних финансијских институција, али и на промену светскефинансијске архитектуре. Савремени банкарски систем трпи и еволутивне иреволуционарне промене. Оне се крећу у више праваца, али када се тражиалтернативни банкарски систем иду у два правца: дерегулације идемутуализације. Разноликост локалних финансијских институција упојединим земљама, у којима функционише развијен банкарски систем, једелимичан одговор на начин одигравања либерализације.  С друге стране, да би се избегао случај поновног стављања терета губитакана пореске обвезнике институције Европске уније су креирале нову регулативунадзора банака, након искустава са дуготрајном финансијском кризом. Наконшто је Централна банка спровела низ конвенционалних и неконвенционалнихмера ради спуштања тензија, односно неповерења које је настало на тржиштуновца, владе земаља ЕУ су усвојиле и имплементирале мере фискалнихподстицаја које су имале за циљ раст агрегатне тражње и повећање бројазапослених. Озбиљни проблеми у банкарском пословању настали су одмахнакон избијања дужничке кризе када су банке затражиле помоћ националнихвлада. Са аспекта буџетског дефицита и нивоа јавног дуга, додатни одливсредстава из буџета су истањили фискалне позиције и на тај начин увећалитрошкове даљег задуживања. Последично, услед пораста приноса, посебно натржиштима државних обвезница оних чланица ЕУ које су биле највишеизложене финансијској кризи, ниво квалитета потраживања банака довео је упитање и њихове финансијске извештаје.2 То је, даље, довело до продубљивањакризе и покренуло нове захтеве банака за државном помоћи. Надзорна телаприкупљају бројне информације о пословању банака, а при томе квалитативниаспекти ових информација и спознаја коју ова тела имају о пословним банкамасу битне колико и квантитативни показатељи о кредитним институцијама.Укрштање, односно размена информација и известан ниво децентрализацијепроцедура, и доношење одлука одржавају јединствен концепт надзора и недозвољавају дуплирање активности у процесу супервизије. Посебно је значајнаконзистентност надзорних активности и превентивно деловање које има зациљ да се избегне разлика у третману банака земаља чланица. Принципхомогености је формулисан да би се обезбедило формирање, фукционисање иодржавање интегралног система надзора свих кредитних институција. Земљечланице ЕУ које нису у еврозони могу иницирати сарадњу са ЕЦБ у циљу
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ширења механизма надзора. Надзорне активности контролних тела су упропорцији са:3 (1) значају кредитних институција по финасијски систем; (2)профилом ризика банке која је предмет супервизије. Треба имати у виду да суограничени ресурси контролних механизама, и да их треба ефикасноалоцирати. Врло битан циљ стварања банкарске уније је креирање окружењау коме се банке задужују у зависности од ефикасности свог пословања исопственог кредитног рејтинга, а не од рејтинга земље у којој им је седиште. 
2) МЕРЕ ЕУУ циљу избегавања, поновног стављања терета губитака на порескеобвезнике, институције Европске уније су компоновале нови правни оквирнадзора пословања банака. Дерегулација је укинула многе лимите (строгараздвојеност концептуалног – кредити и депозити, и инвестиционогбанкарства – послови са вредносним хартијама) имплицирајући пуну слободубанака у развијеном свету, у погледу обављања послова са вредноснимпапирима, физичке дисперзије (њихових) организационих јединица, тедетерминације каматних стопа на депозите. Задржани су прописи ообавезном осигурању (малих) банкарских депозита и ограничењу обимавеликих банкарских депозита и ограничењу обима великих банкарскихкредита. Осим тога, на међународном нивоу су настале као одговор наминималну капитализираност банака, надзора над њиховим пословањем итржишне транспарентности тих институција, и то појавно регулаторногоблика. Главна сврха дерегулације банака, оличене у јачању здраве тржишнеузајамне конкуренције тих институција, али без битног нарушавањаспецифичности њиховог пословања генеришући на тај начин шире,благотворне економске и друштвене ефекте. Те пруденционе нормебанкарског пословања уважавале су специфичности појединих банака,односно омогућавајући да примењују властите моделе евалуације иревитализације својих ризика (кредитног, тржишног и оперативног), уз условда су потврђени од националних регулаторних институција и транспарентнојавно објављени.4 Дерегулација банкарства је подржавала и охрабриваладруги фактор промена – промена ИТ, односно електронизација пословања,како директно тако и индиректно тангирајући комплетну привредну ифинансијску структуру, а тиме и само банкарство (платне картице је

3 European Central Bank, Guide to banking supervision, EIB, Frankfurt, 2014.4 Конципрао их је Базелски комитет за супервизију (БЦБС) дефинишући их, у почетку,више круто (1998), па тржишни ризици банке (додатак Базела 1 у 1996) да би их усвојој даљој верзији (Базел 2, 2006) чија је примена изашла изван оквира периодадерегулације, завршава се почетком прве глобалне кризе (2007), а која семанифестовала до средине 2009. године.



карактерисао блажи темпо дисперзије). Основна последица синергетскогделовања фактора дерегулације и електронизације банкарства одражаваласе заоштравањем његове компетитивне позиције. Уз то, стандардизовањемфинансијских услуга и чинећи их, у том погледу, генерално и конкретно мањебанкарским, лабаве везу банака и њихових комитената развијајући, уједно,мотивацију и потенцијале небанкарских финансијских институција запружање таквих услуга. Такође, омогућавајући брзу и квалитетну евалуацијукредитне способности доприносе директном повезивању инвеститора ивеликих нефинансијских компанија као тражилаца ресурса на финансијскомтржишту, потискујући тако банкарску и општу финансијску интермедијацију(ефекат дезинтермедијације). На заоштравање овог конкурентског положајабанке су одговориле:5 а) маркетизацијом и њеним специјалним аспектом –глобализацијом своје делатности; б) окрупњавањем своје делатности –концентрацијом банкарског сектора; в) експанзијом ванбилансних услуга –аспект реструктуирања пословне понуде; г) секјуритизацијом или појачанимобављањем послова са вредносним хартијама као видом преусмеравањасвојих, ризичних, пословних активности; д) конгломератизацијом продукцијефинансијских услуга и комбиновањем са пословним алијансама саодговарајућим нефинансијским компанијама, и ђ) генерално имплементацијом(делотворнијих) профитно оријентисаних метода управљања ризицима. Свеове мере, такође, доприносе сламању штетног утицаја рецесионих фактораопштег обухвата којима банке бивају повремено (циклично) изложене.Финансијско реструктурирање и санације привредних друштава у Европскојунији одвија се у врло широко заснованом регулаторном оквиру. За опоравак исанацију кредитних институција и инвестиционих друштава основа јеДиректива 2014/59/ЕУ Европског парламента и Већа од 15. маја 2014. године,а којој су корени измена Директиве Већа 82/891/ЕЕЗ и директива 2001/24/ЕЗ,2002/47/ЕЗ, 2004/25/ЕЗ, 2005/56/ЕЗ, 2007/36/ЕЗ, 2011/35/ЕУ, 2012/30/ЕУ и2013/36ЕУ те уредби (ЕУ) бр. 1093/2010 и (ЕУ) бр. 648/2012 Европскогпарламента и Већа (Текст значајан за ЕГП) (СЛ Л ЕУ173, 12. 6. 2014, у даљемтексту: Директива 2014/59/ЕУ). Осим ове директиве као мере Европске унијенаводе се следеће уредбе Европске уније:1) Уредба (ЕУ) бр. 575/2013 је Уредба (ЕУ) бр. 575/2013 Европскогпарламента и Већа од 26. јуна 2013. о бонитетним захтевима за кредитнеинституције и инвестициона друштва и о измени Уредбе (ЕУ) бр. 648/2012(Текст значајан за ЕГП);6

Европско законодавство, бр. 63/2018

169
5 П. Петровић, А. Живковић, Маркетинг у банкарској индустрији, Чигоја штампа,Београд, 2011, стр. 56-77.6 Oficial Journal L 176, 27.6.2013.
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2) Уредба Већа (ЕУ) бр. 1024/2013 од 15. октобра 2013. о додели одређенихзадатака Европској централној банци у вези са политикама бонитетногнадзора кредитних институција;73) Уредба (ЕУ) бр. 648/2012 је Уредба (ЕУ) бр. 648/2012 Европскогпарламента и Већа од 4. јула 2012. о ОТЦ изведеницама, средишњој другојуговорној страни и трговинском репозиторију (Текст значајан за ЕГП);84) Уредба (ЕУ) бр. 1093/2010 је Уредба (ЕУ) бр. 1093/2010 Европскогпарламента и Већа од 24. новембра 2010. о оснивању европског надзорногтела (Европског надзорног тела за банкарство), којом се измењује Одлукабр. 716/2009/ЕЗ и ставља изван снаге Одлука Комисије 2009/78/ЕЗ;95) Директива 2013/36/ЕУ је Директива 2013/36/ЕУ Европског парламентаи Већа од 26. априла 2013. о приступању делатности кредитнихинституција и бонитетном надзору над кредитним институцијама иинвестицијским друштвима, измени Директиве 2002/87/ЕЗ, те стављањуизван снаге директива 2006/48/ЕЗ и 2006/49/ЕЗ (Текст значајан за ЕГП);106) Директива 2014/49/ЕУ је Директива 2014/49/ЕУ Европског парламентаи Већа од 16. априла 2014. о системима осигурања депозита (Текстзначајан за ЕГП);117) Директива 2009/65/ЕЗ је Директива 2009/65/ЕЗ Европског парламентаи Већа од 13. јула 2009. о усклађивању закона и других прописа у односуна субјекте за заједничка улагања у преносиве вредносне папире (УЦИТС)(Текст значајан за ЕГП);128) Директива 2002/47/ЕЗ је Директива 2002/47/ЕЗ Европског парламентаи Већа од 6. априла 2002. о финансијском колатералу;139) Директива 98/26/ЕЗ је Директива 98/26/ЕЗ Европског парламента и Већаод 19. маја 1998. о коначности намирења у платним системима исистемима за намирења вредносних папира;1410) Директива 97/9/ЕЗ је Директива 97/9/ЕЗ Европског парламента и Већаод 3. марта 1997. о системима накнаде штете за инвеститоре;15
7 Oficial Journal L 287, 29.10.2013.8 Oficial Journal L 201, 27.2.2012.9 Oficial Journal L 331, 15. 12. 2010.10 Oficial Journal L 176, 27. 6. 201311 Oficial Journal L 173, 12. 6. 2014.12 Oficial Journal L 302, 17. 11. 2009.13 Oficial Journal L 168, 27.6. 2002.14 Oficial Journal L 166, 11. 6. 1998.15 Oficial Journal L 84, 26. 3. 1997.



11) Директива 2014/65/ЕУ је Директива 2014/65/ЕУ Европског парламентаи Већа од 15. маја 2014. о тржишту финансијских инструмената и измениДирективе 2002/92/ЕЗ и Директиве 2011/61/ЕУ (Текст значајан за ЕГП);1612) Директива Већа 2001/23/ЕЗ је Директива Већа 2001/23/ЕЗ од 12. марта2001. о усклађивању законодавства држава чланица у односу на заштитуправа запосленика код преноса подузећа, погона или делова предузећаили погона;1713) Препорука Комисије 2003/361/ЕЗ је Препорука Комисије 2003/361/ЕЗ од6. маја 2003. о дефиницији микропредузећа те малих и средњих предузећа(Текст значајан за ЕГП)18Универзални, односно јединствени надзорни механизам банака у ЕУстворен је по основу практичних искустава приликом контроле  финансијскихинституција. Ова контрола се обављала у оквиру сарадње Европске банкарскеуправе (ЕБА), Европског парламента, Еврогрупе, Европске комисије и Европскогборда за системски ризик у банкарству. Интегралном регулативом јепредвиђено да Европска централна банка преузима одговорност зафункционисање укупног банкарског система. Тачније, одговорности суподељење између ЕЦБ и надлежних институција у националној регулативи. Теинституције су категорисане на оне финансијске институције које су одпосебног значаја и оне које имају, у пракси, мањи значај. При томе треба иматиу виду да, с једне стране, Европска централна банка непосредно обавља надзоркредитних институција од посебног значаја док, с друге стране, националнеовлашћене институције контролишу оне кредитне институције које су одмањег значаја. Близина националних надлежних институција банкама којепослују у оквиру њихових граница доноси низ користи док, с друге стране,доприноси конзистентности супервизије у свим земљама чланицамаеврозоне19. Процес конвергенције, као саставни део и процес јединственогевропског тржишта, у извесној мери, је у зависности и од супервизијекредитних институција. То иде у прилог примене принципа конзистентности.Јединствени механизам контроле узима у обзир висину штете која моженастати у случају лошег пословања конкретне банке, као и њено евентуалнолоше пословање у будућности. У ситуацији када регулаторно тело процени даје банка или кредитна институција изложена повећаном ризику, оно ћеинтензивирати контролни процес, све док не процени да је ниво ризикаприхватљив.
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16 Oficial Journal L 173, 12.6. 2014.17 Oficial Journal L 82, 22.3.2001.18 Oficial Journal L 124, 20.5.2003.19 М. Ђукић, „Банкарска унија и фискалне позиције земаља чланица ЕУ“, Финансије,Београд, 2015, стр. 148-161.
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3) САДРЖАЈУ глобалном банкарском систему, посматрано са аспекта структуре ипословања система као целине, постоји више модела. Банкарски системпредставља организацију банкарства у некој земљи или групи земаља, у смислуструктуре, функционисања, власништва и међусобне повезаности банака.Потом, сличност банкарских система потиче из околности да им је заједничкопостојање централне банке и великог броја пословних банака различитогпрофила. Углавном разлике настају сходно томе коме припада водећа улога прифинансирању привредних субјеката. Неслагања са начелима на којима сезаснива конвенционални банкарски систем доводи до настанка алтернативногсистема, па све до облика бескаматне банкарске праксе. Увођење јединственогмеханизма надзора односно формирање банкарске уније имало је за циљпрекидање везе између банака и националних јавних финансија. Формирањембанкарске уније све банке биле би сигурније, односно захваљујућијединственом надзорном механизму надлежне институције могле би раније дареагују спречавајући тиме настанак великих проблема. У најгорем случају, акоби се опстанак банке довео у питање, новим инструментима би се управљалокризом искључујући могућност интервенција из националних буџета.20Напредовање у стварању и даљем обликовању јединственог тржиштафинансијских услуга подразумева јединствен регулаторни оквир финансијскогсектора у Европској унији. То захтева и примену регулативе прописане БазеломIII у свим земљама чланицама. Нови стандарди Базелског комитета ирегулатива Европске банкарске управе представљају базу за припремањерегулативе, супервизију банака и управљања ризицима у банкарском сектору.Јединствени надзорни оквир обухвата девет принципа који могу покренутиактивности ЕЦБ, на вишем нивоу, или институција земаља чланица на нижемнивоу. Овај механизам је заснован на искуствима и примерима најбоље праксекоја обухвата циљеве, инструменте и поделу надлежности. Бројни експерти исви ресурси националних надлежних институција укључени су у супервизијубанака применом централизованих процедура и пословних активности. То јепут према креирању услова за конзистентне резултате. Стубови банкарскеуније су: 1. Јединствени надзорни механизам банака (Директива о адекватностикапитала) – спречавање настанка кризе; 2. Јединствени механизамреструктурирања (Директива о опоравку и реструктурирању банака) – ранаинтервенција; 3. Хармонизовано осигурање депозита (Директива о опоравку иреструктурирању банака), јединствени механизам реструктурирања –управљање кризом.21 Интегрални надзор кредитних институција обавља сетако што се подразумева независност контролних тела. То значи самостално
20 М. Ђукић, op.cit., стр. 148-161.21 Интернет: www.ecb.europa.eu i Evropska komisija, http://ec.europa.eu/



доношење одлука, без уплитања неких других институција. Међутим,интезитет надзора варира са фокусом на највеће, односно сложене групације изначајне супсидијаре, односно ћерке супсидијара банкарске групације. Тако сепостиже и конзистентност са принципом спровођења контроле на основупроцене ризика анализирајући како групације тако и супсидијаре групација.22Механизам јединственог надзора је створен с циљем подизања нивоасигурности пословања банака и тиме подигао ниво стабилности европскогфинансијског система. Стубови банкарске уније захтевају и стварање додатнихтрошкова банака у виду накнада и доприноса за надзор и реструктурирање, ито поред постојећих трошкова за осигурање депозита и уплата у користевропских надзорних институција. Покретање механизма формирањабанкарске уније и решавање проблема према Директиви о опоравку иреструктурирању банака (Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/EU)је крајња мера која би заштитила јавне финанисије земаља чланица, али игубитке и пребацила на акционаре, односно повериоце по унапред утврђеномредоследу.23 Процедура реструктурирања банака треба да буде покренута ондакада надлежна институција процени да постоји велика вероватноћа да ће банкаотићи у стечај, односно када институција процени да ће у догледно времеимовина банке бити мања од обавеза, те да банка неће моћи да измируједоспеле обавезе или да ће затражити интервенцију, односно помоћ државе.Међутим, ситуација у којој банка тражи хитну помоћ централне банке да биодржала одговарајући ниво ликвидности, не представља нужно услов запокретање поступка реструктурирања. По усвајању плана реструктурирања одјединственог надзорног одбора (ЈНО) и евентуалне одлуке Европске комисијео помоћи државе постоје два могућа сценарија.24 У првом сценарију Европскакомисија може предложити Савету ЕУ да оспори план реструктурирања ако сеуспостави да план није у складу са јавним интересима. Савет ЕУ разматрапредлог Европске комисије и доноси одлуку. У ситуацији када Савет ЕУ имапримедбе на план реструктурирања установљени ЈНО обавезан је да спроведеизмене. По другом сценарију, Европска комисија може да оспори планреструктурирања не само по основу јавног интереса што обавезује ЈНО дапромени своју одлуку. У оба сценарија процес се мора завршити у року од 36часова од подношење предлога Европске комисије. Директива о опоравку иреструктурирању банака дефинише основна правила за израчунавањедоприноса банака свих двадесет осам фондова за реструктурирање. Висина
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22 М. Ђукић, op.cit., стр. 155.23 Депозити до 100.000 евра би увек били осигурани, док би терет губитака сносилиприватни инвеститори, односно банкарски сектор, а не порески обвезници као штоје раније био случај.24 М. Ђукић, op.cit., стр. 148-161.



доприноса се израчунава у две фазе: (1) фиксни део доприноса који зависи одобавеза, искључујући сопствена средства и осигуране депозите као полазнуоснову за утврђивање укупног износа доприноса; (2) пондерисање фиксногдела доприноса у складу са ризицима кредитне институције који се мере иприказују одговарајућим показатељима ризика;
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУСистем јединственог надзорног механизма, којим надзор обавља Европскацентрална банка и националне институције земаља које обухвата еврозона,ступио је на снагу новембра 2014. године. Директива 2014/59/ЕУ Европскогпарламента и Већа од 15. маја 2014. године, а којој су корени измена ДирективеВећа 82/891/ЕЕЗ и директива 2001/24/ЕЗ, 2002/47/ЕЗ, 2004/25/ЕЗ,2005/56/ЕЗ, 2007/36/ЕЗ, 2011/35/ЕУ, 2012/30/ЕУ и 2013/36ЕУ, те уредбе (ЕУ)бр. 1093/2010 и (ЕУ) бр. 648/2012 Европског парламента и Већа (Текстзначајан за ЕГП) (СЛ Л ЕУ173, 12. 6. 2014. Уредба Комисије Европске уније бр.651/2014 ступила је на снагу 17. априла 2014. године. Односи се на оцењивањеодређених категорија подршке спојивим са унутрашњим решењима, а упримени чланова 107 и 108 Уговора. Финансијска дефрагментација је другомполовином 2014. године смањена чему је, у великој мери, допринела иполитика ЕЦБ и настојање да се предузму све мере како би се очувалаполитика заједничке валуте. У децембру 2014. године Савет ЕУ донео је одлукуда имплементира регулативу којом се уређује начин утврђивања висинедоприноса који банке треба да уплате у посебан јединствени фонд зареструктурирање банака (Single Resolution Fund – SRF). Овај Фонд се оснива уоквиру јединственог механизма за реструктурирање банака, с циљем да у рокуод осам година укупан износ прикупљених доприноса банака буде минимум1% осигураних средстава (депозита) свих кредитних институција земаљачланица Европске уније. Регулатива Европске комисије примењује принциппропорционалности утврђујући посебан износ доприноса код релативномалих банака. У већини случајева, мале банке послују са мањим ризицима збогчега је и вероватноћа мања да се користи фонд за реструктурирање. Од јануара2016. године национални фондови за реструктурирање замењени сујединственим фондом за реструктурирање. Међутим, да би се избегао могућинагли скок трошкова банака осмишљен је механизам осмогодишњегприлагођавања, односно спајања свих националних фондова до 2023. године.
5) ИЗВОРИAbscal, M., et.al., 2015, „A banking union for Europe: Making a virtue out necessity“,The Spanish Review of Financial Economics, in press (према: Ђукић, М.,наведени рад).
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Direсtive 2013/36/EU of the European Parliament ans of the Concil of 26 june 2013on access to the activity of credit institution and the prudiental supervision ofcredit institutions and inestment firms, amending Directive 2002/87/EC andrepealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L176.Direсtive 2013/36/EU of the European Parliament ans of the Concil of 26 june 2013on access to the activity of credit institution and the prudiental supervision ofcredit institutions and inestment firms, amending Directive 2002/87/EC andrepealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L176.Direсtive 2014/49/EU of the European Parliament ans of the Concil of 16 april 2014on deposit guarantee schemes, OJ L, 173.Direсtive 2014/59/EU of the European Parliament ans of the Concil of 15 May 2014establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutionsand investments firms, Official Journal of the European Union, L 173/190;European Banking Autority, 2015, Implemeting Basel III in Europe, htpp://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe;European Banking Autority, 2015, The Single Rulebook, http://.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook.European Central Bank, 2014, Banking union, restoring financial stability in theEurozone.European Stabilitѕ Mechanism, 2015, ESM Factsheet, ESM Ludžemburg Eurozone,Brussels.Regulation (EU) No 575/2913 oh the European Parliament and of the Concil of 26june 2013 on prudential requirements for credit institutions and investmrntsfirms and amending Regulation (EU) No 648/2012, OJ L 176.Ђукић, М., 2015, Банкарска унија и фискалне позиције земаља чланица ЕУ, 2015,Финансије, Београд, стр.148-161.Закон о банкама, „Службени гласник РС“, бр.72/2003, 55/2004, 85/2005,44/2010, 76/2012, 106/2012 и 14/2015.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУНови надзорни јединствени механизам представља даљи помак у европскојхармонизацији јер представља нови приступ обављања надзора по основујединственог скупа прописа, а земље чланице обавезујући прихватајујединствени скуп прописа из домена надзора. Јединствени надзорни механизамбанака има више циљева, а први је стално унапређење процеса надзора банакапоређењем са новим искуствима и најбољим примерима из праксе. Правнаусаглашеност надзорне функције, хармонизација надзорних активности сааспекта скупа прописа доводи до јединствене контроле банака на српскомбанкарском тржишту и под надлежношћу различитих институција. Треба имати
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у виду да је на тај начин, преко припреме водича за надзор банака, Европскабанкарска управа допринела ограничавању, детекцији и контроли системскогризика у пословању банака. Проактивни приступ у третману процесасупервизије кредитних установа произилази из принципа благовремене иефективне примене корективних мера. На тај начин се смањује могућностнастанка већих губитака, односно великих штета, нарочито оних институцијакоје су од посебног значаја. С друге стране, потребно је да и реакција банке будереализована у прихватљивом временском распону. Тако се смањује могућностнастанка губитака и за банке и за депоненте односно штедише. Имајући у видустратешко опредељење Србије за чланством у ЕУ од пресудног је значаја ихармонизација прописа и у овој области. Дакле, у домену надзора банака, сајединственим правним оквиром Европске уније, изискује благовременоанализирање и поређење регулативе Србије са директивама и подзаконскимактима и праксом која се спроводи у земљама Европске уније. У том циљу Србијаје, почетком 2015. године, усвојила Закон о изменама и допунама Закона обанкама којима се у великој мери обавља усклађивање српских прописа сарегулативом ЕУ. У области финансирања реструктурирања банака у Србији овајзакон омогућава да се средства за ту намену обезбеђују из фонда за осигурањедепозита и да држава може обезбедити та средства. Србија, у односу на брзинуотварања поглавља за приступ у чланство ЕУ треба да утврди динамикуусклађивања прописа из ове области. То је врло важно и са аспекта стабилностијавних финансија и ефикасности српске фискалне политике.
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ЛИКВИДАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 

проф. др Перо ПЕТРОВИЋ
др Марина ПРОТИЋ1

Abstract: Liquidation is one way of ending the activity of a commercial company,whereby during the procedure, it continues its activities in the same organizationalscheme retaining its legal status until the end of the liquidation proceedings, althoughsignificantly reduced. Since the liquidation of a company may only be carried over asolvent business organization, it is the basic characteristic by which the liquidationdiffers from bankruptcy because the bankruptcy proceedings are conducted inrespect of an insolvent company. As a rule, liquidation is carried out over a time-limited duration company. The liquidation occurs because of non-financial reasonswhich distinguish it from bankruptcy that occurs because of the insolvency of thecompany. The liquidation procedure is carried out in legally determined cases, afterconcluding the debtor’s obligations could be settled from its assets if a solventcompany is in question. From the beginning of this procedure, only the purpose ofthe company is being changed. From this moment its intention is not to make a profitbut to carry out the liquidation of the company assets and their distribution to theauthorized persons. All debts are being settled, while the rest of liquidation surplusis distributed among the company’s members.
Key words: European Union, liquidation, commercial companies, according, act
1) УВОДСолвентност сваког привредног друштва представља основни правниоснов (conditio sine qua non) мада питање солвентности није увек несумњиво.
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То се најчешће дешава управо кад ликвидацију покрећу и спроводе ортаци,чланови друштва и акционари. Међутим, ако ликвидациони управник утврдида имовина привредног друштва није довољна за подмирење свихпотраживања поверилаца, дужан је да без одлагања обустави даље спровођењепоступка ликвидације и да покрене поступак стечаја. Обустава поступкаликвидације региструје се и објављује у складу са законом којим се уређујерегистрација привредних субјеката, а дејство према трећим лицима наступаод дана објављивања. У таквом случају у питању је инсолвентност која јематеријално правни услов за покретање стечајног поступка. Овлашћењаликвидационог управника произилазе из статуса привредног друштва уликвидацији. То значи да су послови ликвидационог управника одређенипромењеним циљем друштва у ликвидацији. У обављању свог послаликвидациони управник мора поступати тако да се тај циљ оствари, тј. да седеловање друштва приведе крају на најприхватљивији начин за друштво. Збогтога он мора окончати послове који су у току, наплатити потраживањадруштва, уновчити имовину и подмирити дугове друштва, па остатак имовинеподелити ортацима, члановима или акционарима. Сва имовина друштваукључује се у биланс стања по њеној тржишној или процењеној вредности. Тоје посебно значајно, с обзиром на потребу уновчавања имовине, односнонамирење поверилаца. Почетни биланс стања се подноси на усвајањеортацима (ортачко друштво), комплементарима (комадитно друштво),скупштини чланова (друштво са ограниченом одговорношћу) и скупштиниакционара (акционарско друштво). Пословне књиге и документа привредногдруштва престалог ликвидацијом чувају се у складу са прописима којима сеутврђује архивска грађа. Тај значајан податак мора бити регистрован урегистру привредних субјеката. Заинтересована лица која имају правниинтерес, као и сви бивши чланови и акционари, могу извршити увид упословне књиге јер су оне јавне и доступне. Правилима о индивидуалном иколективном обавештавању даје се довољно времена повериоцима да сепријаве, како би њихова потраживања могла бити узета у обзир и подмиренаиз имовине друштва. Поред тога, ликвидациони управник на тај начинотклања одговорност за штету према оним повериоцима који нису пријавилисвоја потраживања.
2) СВРХА  Ликвидација привредног друштва је доста сложен поступак чијимспровођењем и окончањем престаје да постоји, до тада, солвентно привреднодруштво које је доспело у тешкоће, јер су наступиле околности (основи) које упрописане Законом, или оснивачким актом, или другим аутономним актомдруштва, или чак и без постојања било ког Законом или аутономним актомпрописаног основа, одлуком ортака, скупштине чланова или акционара. У
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процесноправном смислу, под ликвидацијом се подразумева поступак где сеимовина  трговачког друштва прикупља и уновчава да би се исплатила свањегова дуговања, а по њиховом намирењу преостала средства (ако преостану)на начин прописан статутом друштва, при чему се по окончању поступкаликвидације друштво брише из трговачког регистра. Правни основи запокретање поступка ликвидације солвентног друштва јесу: 1) да друштво имадовољно средстава за покриће својих обавеза; 2) да је испуњен неки од закономили аутономним актом друштва прописаних основа за ликвидацијупривредног друштва. Посебни Законски основи за ликвидацију солвентногпривредног друштва јесу: 1) да се основни капитал друштва из било когразлога смањи испод вредности минималног новчаног основног капиталадруштва; 2) да то захтевају мањински акционари из Законом утврђенихразлога и други Законом утврђени разлози. Привредна друштва, у већининационалних законодавстава, односно у њиховом оквиру, оснивају се да битрајно обављала пословање у циљу остваривања добити. У специфичнимоколностима привредно друштво може да се оснује ради обављања некогконкретног пословног подухвата или одређеног циља. Кад је у питању такав,специфичан, случај конститутивним актом друштва само постојање друштваје временски ограничено на одређени рок. То се односи до наступањаодређеног временског периода или раскидног услова. Дакле, уколико једруштво основано са ограниченим трајањем оно престаје да постоји, по павилу,након обављеног посла или испуњеног циља. Изузетак је могућ ако његовичланови не донесу одлуку о продужењу рока трајања друштва. Међутим, кадаје друштво основано на неодређено време оно може престати, с обзиром наоснов, на два начина:2 (1) престанак привредног друштва из разлога који нисуфинансијске природе – у законом утврђеним случајевима, када сепретпоставља да се из имовине привредног друштва дужника могу измиритињегове обавезе (солвентно друштво); и (2) престанак по основу трајнијенеспособности плаћања (инсолвентно друштво); Престанак привредногдруштва по основу инсолвентности назива се принудна ликвидација, стечај,банкрот, инсолвентна ликвидација, судска ликвидација, док престанаксолвентског друштва има своја различита терминолошка одређења:добровољна ликвидација, редовна ликвидација или само ликвидација3. Одтренутка отварања овог поступка мења се само циљ или сврха друштва. Да бипромена циља друштва била јасно видљива (начело транспарентности) наконотварања ликвидације у пословно име друштва мора се унети ознака „уликвидацији“, те се на тај начин доприноси правној сигурности трећих лица. У
2 Д. Милановић, „Напомене о неким питањима ликвидације привредних друштава премазакону о привредним друштвима“, Правни живот, Београд, 2008, бр. 12, Том 4, стр. 31-49;(Наше право не познаје поверилачку ликвидацију друштва).3 М. Васиљевић, Компанијско право, Правни факултет, Београд, 2007, стр. 577.
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упоредном праву ликвидатор може бити свако лице које испуњава законске иаутономним актом друштва одређене услове који се захтевају за избор члановауправе друштва. У српском праву није регулисано питање која својства требада има лице које се именује за ликвидационог управника. Регулисање овогпитања препуштено је аутономној вољи чланова друштва, односно скупштинедруштва. Ова аутономија воље је значајно ограничена правилом о једнакимовлашћењима ликвидационог управника са овлашћењима стечајногуправника. У пракси, ликвидатори се најчешће именују из реда чланова управедруштва, али одлуком скуштине, а у складу са аутономним актом друштвамогу се именовати и друга лица изван друштва (нпр. адвокати). То значи даликвидатор може бити и трговачко друштво. На почетку поступкаликвидације ликвидациони управник саставља почетни ликвидациони билансстања, а на крају поступка завршни рачун.Привредно друштво у ликвидацији задржава својство правног лица читавовреме трајања тог поступка, све до његовог закључења и брисања друштва изрегистра привредних субјеката. С друге стране, треба имати у виду да тименаступају правне последице:4 (1) привредно друштво има ограничену правнуи пословну способност – након наступања разлога за престанак оно постојисамо због тога да би привело послове крају, наплатило своја потраживања,уновчило имовину, подмирило обавезе и ако шта преостане од имовинеподелило је ортацима, члановима и акционарима (може да предузима само онепослове који су у функцији завршетка већ започетих послова, као и дазакључује нове уговоре, ако су они по својој природи такви да ће се њимаспречити наступање штетних последица по имовину друштва у поступкуликвидације).5(2) друштво у ликвидацији задржава своје органе управљања који доносесве одлуке у вези са окончањем поступка ликвидације и брисања друштва изрегистра привредних субјеката – не могу донети одлуку о повећању основногкапитала новим улозима ако би то било противно циљу друштва (ако би сеприкупила потребна средства за инвестициона улагања и унапређењепословања), али би то могли учинити у случају када би скупштина пре тога,или истовремено са одлуком о повећању сопственог капитала, донела одлукуо настављању друштва чиме би се променио циљ друштва који је постављеннаступањем разлога за престанак друштва. У поступку ликвидације појављује
4 U. Huffer, Aktiengesetz, Munchen, 1999, pp. 1217-1218..5 У упоредном праву и судској пракси, ако је потребно за постизање циља ликвидације могусе продати делови или цело предузеће, основати ново друштво како би се њимерасполагало и била постигнута боља цена него да је имовина распродата по деловима,предузети радње ради припајања друштва са другим друштвом или га спојити са другимдруштвом, пренети целокупну имовину другом друштву и слично.



се више категорија лица у својству поверилаца привредног друштва, као штосу следећа: (1) повериоци који су своја потраживања стекли пре наступањадејства одлуке о ликвидацији привредног друштва; (2) као повериоци друштвамогу се појавити и ортаци, комплементари, чланови друштва и акционари, ањихов статус поверилаца заснован је на пословима закључених са друштвомали и по основу утврђеног а неисплаћеног удела у добити друштва, односнонеисплаћене дивиденде из периода пре ликвидације друштва; (3)ликвидациони управник има правни статус повериоца друштва у погледутрошкова које је имао у спровођењу поступка ликвидације, као и права нанакнаду за свој рад.Привредна друштва која су донела одлуку о ликвидацији дужна су дапошаљу познатим повериоцима (за која знају према стању својих пословнихкњига) писано обавештење (индивидуално обавештавање), са Закономпрописаном садржином и копијом уписа одлуке о ликвидацији у регистар, сапосебним упозорењем да ће им потраживање бити преклудирано ако га непријаве у року од 120 дана од дана пријема обавештења, односно, ако у року од30 дана од дана пријема одлуке привредног друштва о оспоравању пријављеногпотраживања не покрену поступак пред надлежним судом ради утврђивањатог потраживања. Основни циљ ликвидационог поступка јесте намирењеповерилаца, а то значи да у поступку ликвидације повериоци имају апсолутнупредност. Осим намирења потраживања поверилаца, врши се и депоновањеизноса спорних али и других потраживања (нпр. потраживања која нису билапријављена, али су на неки начин позната ликвидационом управнику, при чемуон нема обавезе посебног позива, али се он не забрањује). У погледу спорнихпотраживања обавеза депоновања односи се и на непријављена, алиликвидационом управнику позната истраживања. У упоредном праву овопитање се регулише одговарајућим правилима. На пример, у хрватском правусе предвиђа да ако неки поверилац не пријави своје потраживање, дугованиизнос треба за њега положити у суд код кога је друштво уписано у судскирегистар, а ствари депоновати у јавна складишта на рок од шест месеци. Ако седуговање не може, без кривице друштва, подмирити повериоцу ни у том року,новац, односно куповна цена постигнута јавном продајом ствари, умањена затрошкове чувања и продаје предаће се општини на чијем је простору седиштедруштва, ако одлуком о продаји имовине није друкчије одређено.6 Повериоцимадруштва које је престало у поступку ликвидације, који евентуално нисуизмирени, а чија потраживања нису преклудирана (нпр. повериоци оспоренихпотраживања), неограничено су одговорни ортаци и комплементари до истеказастарног рока. С друге стране, повериоци чија су потраживања преклудиранаизгубили су право на наплату својих потраживања, тако да њима не одговарају
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ни чланови друштва са неограниченом одговорношћу (ортаци икомплементари), као ни командитори, чланови друштва с ограниченомодговорношћу и акционари акционарских друштава. Повериоци чијапотраживања нису преклудирана, наплаћују их пре расподеле ликвидационогвишка ортацима, члановима друштва с ограниченом одговорношћу илиакционарима. Повериоци чија потраживања нису преклудирана, а нису нинаплаћена пре расподеле ортацима, члановима или акционарима (нпр. затошто није резервисан довољан износ за повериоце оспорених потраживања)према којима би остали одговорни, поред неограничено солидарно одговорнихчланова до истека застарелог рока (ортаци и комплементари) и командитори,чланови и акционари солидарно ограничено, и то до истека застарелог рока,до висине примљеног износа из ликвидационог вишка, иако су примилиисплате у доброј вери (савесни су), ако је потребно за намирење тих поверилацадруштва. Ово правило је, такође, у функцији заштите поверилаца привредногдруштва у ликвидацији.
3) МЕРЕ ЕУОснов регулисања ликвидације солвентног привредног друштва, поправилу се одвија на основама компанијског права појединих земаља чланицаЕвропске уније. Током поступка ликвидације друштво наставља са радом уистом организационоправном облику. То значи да друштво не престајенаступањем основа за почетак ликвидације, као ни отварањем поступкаликвидације. Од тог тренутка циљ друштва више није обављање делатностиради стицања добити, већ ликвидација имовине друштва (окончањепословања друштва и регулисање имовинских односа са другим лицима) ињена подела овлашћеним лицима. У англосаксонском праву, ако у периоду одпет недеља од доношења одлуке о престанку компаније већина директора(чланови борда) донесе статутарну декларацију  о солвентности, одлука опрестанку компаније се назива members voluntary winding up (добровољналиквидација). Статутарна декларација је, дакле, основа за добровољнуликвидацију од стране чланова или акционара. Под солвентношћу сеподразумева да су директори, након што су извршили потпуну проверупословног и финансијског стања компаније, заузели став да је компанија устању да исплати своје дугове у пуном износу (све повериоце и то са каматом)у року од годину дана од почетка ликвидације. У упоредном праву ликвидацијутрговинског друштва спроводи један ликвидациони управник (индивидуалниликвидатор) или више ликвидационих управника (колективни ликвидатор).То су, по правилу, исти органи који су водили друштво до доношењу одлуке оликвидацији, ако се: 1) аутономним актом друштва, или 2) одлуком скупштинедруштва не именују друга лица као ликвидатори (ликвидациони управници),или их 3) не именује суд. У упоредном праву, правила о именовању
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ликвидатора регулишу се законом (депозитна правила) и аутономним актомдруштва (статутом друштва). Тако словеначко и хрватско право предвиђају даликвидацију друштва спроводе чланови управе друштва, осим ако статутомдруштва није одређено друго лице или чланови, односно акционари наскупштини изберу друго лице за ликвидатора.7 Лица која воде послове друштваза време ликвидације називају се ликвидатори или ликвидациони управници.Ако су у питању лица која су била чланови органа који су водили друштво додоношења одлуке о ликвидацији, она настављају водити пословањепривредног друштва, али као ликвидатори, а не чланови органа друштва, сведок се не изврши брисање из регистра привредних субјеката, без обзира на токолико им је још остало времена до краја мандата на који су била именованикао чланови органа. Уколико скупштина или суд уместо њих именује другеликвидаторе, мандат им престаје и пре тога. С обзиром да трајање мандаталиквидационог управника није регулисано то би требало узети да он траје доксе не заврши ликвидација, ако се пре не опозове његово именовање или он неда оставку.8 При ступању на дужност, ликвидациони управник је дужан дапружи писмену изјаву суду којом се обавезује да ће одговорно и свеснообављати све послове везане за ликвидацију привредног друштва.9 Хрватскоправо предвиђа да ликвидатори морају дати изјаву да не постоје околности којеспречавају њихово именовање, као и да су упознати с тим да о свему морајууредно обавештавати суд.10 С обзиром на то да акционарско друштво уликвидацији иступа у правном промету само преко свог (својих)ликвидационог управника, то је логично да се он региструје у региструпривредних субјеката, што се и објављује у складу са законом којим се регулишерегистрација привредних субјеката. На пример, у бугарском праву друштво уликвидацији може да се трансформише у друго друштво, а при доношењуодлуке о трансформацији примењују се правила о заштити поверилаца.11
4) САДРЖАЈУ српском праву Закон о привредним друштвима представља основниизвор права за институт ликвидације солвентног друштва. На основу овогЗакона ликвидација друштва се уређује на јединствен начин за све правнеформе привредних друштава, на једном месту и у посебном поглављу. Овим

7 Словеначки закон о трговачким друштвима, чл. 378; Хрватски закон о трговачкимдруштвима, чл. 371, ст. 1.8 U. Huffer, Aktiengesetz, Munchen, 1999, p.1213.9 На пример, Словеначки закон о трговачким друштвима, чл. 379.10 Хрватски Закон о трговачким друштвима, чл. 372, ст. 3.11 Трговачки закон Бугарске, 2011, Софија, чл. 270а и 273.
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законом се утврђују услови и поступак ликвидације, статус друштва за времепоступка  ликвидације и ликвидациони управник, положај поверилаца,аконтације ликвидације. Правилима о ликвидацији привредних друштавапрвенствено се штите интереси поверилаца, а тек у другом реду и члановадруштва капитала (акционарског друштва и друштва са ограниченомодговорношћу). За разлику од друштава лица (ортачко и комадитно друштво)код којих се повериоци могу намирити од лично одговорних чланова и попрестанку друштва, повериоци друштва капитала, по правилу намирују се самоу поступку ликвидације. У упоредном праву постоје три врсте ликвидације:121) ликвидација од стране акционара и чланова друштва (добровољналиквидација); 2) ликвидација од стране поверилаца; 3) ликвидација од странесуда (принудна ликвидација); Основни облик је ликвидација од стране ортака,чланова друштва и акционара, тзв. добровољна ликвидација. Ликвидацијусолвентног привредног друштва покрећу и спроводе ортаци, чланови друштваи акционари у случају постојања законом или оснивачким актом прописанихматеријалних основа, или чак и без постојања било ког прописаног основаодлуком скупштине чланова или акционара. Добровољна ликвидацијасолвентног привредног друштва спроводи се уз помоћ суда. Суд вршиименовање и опозив ликвидационог управника по захтеву ортака, члановадруштва и акционара. Потом, контролише законитост поступка ликвидације,а посебно третман поверилаца друштва. Собзиром да је у питању ликвидацијасолвентног друштва, то се она, по правилу, третира као приватна ствардруштва. Друштво делује да би окончало правне односе и престало. Закон утоме пружа довољну заштиту повериоцима, битно се растерећује рад суда, апоступак ликвидације појефтињује. Законом је осигурано да се спровођењеликвидације ставља свакоме до знања, да друштво док она траје и даље послујеуз услове који су у њему прописани, а да се не изиграју повериоци.13 Друга врсталиквидације представља ликвидацију од стране суда, односно принуднуликвидацију. Када су у питању овлашћени субјекти за покретање и спровођењепоступка ликвидације солвентног друштва, на основу законских правила,којима се регулише овај институт, може се закључити да је основна идејаЗакона да поступак ликвидације покрећу и спроводе акционари, члановидруштва и ортаци уз одређено присуство суда. У правној литератури се истичеда је могућност добровољне ликвидације предузећа предвиђена из разлогацелисходности – тај се поступак спроводи вољом власника предузећа, односноодлуком његовог највишег органа управљања14. Ликвидациони поступак се
12 Farrar, Furey, Hanningan, Farrar’s Company, London, Dablin, Edinburgh, 1991, p. 681.13 J. Барбић, „Утицај немачког права на стварање хрватског права“, Зборник радова правногфакултета у Сплиту, 2007, vol. 44, 3-4/2007, стр. 158.14 Д. Милановић, op. cit., стр. 31-49.



одвија у предузећу у власништву чланова те организације, где не би требалода буде ништа спорно, па су они и меродавни да рашчисте имовинско правнеодносе свог предузећа у ликвидацији. У конкретној ситуацији, од разлога(основа) престанка друштва зависи и ко ће донети одлуку о престанку друштвау ликвидацији. У неким случајевима неопходна је ликвидација од стране суда(ако је привредном друштву изречена мера забране делатности због тога штоне испуњава услове за обављање делатности, а у року одређеном о изреченојмери не испуне те услове, односно не промени делатност. С друге стране, акосе број оснивача односно чланова привредног друштва, осим код акционарскогдруштва и друштва са ограниченом одговорношћу, сведе на један, а у року одшест месеци, ако Законом није друкчије означено регистру се не пријави новичлан; Потом, ако привредно друштво није организовано у складу са Закономи слично. На пример, по захтеву мањинских акционара који у акционарскомдруштву поседују најмање 20% акција основног капитала друштва надлежнисуд може наложити престанак друштва ликвидацијом.15 Међутим, када је упитању укључивање суда у поступак добровољне ликвидације, у српскомправу предвиђено је неколико облика укључивања (именовање и опозивликвидационог управника по захтеву ортака, чланова и акционара, контролазаконитости поступка од стране наведених лица пре брисања друштва изрегистра након спроведеног поступка, третман поверилаца друштва и слично).У упоредном, а посебно у англосаксонском праву, основи укључивања суда уликвидацији трговачког друштва су бројни. Законом прописани основи заликвидацију друштва су:16 1) да је друштву изречена мера забране вршењаделатности због неиспуњавања услова за њено обављање; 2) да су престалида постоје природни или други услови за вршење делатности; 3) да је истекаорок за који је друштво основано; 4) да се број оснивача, односно члановадруштва сведе на једног члана (осим код акционарског друштва или друштвас ограниченом одговорношћу), а у року од шест месеци регистру се не пријавинови члан; 5) да друшто није организовано у складу са законом; 6) да друштвоне обавља делатност дуже од две године непрекидно; 7) у случају ништавностиоснивања друштва. Својим аутономним актима (оснивачким актом, уговоромчланова друштва и статутом друштва) привредно друштво може утврдити идруге основе за ликвидацију. Сам поступак ликвидације започиње доношењемодлуке о ликвидацији солвентног привредног друштва. Надлежност органа задоношење ове одлуке зависи од врсте ликвидације. У српском праву одлука оликвидацији ортачког и комадитног друштва доноси се једногласном одлукомсвих ортака, односно свих комплементара. Такво решење је диспозитивнеприроде, јер је допуштено ортацима, односно комплементарима да
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оснивачким актом предвиде доношење одлуке о ликвидацији друштвавећином гласова. Одлука о ликвидацији друштва са ограниченомодговорношћу доноси се сагласношћу свих чланова друштва, тј. једногласно(ако оснивачким актом није утврђено одлучивање већином гласова скупштинечланова друштва, али не мањом већином  од укупног броја гласова члановадруштва), а одлука о ликвидацији акционарског друштва доноси секвалификованом већином, тј. двотрећинском већином скупштине акционараса акцијама са правом гласа у акционарском друштву (ако оснивачким актомније утврђена већа квалификована већина). На поступак сазивања,обавештавања и одлучивања скупштине чланова, односно скупштинеакционара при одлучивању о ликвидацији друштва примењују се одредбеЗакона које уређују ова питања у друштвима са ограниченом одговорношћу иакционарском друштву. У случају ликвидације од стране суда, одлуку оликвидацији доноси суд. Нашим Законом о привредним друштвима нерегулише се садржина одлуке о ликвидацији друштва. Међутим, на пример условеначком праву ова одлука мора да садржи, најмање, пет битних елемената,и то:17 1) фирму и седиште друштва; 2) орган који је донео одлуку, 3) разлог запрестанак друштва; 4) рок за пријаву потраживања; 5) име (назив)ликвидационог управника. Одлука о покретању поступка ликвидацијепривредног друштва региструје се и објављује у складу са законом којим сеуређује регистрација привредних субјеката. Обустава поступка ликвидације,такође се региструје и објављује. Дејство према трећим лицима наступа од данаобјаве. Ликвидационог управника кога је изабрао надлежни орган привредногдруштва разрешава тај орган, а ликвидационог управника кога је именоваосуд разрешава тај суд. Док се у упоредном праву за разрешење ликвидационогуправника тражи постојање „важног“, „оправданог“ разлога, наш Закон опривредним друштвима не говори о потреби постојања „оправданог разлога“.Може се закључити, да ликвидациони управник може бити разрешен, односноопозван и без оправданог разлога. У упоредном праву мањинскимакционарима или члановима друштва дато је право да могу тражити да судименује, односно опозове ликвидаторе, али за то мора постојати важан разлог.Закон о привредним друштвима тако овлашћење не даје мањинскимакционарима или члановима друштва са одређеним учешћем капитала, штоби било логично овлашћење, а што је у складу са начелом заштите мањинскихакционара или чланова). Законом је ликвидационом управнику, да би могаообављати радње за друштво, дато је право за заступање привредног друштвау ликвидацији, а у складу са законским овлашћењима (законски заступникдруштва у ликвидацији). У погледу заступничких овлашћења ликвидационогуправника важи правило да су она неограничена, као и заступничкаовлашћења стечајног управника. Ликвидациони управник одговара
17 Словеначки закон о трговачким друштвима, чл. 374, ст. 1.



повериоцима друштва и ортацима, члановима и акционарима друштва занакнаду штете проузроковане његовом кривицом. Као лице које има дужностпрема друштву, ликвидациони управник је обавезан на савесно и лојалнопонашање према привредном друштву. Он одговара наведеним лицима заштету коју им причини скривљеним радњама у извршавању својих дужности,односно поводом својих дужности. Директна одговорност ликвидационогуправника, као органа друштва у ликвидацији, повериоцима, ортацима,члановима друштва и акционарима последица је потребе за појачаномзаштитом наведених лица у односу према друштву које престаје да постоји.Одговорност ликвидационог управника је субјективна. Питање кривице,узрочности између радње, односно пропуста и настале штете и њене висинеморају се посебно утврђивати у сваком конкретном случају. Услов заодговорност ликвидационог управника је да поверилац своје потраживањеуредно и благовремено пријави, а да исто није утврђено нити је упућен напарницу ради утврђивања потраживања, а преостала имовина друштва је већрасподељена између ортака, чланова и акционара. Ако за штету одговара вишеликвидационих управника одговорност је солидарна.18 Међутим, треба иматиу виду да се штетом не сматрају непријављена потраживања којаликвидационом управнику нису призната, нити су му могла бити призната. Сдруге стране, непријављена потраживања, али позната ликвидациономуправнику, или она која су му морала бити позната, представљају штету. Наконбрисања привредног друштва из регистра не могу се побијати радњеликвидационог управника. Одговорност ликвидационог управника застареваза годину дана од брисања привредног друштва из регистра. Ликвидациониуправник не одговара за обавезе друштва које је престало ликвидацијом и неодговара повериоцима, као ни члановима друштва или акционарима за билокакве губитке друштва, обавезе или смањења вредности имовине, која сунастала као резултат савесних и разумних пословних одлука у вези саспровођењем поступка ликвидације. Потом, ликвидациони управник имаправо на примерену накнаду за свој рад. Висину трошкова и накнаде за радодређују ортаци који су га именовали, односно скупштина чланова илиакционара, а у случају спора суд. Ликвидациони управник је дужан да саставибиланс стања (почетни ликвидациони биланс стања) најкасније у року од тримесеца после отварања поступка ликвидације (објава одлуке о ликвидацији иодлука о избору ликвидационог управника на интернет страници Агенције запривредне регистре). Законом о привредним друштвима одређује се садржајовог биланса. У биланс стања се уноси стање активе и пасиве друштва,неопходне радње за спровођење ликвидације и време потребно за завршетакликвидације. У случају да ликвидација траје дуже од једне године, по протекутри месеца од сваке пословне године ликвидациони управник подноси
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ортацима, комплементарима, скупштини чланова или скупштини акционараи финансијски извештај. На тај начин се омогућава контрола стања имовинедруштва и поступка ликвидације. Ликвидациони управник је дужан да поднесепривремени извештај о предузетим радњама, уз образложење разлога збогкојих ликвидација није окончана. У упоредном праву, по окончању поступкаликвидације друштва, ликвидатор подноси завршни ликвидациони биланс иизвештај о спроведеној ликвидацији органа трговачког друштва који је донеоодлуку о покретању ликвидације. То је, по правилу, скупштина акционара. Например, шпанско право предвиђа да се завршни ликвидациони билансподноси на одобрење генералној скупштини друштва, а такође се објављује услужбеном гласнику трговачког регистра у коме је друштво уписано, као и увисоко тиражном гласилу које излази у месту седиштва друштва.19 Приближноисто решење је изнађено и у српском праву. После окончања поступкаликвидације привредног друштва, одобрења финансијског извештаја који јесастављен са даном обављене ликвидације и то од стране ортака,комплементара, скупштине чланова или скупштине акционара, ликвидациониуправник је дужан да без одлагања достави све акте и одговарајуће одлуке оњиховом усвајању у седиште друштва и регистар привредних субјеката, уззахтев да друштво буде брисано из регистра. Законом је допуштена могућностда ликвидациони управник оконча поступак ликвидације и без одобрењазавршног финансијског извештаја и извештаја о спровођењу поступкаликвидације од стране ортака, комплементара, скупштине чланова искупштине акционара из два разлога:20 1) ако се ортаци и комплементари нисумогли састати; 2) ако се не може одржати скупштина због недостатка кворума;Статус друштва у ликвидацији, нашим Законом о привредним друштвимарегулисан је са три правила.Прво, за време поступка ликвидације привредно друштво не можепредузимати нове послове, осим послова везаних за спровођење ликвидације иза испуњење промењеног циља друштва. Друго, током ликвидације не исплаћујесе учешће у добити ортацима и члановима друштва, а акционари немају правана дивиденде, али то се не односи на утврђену а неисплаћену дивиденду(имовина друштва не може се расподељивати ортацима, члановима илиакционарима пре исплате потраживања повериоцима друштва); Треће, у токупоступка ликвидације делатности и послове друштва воде иста лица која суизвршавала иста овлашћења и пре ликвидације, осим ако друштво илинадлежни суд не именује друго лице или лица да воде делатност и пословањедруштва у ликвидацији (ликвидациони управник/управник). Положај
19 Шпански Ley de Sociadades Anonimas, čl. 274, st. 1 i 2 i čl. 275, st. 1; Д. Милановић, op. cit.,стр. 42.20 ЗОПД, чл. 162, ст. 2.



поверилаца регулише се читавим низом правила у упоредном праву а у поступкуликвидације привредног друштва. Правила су прописана ради заштитеповерилаца привредног друштва у ликвидацији и њима се предвиђају одређениправни инструменти заштите поверилаца, а то су: 1) првенство намирењаповерилаца привредног друштва у односу на ортаке, чланове друштва иакционаре; 2) одговорност ликвидатора за штету коју причини повериоцимадруштва својом кривицом у поступку ликвидације, као и чланова и акционарадо висине средстава која су примили из ликвидационе масе; (3) расподелапреостале имовине привредног друштва између његових чланова тек по истекупрописаног рока по објављивању јавог позива повериоцима да пријаве својапотраживања (овај рок се креће од 30 дана до једне године); (4) обавеза уплатенеисплаћеног износа акција у случају да се из постојеће имовине не могуисплатити сва потраживања поверилаца.21 Поред ових правних инструмената,који обезбеђују заштиту имовинских интереса поверилаца, постоје и правилакојима се настоји да се убрза и учини ефикаснијим поступак спровођењаликвидације у пракси, што је у функцији заштите трећих лица (упис покретањапоступка ликвидације у регистре, именовање и упис ликвидационих управникау регистар, објављивање тих правно релевантних и регистрованих чињеница,уношење у пословно име друштва ознаке „у ликвидацији“, састављање билансаза почетак и на крају поступка ликвидације, брисање друштва из регистра,чување пословних књига). Када су у питању потраживања поверилаца којапроизилазе по основу њиховог статуса, који су стекли уношењем улога удруштво, односно уплатом акција (нпр. право да се захтева исплатанеисплаћених дивиденди из периода пре ликвидације), таква потраживања нисуу истом рангу са осталим потраживањима, тако да се намирују после исплатеповерилаца друштва и покривања трошкова ликвидације, али пре расподелепреостале имовине између акционара. Ако се покрене спор у вези са расподеломимовине друштва у ликвидацији ортацима, члановима или акционаримадруштва, ликвидациони управник је дужан да одложи расподелу до коначногрешења спора. Одлуком суда пред којим тече тај спор може се и друкчијеодредити (нпр. привремена мера). С обзиром да ортаци, чланови и акционари утом својству не представљају повериоце друштва, већ сносе ризик пословањадруштва до висине унетог улога у друштву (приликом оснивања и касније –приликом повећања основног капитала), а они имају право на ликвидационивишак само ако га буде након намирења обавеза друштва.
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5) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУВећ доношењем Директиве 2005/19/EC Скупштине и Савета Европе од 11.марта 2005. године постојали су услови за функционисање инвестиционихфондова, тако да је крајем 2007. године пословало четири инвестиционафонда. У Србији пословање инвестиционих фондова контролише Комисија захартије од вредности. У Европској унији такозвана UCITS Директива донета је13. јула 2009. године, а такозвана AIFM Директива 8. јуна 2011. године од странеЕвропског Парламента и Савета. Са AIFM Директивом земље чланице биле суобавезне да се ускладе до 1. јула 2013. године. УЦТС Директива 2009/65/ECзаменила је Директиву 85/611/ЕЕЦ (Council Directive 85/611/EEC of 20December 1985 an the coordination of Parlament Europe).
6) ИЗВОРИDirective 2009/05/EC of the European Parlament and of Council of 13 July 2009 onthe coordination of laws regulators and administrative provisions relating toundertakings for collective invest.Directive 2011/61/EU of the European Parlament and the Council of 8 june 2011 onalternative investment fund managers an ameding directives 2003/41/ec and2009/65/ec and regulations (EC) no1060/2009 and (EU) no 1095/2010.Farrar, Furey, Hanningan, Farrar’s Company, London, Dablin, Edinburgh, 1991Милановић, Д., 2008, Напомене о неким питањима ликвидације привреднихдруштава према закону о привредним друштвима, Правни живот, Београдтематски број, бр.12, Том IV;Васиљевић, М., Компанијско право, Правни факултет, Београд, 2007.Директива 2002/87/ЕЦ Скупштине и Савета Европе, „Право и привреда“,Правни факултет, Београд, бр. 3-4/2003.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ садашњим условима, осим Закона о привредним друштвима који јеосновни извор права у процесу ликвидације, на поједина питања ликвидацијепривредних друштава примењује се: Закон о стечајном поступку, Закон орегистрацији привредних субјеката, Закон о Агенцији за привредне регистреи други прописи. У садашњим условима, наш закон о привредним друштвимаврло штуро регулише институт ликвидационог управника. У поступкуликвидације послове привредног друштва могу водити исти органи који суводили друштво до доношења одлуке о ликвидацији, ако се доношењем овеодлуке не одлуче другачије и друштво не изабере друго лице или друга лица.У оба случаја, лица која воде послове друштва за време ликвидације називају
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се ликвидациони управници. У нашем праву они се дефинишу као лице илилица која имају овлашћења у поступку ликвидације привредног друштва.22Ликвидационе управнике могу именовати посебном одлуком о ликвидацији,као посебна лица, надлежни органи друштва у ликвидацији. Исто тако, назахтев надлежног органа друштва суд може из оправданих разлога да именуједругог ликвидационог управника ради замене управника изабраног од странедруштва. Ако већ постоје ликвидациони управници, именовање нових значида је опозвано именовање оних људи који су то били до тада. С обзиром намогућност да скупштина именује само неке, а не све ликвидационе управнике,то би требало у њеној одлуци одредити да се појединим ликвидационимуправницима опозива именовање и ко се именује уместо њих. Међутим, могућеје да суд именује другог ликвидационог управника ради заједничкогпоступања са лицима која извршавају овлашћења у друштву. Уколико имавише ликвидационих управника, по правилу, права и дужности обављајузаједно, али им се може дати могућност да послују самостално. Наконизмирења дугова друштва у ликвидацији (евентуалне резервације запотраживања поверилаца чија су потраживања оспорена, ако ти спорови нисузавршени), ликвидациони управник је дужан да састави три документа:23 1)извештај о спроведеној ликвидацији; 2) завршни ликвидациони биланс; и 3)предлог поделе ликвидационог вишка ортацима, члановима друштва илиакционарима. Законом о привредним друштвима прописан је садржајзавршног ликвидационог биланса. Он мора да садржи приказ извора приходаи њихову употребу: списак имовине која је отуђена и приходе који су на тајначин остварени; изјашњење да ли постоје још нека питања која требарешавати и предлог њиховог решавања; износ трошкова ликвидације инакнаде ликвидационом управнику.24 Међутим, ако се накнадно, по окончањупоступка ликвидације привредног друштва, утврди да је потребно спровестинове радње надлежни суд ће на предлог лица које за то има правни интересименовати ранијег или новог ликвидационог управника.25 С обзиром да јепривредно друштво већ брисано из регистра привредних субјеката, па непостоји као правно лице, то ликвидациони управник може заступати самопронађену ликвидациону масу. Привредно друштво које је прописно донелоодлуку о покретању поступка ликвидације, регистровало је и објавило наинтернет страници Агенције за привредне регистре, мора да обави и посебнообавештење о ликвидацији за повериоце (колективно обавештавање) са
22 Закон о привредним друштвима, „Службени гласник РС“, чл. 353, ст. 2.23 Д. Милановић, op. cit., стр. 41.24 УОПД, чл. 359, ст. 2.25 На пример, повериоци су оспореним потраживањем успели у свом тужбеном захтеву,пронађена нова имовина и слично.



прописаном садржином, најмање три пута и са прописаним размацима.Најважнији део обавештења је посебно упозорење повериоцима друштва уликвидацији да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве уроку од 30 дана од дана објављивања последњег обавештења повериоцима(треће обавештење), односно ако у року од 30 дана од дана пријемаобавештења о оспоравању тих потраживања не покрену спор пред надлежнимсудом ради утврђивања њиховог постојања. Наш Закон о привреднимдруштвима није се, на адекватан начин, бавио регулисањем питања намирењаповерилаца, што се сматра недостатком кога треба отклонити. Ортаци,чланови друштва и акционари учествују у расподели само оне имовинедруштва која је преостала након намирења поверилаца, као и оне која јерезервисана (депонована), у односу на потраживања оних поверилаца којидокажу основаност овог потраживања након деобе. Ако оснивачким актом,уговором ортака, статутом друштва или одлуком надлежног суда није друкчијепредвиђено, расподела ликвидационог вишка врши се у складу са Закономуспостављеним правилима приоритета: прво, исплаћују се ортаци, члановиили акционари са повлашћеним акцијама који имају право приоритета наплаћање у ликвидацији; друго, исплаћују се ортаци и чланови друштвасразмерно уделима у друштву и акционари сразмерно поседованим акцијамау друштву.
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ИЗАЗОВИ ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА 
У CAЈБЕР ОКРУЖЕЊУ 

Жаклина СПАЛЕВИЋ 
Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ1

Abstract: Information technologies with the expansion of the global computernetwork (the Internet) have brought new forms of socially unacceptable behaviour,which should be sanctioned accordingly. The emergence of cybercrime has provokedthe need for the engagement of specially trained specialists, for the suppression andprevention of such criminal actions. In this paper, we identify the state of cybercrimein the global environment, which is the biggest threat to the stability of businessentities. We provide guidelines for future research in order to monitor investmentsin the security of information systems of businesses, in order to reduce the costs ofcybercrime.
Key words: cyber-attacks, cyber security, forensic accounting, Cyber Law.
1) УВОДПрема схватању индијског професора Subramanianа преваре су погубни,пажљиво скривани, тајни, злонамерни и малигни, углавном инсајдерски,послови који се временом умножавају.2 Обављање великог броја пословакоришћењем информационих технологија ствара нове могућности за преварнерадње. Сајбер криминал је омогућен или почињен злочин коришћењемдигиталних комуникационих уређаја и интернета.3 Привредним субјектимамогу помоћи стручњаци из области информационе безбедности тако што ће да

Европско законодавство, бр. 63/2018

193

УДК: 657:[343:004
Biblid 1451-3188, 17 (2018)
Год XVII, бр. 63, стр. 193–208
Изворни научни рад

1 Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Београд;Универзитет Сингидунум, Факултет здравствених, правних и пословних наука, Ваљево,E-mail: zspalevic@singidnum.ac.rs2 Интернет: http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/icc/aciil/staff/detail/Prof_K_Subra-manian-775; 12.3.2017.3 Cybercrimes, National Crime Prevention Council, United States of America, 2012, pp. 1.



Европско законодавство, бр. 63/2018

194

осмисле и спроведу контра мере ради ублажавања безбедносних ризика токомелектронског пословања. Дигитална форензичка истрага у рачуноводствуодвија се након што је дошло до инцидента и она у широком спектру помажеобраду кривичних предмета пред судом.4 Најчешће се ради о индустријскојшпијунажи, финансијским истрагама у вези са економским питањима (прањеновца, преваре са кредитним картицама, преваре осигурања) и корпоративнојполитици (e-mail злоупотребе, недолично понашање и запошљавање). Променеу пословном окружењу које утичу на процес финансијског извештавања су:технолошки напредак, глобализација економије и пословања, промене нафинансијским тржиштима и на тржишту капитала.5 Ове промене активно пратеи прилагођавају им се у свом пословању запослени у рачуноводственом секторуу привредним субјектима и запослени у ревизорским друштвима. Да би сеодговорило на захтеве корисника финансијских и нефинансијских информацијапривредних субјеката, у време дигитализације спроведено је редизајнирањерачуноводства и ревизије. Big data обухвата не само класични светрачуноводствених трансакција, већ укључује нови свет интеракција и запажањакоји носе широк спектар мултиструктуралних извора података који одрачуновођа и ревизора траже нове дигиталне приступе пословању. Већинаврхунских дигиталних форензичких алата и техника настала је у задњихдвадесет година. Преовладавање дигиталних медија и информација у скоросваком аспекту деловања привредног субјекта, узрокује повећану потребу задигиталним форензичким стручњацима. Дигитална форензика обухватаналажење, чување, идентификацију, извлачење, анализу, документацију иприпрему случаја повезаног са дигиталним подацима и догађајима.6
2) УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОЂЕ 

У ПРЕВЕНЦИЈИ САЈБЕР НАПАДАИнформационе технологије и дигитално окружење утичу на преваре исајбер криминал због: повећане употребе информационих технологија упословању, повећане употребе података од стране ревизора финансијскихизвештаја, повећаног коришћења информационих технологија од странепочинилаца превара и сајбер криминалаца7. Интерпол истиче да све више
4 UK Legislation, Criminal Damage Act 1971. Интернет: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/48/contents, датум прегледа 25.03.2017. 5 Zabihollah Rezaee, Richard Riley, Prijevara u finansijskim izvještajima, sprečavanje i otkrivanje,Zagreb, 2014, str. 287.6 Ibid., str. 301.7 Education and Training in Fraud and Forensic Accounting: A Guide for Educational Institutions,

Stakeholder Organizations, Faculty, and Students, NIJ Special Report, West Virginia University –Forensic Science Initiative, 2012, p. 15.
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криминалаца користи брзину, практичност и анонимност на интернету даизврше широк спектар криминалних активности које не познају границе, билофизичке или виртуелне, изазивају велике штете и представљају реалнепретње жртвама широм света.8 По проценама фирме за безбедност – McAfee
Labs (извештај из 2014. године) сајбер криминал кошта глобалну економију445 милијарди долара годишње.9 У глобалном привредном окружењу оn lineкриминалне активности су се интензивирале од 2010. године. Премаистраживању Juniper Research процењују се да ће до 2019. године трошковисајбер криминала износити 2,1 трилиона америчких долара.10 Због тога су ускоро свим земљама покренуте активности против сајбер криминала.Стручњаци у заједници технолошке сигурности процењују да губици збогинтернет криминала износе до 100 милијарди долара годишње, надмашујућивредност кријумчарења наркотика и опојних средстава на светском нивоу.11Напредак технолошких достигнућа повећава опасност за глобалну економијуи сигурност. Г20 земље имају велике губитке од сајбер криминала. Четиринајвеће привреде (САД, Кина, Јапан и Немачка) имају губитак од 200 милијардидолара годишње. Земље са ниским дохотком имају мање губитке, али се и томења јер ће те земље повећати употребу интернета, а сајбер криминалцикористе мобилне платформе.12 У корак са новим техникама напада највећиизазов безбедносних тимова данас је одбрана од тих претњи, истиче се у
Водичу за сајбер решења сигурносне компаније Palo Alto, која помажедесетинама хиљада организација широм света да спрече сајбер нападе.13 У САДпостоји неколико форензичких сертификата које истражитељи морају иматида би могли да сведоче на суду. Један од сертификата је Global Information
Assurance Certification (GIAC)14. Форензичар који поседује тај сертификат постајесертификовани GIAC форензички аналитичар – Certified Forensic Analyst – GCFA.
Tom’s IT Pro компанија за 2017. годину фаворизује следећих пет сертификатаиз области дигиталне форензике: CCE: Certified Computer Examiner, EnCe: EnCase

8 Интернет: https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime%20; 12.3.2017.9 McAfee, Inc., Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Santa Clara, USA, 2014, p. 3.10 Cybercrime Will Cost Businesses Over $2 Trillion by 2019, Finds Juniper Research, PR Newswire;Интернет: www.prnewswire.com/news-releases/cybercrime-will-cost-businesses-over-2-trillion-
by-2019-finds-juniper-research-503449791.html ; датум прегледа:19.3.2017.11 Alison Diaz, Meet A-Z: The Computer Hacker behind a Cybercrime Wave, USA TODAY; Интернет:http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/computersecurity/2008-08-04-hacker-cybercrime-zeus-identity-theft_N.htm, датум прегледа: 19.3.2017.12 Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Intel Security, USA, 2014, p. 5.13 Buyers Guide: Cybersecurity – The definitive guide for evaluating cybersecurity solutions, Palo AltoNetworks, Santa Clara, California, USA, 2015, p. 1.14 Интернет: http://www.giac.org/
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Certified Examiner, CFCE: Certified Forensics Computer Examiner, GCFA And GCFECertification, CSFA: CyberSecurity Forensics Analyst.15Прикупљање електронских информација је први корак током истрагедигиталних доказа. Успешна истрага дигиталне форензике захтеваангажовање стручњака који има техничке основе компјутерских технологијаи који је упознат са релевантним правилима правног субјекта и истрагом.Већина алата за анализу е-података може вратити, исфилтрирати, извући,сортирати и анализирати податке из рачуноводствених база. Ови алати такођемогу идентификовати празнине, дупликате, информације које недостају истатистичке аномалије.16 Данас са развијеним софтверима и технолошкимспособностима за обраду велике количине података 100% популације у оквирудатотека може се анализирати и тестирати. Једна од предности ИТ алата уфорензичком рачуноводству је да се подаци могу преузимати код клијента изглавне књиге, могу се преузети и новчани токови, мрежни диск, корисничкедатотеке, разне врсте веб евиденција, било где да се налазе електронскиподаци. Према истраживању AICPA Forensic and valuation Services (FVS),спроведеног са CPA форензичарима 2011.17 године, они на терену у 25%истрага користе CAATS алате, ИТ ревизорске вештине у 25% истрага, Data
Retrieval Methods у 41% истрага и друге методе које користе су у 9% истрага.18Током 2014. године иста организација је објавила истраживање које показуједа је Cybersecurity наредних две до пет година највећа претња информационојбезбедности привредних субјеката – 40% свих претњи ће се односити на
Cybersecurity.19 Компјутери постају све савременији из дана у дан, тако да областдигиталне форензике мора да прати њихов развој. InfoSec Institute издваја ипрепоручује следеће форензичке алате који су адекватни за данашњекомпјутере: SANS SIFT, ProDiscover Forensic, Volatility Framework, The Sleuth Kit(+Autopsy), CAINE, Xplico, X-Ways Forensics.20 У зависности од обима и предикцијеангажовања, сваки седми форензичар у истражним техникама значајно семоже ослањати на електронска складишта информација за ефикасно иефективно анализирање и разматрање велике количине различитих
15 Ed Tittel, Kim Lindros. est Digital Forensics Certification, Интернет:  http://www.tomsitpro.com/articles/computer-forensics-certifications,2-650.html, 12.03.2017.16 Zabihollah Rezaee, Richard Riley: оp. cit., str. 303.17 Интернет:  http://www.aicpa.org/Pages/default.aspx; 19.3.2016.18 AICPA Forensic and valuation Services: The 2011 Forensic and Valuation Services (FVS) Trend

Survey, AICPA, American Institute of CPAs, 2011, p. 19. 19 AICPA Forensic and valuation Services: The 2014 AICPA Survey on International Trends in Forensic
and Valuation Services, AICPA, American Institute of CPAs, 2014, p. 8.20 7 Best Computer Forensics Tools, Интернет: http://resources.infosecinstitute.com/7-best-computer-forensics-tools/#gref; 19.3.2016.



дигиталних података познатих као electronically stored information (ESI).21
Слика 1: Трихотомија сајбер криминала
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Извор: Accountancy Europe22
Прилике за усклађивање технологија за анализу података за потребеоткривања преваре и истраживања су одавно препознате. У студији коју сузаједно издали Институт интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors –

IIA23), Амерички институт сертификованих јавних рачуновођа (The American
Institute of Certified Public Accountants – AICPA) и Асоцијација сертификованихистражитеља превара (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE24) „Managing
the Business Risk of Fraud: A Practical Guide“,25 аутори идентификују како анализаподатака, континуирана ревизија и мониторинг технике, као и други сродниалати и технологије, могу да се користе за откривање преварних активности.
21 Forensic Procedures and Specialists: Useful Tools and Techniques, AICPA, American Institute ofCPAs, 2006, pp. 3-6.22 Present and future of cybersecurity, Интернет: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/29.03.2017-Digital-Day_Lars-van-Mullighen.pdf, 19.3.201623 Интернет: https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx; 19.3.2016.24 Интернет: http://www.acfe.com; 19.3.2016.25 Интернет: http://www.theiia.org/media/files/fraud-white-paper/fraud%20paper.pdf; 19.3.2016.
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Студија описује анализу података, коришћење технологија у идентификовањуаномалија, трендове и индикаторе ризика у разним трансакцијама, као иидентификовање односа међу људима у организацији и дешавања. Еуропол јеуврстио у своје активности превенцију и сузбијање сајбер инцидената, јеркриминалци брзо искоришћавају нове прилике и вешто се одупирутрадиционалним мерама спровођења закона.26 Еуропол представљатрихотомију сајбер криминала на следећи начин. Дигитална форензичкаистрага има за циљ да испита доказе како би се утврдило да ли је дошло допреваре, када се то и како десило, ко је био укључен и колико новца јеизгубљено.27 Методологија дигиталне форензичке ревизије објашњава:смернице да се пронађу трансакције које треба подвргнути тестирању, упућујена начине лоцирања скривених знакова преваре, идентификацију црвених
заставица које доводе до незаконитих трансакција и наводи процедурепланирања ове ревизије.28 Ако дође до прекида ланца доказа, суд такве доказене прихвата. Одржавање ланца дигиталних доказа и метода заштитеинтегритета дигиталних доказа спроводе се у циљу одржања животног циклусадигиталног доказа, да би био валидан пред судом или у извештају за менаџмент.Према Yeager-у термин ланац очувања или ланац чувања29 односи се на потпунуревизију и контролу оригиналног доказног материјала који би потенцијалномогао бити употребљен у легалне сврхе. Допринос пружању комплекснихрачуноводствених форензичких услуга дају национални и међународни законии прописи о приватности. Такви прописи захтевају да форензички рачуновођапажљиво процени потребу да се добију поверљиви лични подаци. Ако јепотребно форензички рачуновођа ће можда морати да спроведе меребезбедности да ублажи ризик од повреде података и сакупи само податке којисе могу сматрати релевантним за ангажовање. Ако добије поверљиве податкефорензички рачуновођа мораће да спроведе одговарајуће стратегије засмањење опасности од неовлашћеног коришћења таквих информација.30

26 Интернет: https://www.europol.europa.eu/, 19.3.2016.27 Tracy L. Coenen,  Expert Fraud Investigation: A Step-by-Step Guide, John Wiley & Sons, Inc.,Hoboken, New Jersey, 2009, p. 19.28 Leonard W. Vona: Fraud Data Analytics Methodology: The Fraud Scenario Approach to Uncovering
Fraud in Core Business Systems, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2016, p. 10.29 R. Yeager: Criminal computer forensics management, Proceedings of the 3rd annual conferenceon Information security curriculum development – InfoSecCD’06, 2006, p. 168.30 Интернет: aicpa.org/InterestAreas/InformationTechnology/Resources/Privacy/GenerallyAcceptedPrivacyPrinciples/Pages/Generally%20Accepted%20Privacy%20Principles.aspx,датум прегледа: 19.3.2017.



3) ПОСЛЕДИЦЕ САЈБЕР НАПАДА НА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕСа порастом важности примене информационих система у пословањусаветодавна функција ревизије информационих система постаје свеприсутнија. Користи се као независно тело које ће снимити стање, уочитикритичне тачке, проценити ризике примене информатике у пословању и датипрепоруке како тим ризицима управљати. Тиме се, поред статутарне ревизијекоја је у многим земљама обавезна, ревизија ИС све чешће користи и каоаналитичка и саветодавна активност којом се жели побољшати постојећапословна пракса.31 Према истраживању Ponemon института из САД, у 2016.години повећани су трошкови сајбер криминала. Презентовање трошковасајбер криминала треба да утиче на привредне субјекте да се определе наинвестирање у области спречавања и ублажавања последица сајбер напада.На слици испод су резултати истраживања из 2016. године. Они показују да упоређењу са претходним годинама постоји пораст сајбер криминала и да јенајвећи раст у 2016. години био у Бразилу. Слика 2: Укупни трошкови сајбер криминала у шест земаља у четири године
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31 Марио Спремић, Сигурност и ревизија информацијских сустава у окружењу дигиталне

економије, Свеучилиште у Загребу, Економски факултет, Загреб, 2017, стр. 196-197. 32 2016 Cost of Cyber Crime Study & the Risk of Business Innovation, Sponsored by Hewlett PackardEnterprise, Independently conducted by Ponemon Institute LLC, Michigan, USA, 2016, p. 4. 
Извор: Ponemon institute32
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Према резултатима истраживања из 2014. године које је спровео Америчкиинститут овлашћених јавних рачуновођа (AICPA), потражња за услугамаовлашћених јавних рачуновођа (CPA) у форензичком рачуноводству се убрзала.Чак 68% од 5.400 чланова AICPA Forensics Valuation Services Section испитаних2014. године кажу да су се њихове форензичке услуге прошириле токомпретходних година. Од испитаника који су навели повећану потражњу њих67% је навело израчунате економске штете као водећи разлог за повећанутражњу њихових услуга. Већина испитаника у наредне две до пет годинаочекује раст потражње за њиховим услугама у овој области између 10 и 50%.Федерални истражни биро Internet Crime Complaint Center (IC3) у САД, од 2003.године (од 2000. године до 2003. године – Internet Fraud Complaint Center) примажалбе у вези са on line преварама, укључујући преваре у области праваинтелектуалне својине, компјутер нападе (hacking), економску шпијунажу,међународно прање новца, крађу идентитета и друге облике интернетзлочина. Да би рачуновође у Индији имале звање „форензички рачуновођа удигиталној области“ морају испутнити неколико захтева: да положе засертификат (ACFE, огранак у Индији), да похађају курсеве превара белих
оковратника који преовлађују у САД, на основу њихових закона. Ипак, у Индијине постоји формално тело које пружа образовање од превара. У Индији, премаизвештају KPMG из 2015. године, број сајбер инцидената расте и тодоминантно у правцу повећања финансијског сајбер криминала. Испитанициу овом извештају, њих 63%, истичу да су њихови привредни субјектипретрпели финансијски губитак због сајбер криминала.33 Сајбер криминалциредовно нападају привредне субјекте широм ЕУ. Немачка је највећа жртва овеврсте криминала у финансијском сектору, као и у енергетском ифармацеутском сектору.34 На основу информација од Интернет провајдера уВеликој Британији привредни субјекти су погођени 230.000 пута сајбернападима у 2016. години.35 Државна ревизија у Великој Британији процењујетрошкове сајбер криминала у Великој Британији између 18 и 27 милијардифунти годишње.36 На основу изјаве Америчке агенције за националнубезбедност US National Security Agency (NSA)глобални тршкови компјутерског
33 Cybercrime survey report 2015, KPMG in India, November 2015, p. 8.34 2015 Cost of Cybercrime Study: Global, Sponsored by Hewlett Packard Enterprise Independentlyconducted by Ponemon Institute LLC Publication Date: October 2015, p. 10.35 Anmar Frangoul, “UK businesses were hit 230,000 times each by cyber-attacks in 2016, saysinternet service provider“, Интернет: http://www.cnbc.com/2017/01/11/uk-businesses-were-hit-230000-times-each-by-cyber-attacks-in-2016-says-internet-service-provider.html,25.05.2017.36 Emmanuel G. Baud et al. “Europe Proposes New Laws and Regulations on Cybersecurity.“ JonesDay, 1 Jan 2014. Web. 10 Jun 2014. Интернет: http://www.jonesday.com/europe-proposes-new-laws-and-regulations-on-cybersecurity-01-02-2014., 25.05.2017.



криминала процењују се на више од 385 милијарди долара.37 Највећа глобалнапретња како наглашава Ernst and Young за опстанак приведних субјеката јевисокотехнолошки криминал. Функција информационе безбедности задовољавапотребе само 17% привредних субјеката, 93% привредних субјеката одржава илиповећава безбедност. Привредни субјекти морају бити окренути ка будућностии припремити се за нове технологије и заштиту од преварних радњи путемистих.38 У оквиру PwC глобалног истраживања привредног криминала у 2016.години, интервјуисано је више од 6.300 привредних субјеката из 115 земаља. Тринајчешћа облика привредног криминала према извештају из 2016. године су:проневера имовине (64%), сајбер криминал (32%) и на трећем меступодмићивање и корупција (24%).39 Статистички подаци у овом истраживањуобухватили су у Хрватској 47 водећих привредних субјеката из областифинансијских услуга, осигурања, инжењеринга, грађевинарства, технологије ипроизводње. У Хрватској 25% анкетираних привредних субјеката било је жртвасајбер криминала (глобални ниво 32%). Упркос наведеној чињеници 22%испитаних привредних субјеката сматра да ће имати сајбер нападе у наредне двегодине. Мање од половине испитаника (45% привредних субјеката) у Хрватскојима припремљен план одговора на инциденте сајбер претњи, а сваки петипривредни субјект (њих 21%) нема ни најмању меру таквог плана. Интересовањепривредних субјеката у Хрватској који би ангажовали форензичког истражитељакада се установи превара је само 9% од испитаника у PwC истраживању.40Резултати истраживања PwC из 2016. године сајбер криминала у Русији41 суследећи: само 26% привредних субјеката има план за одговор на сајберинциденте, 43% привредних субјеката директно брине о сајбер безбедности, 25%компанија сматра да ће бити погођено сајбер криминалом у наредне две године.Ови резултати су засновани на одговорима преко 120 привредних субјеката изРусије. Као најчешће врсте преваре наведене су проневера имовине (72%),преваре приликом набавки (33%), мито и корупција (30%) и сајбер криминал(23%). Како привредни субјекти постају све више ослоњени на информациону
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37 Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for Strategic and InternationalStudies. Jun 2014. Web. 18 Jun 2014, p. 6. Интернет: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf,: 25.05.2017.38 Cyber-crime is greatest global threat to organizations’ survival today, Ernst & Young, 29 Oct 2013;Интернет: http://www.ey.com/lu/en/newsroom/news-releases/news_20131105_cyber-crime-is-greatest-global-threat-to-organizations-survival-today,  26.3.2017.39 Global Economic Crime Survey, PWC, 2016, p. 9.40 Per Sunbye, Martina Butković, Ivana Rapć,  „Globalno istraživanje gospodarskog kriminala iz2016. – Hrvatska Naoružani i spremni za bitku? (Vaši protivnici jesu!)“, Интернет.http://www.pwc.hr/hr/forenzicke-usluge/Globalno-istrazivanje-gospodarskog-kriminala-iz-2016-za-Hrvatsku.pdf, 26.3.2017.41 Russian Economic Crime Survey 2016, PwC Russia 2016.
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технологију и све више информација о свом пословању чувају електронски оклијентима, постоје велике могућности да сајбер криминал искористи слабостии недостатке у контролама. Ово је област у којој је Велика Британија испредтренда у свим истаживањима: 44% испитаника у Великој Британији је претрпелопривредни криминал у последње две године и били су жртва неке врсте сајберинцидента (овај проценат је много већи од светског просека од 32% за 2016.годину). Сем тога у 2014. години у Великој Британији тај проценат је био 24%.Овај податак је у складу са другим истраживањима која приказују велики порастброја детектованих инцидената у Великој Британији у последњих неколикогодина. Више од половине испитаника у Великој Британији сматра да јевероватно да ће имати нападе сајбер криминалаца у наредне две године, а 71%испитаника виде да је овај ризик повећан током последње две године.42 Ризик уВеликој Британији од превара у економским трансакцијама према процени43националне агенције за криминал стално расте, са развојем електронскетрговине. Г20 наводе да је Велика Британија највише сајбер зависна економија угрупи Г20 земаља. Овај раст је довео до повећања опасности по Велику Британијуод сајбер криминала. Сајбер криминал је транснационални феномен и претње уВеликој Британији долазе и из унутрашњости и од међународних криминалаца.Према подацима из 2016. године мала правна лица постала су велика мета засајбер нападе, ово истраживање је спровео Symantec’s44 – 2016 Internet Security
Threat Report је објављено је 2016. године. Слика 3: Сајбер напади на мала правна лица

42 Global Economic Crime Survey 2016: UK report, PwC UK, 2016.43 National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime 2015, National Crime Agency UK,London, UK, 2051, p. 18.44 Symantec, Innovation, Sophistication, Organization – Producing Ominous Results. Интернет:https://www.symantec.com/security-center/threat-report, 26.3.2017.

Извор: Symantec’s



Мала и средња правна лица у Србији, као и представништва некихиностраних компанија показују огромне недостатке или чак непостојањепродецура за сајбер безбедност пословних система. У привредном окружењунаше земље уочава се потреба за систематизованим документом који бипонудио решење за ситуације које се дешавају у привредним процесима,45везано за сајбер нападе и заштиту од њих од напада изван привредног субјектаи злонамерних упада у оквиру самог привредног субјекта. Према истраживању
Vault Top Ranked најбољих десет фирми које се препоручују за форензичкуревизију у 2017. години су: 1. PwC (PricewaterhouseCoopers),2. Ernst & Young (EY), 3. Deloitte, 4. KPMG, 5. Grant Thornton, 6. BDO USA, 7. RSM US, 8. Crowe Horwath, 9. Baker Tilly Virchow Krause,10. Moss Adams.46У анализи из 2016. године компанија  Who`s Wholegal – WWL наводи које суфорензичке рачуновође и дигитални стручњаци најистакнутији у овојобласти.47 Ови стручњаци су на глобалном нивоу препознати по својимзнањима у решавању спорова и регулаторних питања, а неки су препознатипо вештинама, е-знањима, компјутерској форензици, проналажењу података,анализама за клијенте, заједно са адвокатским фирмама и корпорацијама.Велики значај у овом истраживању имају Big Four ревизорске фирме, као иводеће међународне рачуноводствене и консултантске фирме: FTI
Consulting, Grant Thornton, Kroll и Berkeley Research Group. У анализи сепојединачно наводе искуства и препоруке стручњака из ове области, имајућиу виду да ове компаније послују широм света и да су у стању да понудеклијентима услуге из области: истраживања превара у финансијскиминституцијама, јавним привредним субјектима, борбе против корупције,
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45 М. Д. Ђекић, „Сајбер процедуре за пословно окружење у Србији“, Техника, 71(3), 2016, стр.471-474.46 Vault, 2018 Best Accounting Firms for Forensic Accounting. Интернет. http://www.vault.com/company-rankings/accounting/best-firms-in-each-practice-area?sRankID=418; 26.3.2017.47 Forensic Accountants and Digital Forensic Experts Analysis, Интернет: http://whoswholegal.com/news/analysis/article/32915/forensic-accountants-digital-forensic-experts-analysis; 26.3.2017.



Европско законодавство, бр. 63/2018

204

форензичке истраге и експертизе за електронска открића, компјутерскуфорензику, питања о информацијама за управљање.
4) САЈБЕР ИНЦИДЕНТИ У МЕЂУНАРОДНИМ 

И НАЦИОНАЛНИМ И ПРАВНИМ ОКВИРИМАНационалне и међународне организације укључујући The National Institute of
Standards and Technology (NIST)48 и The European Union Agency for Network and
Information Security (ENISA)49 објавиле су смернице које имају за циљ да помогнупривредним субјектима да реагују на сајбер инцидент. Они пружају детаљнеинформације за планирање процеса прикупљања и анализирања доказа опреварним активностима које је потребно да форензичар докаже. У РепублициСрбији Законом о потврђивању конвенције о високотехнолошком криминалу
Службени гласник РС, бр. 19/2009, потврђена је примена Конвенције овисокотехнолошком криминалу, која је усвојена од стране Савета Европе 2001.године у Будимпешти. Будипештанска конвенција представља првимеђународни споразум о високотехнолошком криминалу. Конвенција језакључена у циљу усклађивања националних права, унапређења истражнихметода и сарадње међу државама на пољу сајбер криминала. Додатни протоколуз конвенцију о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацијурадње расистичке и ксенофобичне природе учињених преко рачунарскихсистема, сачињен 2003. године у Стразбуру, Република Србија прихватила јеЗаконом о потврђивању додатног протокола уз конвенцију о високотехнолошкомкриминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичнеприроде извшених преко рачунарских система – Службени гласник РС, бр.19/2009. Европска комисија је донела Директиву 2013/40/ЕУ.50 Директива онападима на информационе системе од држава чланица захтева да предвидесвојим законодавством кривична дела против информационо комуникационихтехнологија, да пропишу казнене одредбе, да се одреди кривична одговорностпривредних субјеката, као и да се омогући размена корисних информација. ЕУ је2013. године усвојила Стратегију сајбер безбедности.51 У Стратегији се истиче дасу међународни правни акти у области људских права примењиви и у мрежном,интернет свету. У Републици Србији Закон о инфомационој безбедности –
Службени гласник РС, бр. 6/2016, дефинише стручне термине из информационо
48 Интернет: https://www.nist.gov/, 26.3.2017.49 Интернет: https://www.enisa.europa.eu/, 26.3.2017.50 “Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council“, Интернет:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013 :218:0008:0014: EN:PDF , 26.3.201751 Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. Интернет:

http://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf, 26.3.2017



комуникационих технологија, одређује безбедност ИКТ система од посебногзначаја, препоручује превенцију и заштиту од безбедносних ризика у ИКТсистемима у Републици Србији, регулише криптобезбедност и заштиту одкомпромитујућег електромагнетног зрачења, препознаје инспекцију заинформациону безбедност и казнене одредбе. Осигуравајућа друштва у САД инека у ЕУ увели су полисе за сигурност против сајбер напада. Ове врсте осигурањана захтев привредног субјекта могу садржати хакерске нападе који су довели дапроизводња стагнира, или утичу на лошу репутацију фирме. Ово нас упућује назакључак да и осигуравајућа друштва морају одлично познавати проблематикусајбер напада и откривања друштвено недоличног понашања у сајбер окружењу.
5) ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА, ПРАЊЕ НОВЦА 

И САЈБЕР ТЕРОРИЗАМCајбер тероризам је једна од највећих претњи данашњем савременомокружењу. У овом делу рада навешћемо модалитете прања новца које користетерористичке организације за стицање средстава у вези финансирања сајбертероризма. За формирање инфраструктуре и извођење терористичкихинцидената у сајбер простору један од најважнијих услова представљапоседовање легалних финансијских средстава. Терористичке организацијефинансијска средства стечена различитим типологијама прања новца уводе уфинансијски систем скривањем намене новца за организоване терористичкесајбер нападе. На светском нивоу због проблема прања новца у сајбер просторуи финансирања тероризма, уводе се превентивни механизми кроз сарадњуфинансијско обавештајних служби земаља које подржавају ову борбу и крозњихову сарадњу са међународним оргнизацијама које се баве овомпроблематиком. Финансирање сајбер тероризма пролази кроз процес прањановца. Процес прања новца за финансирање сајбер тероризма пролази крозтри фазе: улагање, раслојавање и интеграција. ОЕЦД идентификује ове трифазе прања новца, али фазу интеграције дели у две подфазе и то: оправдање иинвестиције.52 Наведене фазе прања новца препознала је и FATF група (the
Financial Action Task Force53) која је успоставила стандарде и бави сеимплементацијом правних и оперативних мера за превенцију и сузбијањепрања новца и финсирања тероризма. Широм света земље које подржавајуборбу против прања новца прихватиле су смернице и међународне стандарде
FATF-а. Манивал (Moneyval)54 је регионално тело слично FATF-у. Бави се
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проценом система за борбу против прања новца и финансирања тероризма уземљама чланицама Савета Европе, које нису чланице FATF-а. Од 2003. годинеРепублика Србија је члан система Манивал у оквиру борбе против прања новцаи подлеже процени тог тела. Управа за спречавање прања новца РепубликеСрбије, као финансијско обавештајна служба је чланица Егмонт групе(удружење финансијско обавештајних служби) од 2003. године.55 Циљ Егмонтгрупе је унапређење међународне сарадње и размена података у областипрања новца и финансирања тероризма. Ово је посебно важно за базе податакарегистрованих терориста и терористичких организација, за успешну борбупротив прања новца и финансирања тероризма.56 По питању сајбер криминалаи сајбер тероризма огласио се и Интерпол (INTERPOL) препознајући их каоједну од глобалних претњи и активно се прикључио у борбу против прањановца и финансирања тероризма.57 Северноатлантски пакт (НАТО)58 усвојио јеСајбер стратегију препознавши сајбер претње као објективну опасност подржаве чланице, али и по саму организацију. У порасту је број билатералнихспоразума држава о сарадњи на овом пољу, попут Русије и Израела, илиБразила и Аргентине.59 Истраживање по налогу немачког Министарствафинансија које је спровео Halle-Wittenberg универзитет истиче да се у Немачкојизнос прања новца у финансијском и нефинансијском сектору годишње крећеоко 100 милијарди евра.60 Ова студија истиче да се на продручју трговиненекретнинама и уметничким делима годишње идентификује од 15 до 28хиљада сумњивих трансакција, којима се утиче на трансакције прања новца.Са аспекта прања новца у Републици Србији највећи ризик по питањуимовинске користи проистекле од извршених дела у овом пољу, као високоризична кривична дела окарактерисани су пореска утаја, неовлашћенапроизводња и стављање у промет опојних дрога и кривично дело злоупотребеслужбеног положаја.61 Према Националној процени ризика од прања новца уРепублици Србији недостатак система чини нејединственост статистика (илисе уопште не воде), непостојање електронског уписа података и неумреженост
55 Интернет: https://www.egmontgroup.org/, 26.3.2017.56 Жаклина Спалевић, Жељко Спалевић, „Стање сервиса електронске управе базираних нарачунарству у облаку“, Култура полиса, година XIV, посебно издање, Нови Сад, 2017, стр.171-183.57 Интернет: https://www.interpol.int/, 26.3.2017.58 Интернет: http://www.nato.int/, 26.3.2017.59 К. Јонев, „Сајбер тероризам и употреба сајбер простора у терористичке сврхе“, Безбедност,Београд, 58(2), 2016, стр. 206-222.60 Интернет: http://www.uni-halle.de/, 26.3.201761 Национална процена ризика од прања новца у Републици Србији, Савет Европе, Канцеларијау Београду, 2013, стр. 15.



информационих система и база података на нивоу државних органа. Премаовој процени најрањивији у оквиру финансијског сектора са високим ризикомпрања новца су банке, а у нефинансијском сектору висок степен ризика јепромет некретнина. Манивал је при Савету Европе објавио саопштење у 2016.години којим се Босна и Херцеговина ставља на „црну листу“ заједно саУкрајином, Северном Корејом и Ираном, због неиспуњавања обавеза премаАкционом плану FATF-а у области мера увођења стандарда за спречавањепрања новца и финансирања тероризма.62 Из анализе прикупљених податакау Хрватској следећа кривична дела представљају највећу претњу за кривичнодело прања новца: корупција (злоупотреба поверења у привредном пословању,злоупотреба положаја), утаја пореза и царине, злоупотреба опојних дрога.63Према Националној процени ризика од прања новца и финансирањатероризма у Републици Хрватској, процена способности одупирања ризицимаод прања новца на националном нивоу је средња. Главне рањивости према овојпроцени у националној способности да се супротстави ризицима од прањановца су: недостаци техничких (потребно је јачање информатичкеинфраструктуре) и административних капацитета (повећање бројааналитичара у Уреду за спречавање прања новца Републике Хрватске,повећање броја финансијских истражитеља), мали број покренутих кривичнихдела за прање новца, неадекватно вођење службене статистике омеђународној сарадњи и кривичним делима. Сложеност и глобална повезаностданашњег пословног окружења резултирали су растућом потражњом заосигурањем информација које су обелодањене поштено и тачно.64 Поредсталног праћења и преиспитивања ризика од прања новца и финансирањатероризма, потребно је да привредни субјекти поседују функцију интернеревизије да би имали независну процену система управљања ризиком одпрања новца и финансирања тероризма. Ову независну ревизију могу даспроводе интерни и екстерни ревизори, стручни консултанти или дугаквалификована лица која нису непосредно ангажована на примени или уфункцији управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма упривредном субјекту.65
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУИако расту потребе за заштитом и превенцијом сајбер превара, привреднисубјекти не ангажују довољно дигиталне форензичаре. Могући разлози су:услуге су захтевне и превазилазе финансијске могућности клијента да ихисфинансира, недовољна је информисаност и сазнање о услугама које судоступне. Сем тога, све више привредних субјеката у својој организационојструктури има fraud одељење, па је и то могући разлог мањег екстерногангажовања дигиталног форензичара рачуновођа. Не треба занемарити ничињеницу да у условима претрпљене штете по основу превара које нисуматеријално значајне правна лица су спремнија да прећуте ту информацијукако не би нарушила своју репутацију. Поред откривања сајбер превара,израчунавања износа преварне радње, извештавања о истражном поступку,дигиталне форензичке рачуновође имају саветодавну улогу превентивногкарактера да се сузбију незаконити поступци и преваре, да се сачуварепутација компаније. У том правцу потврђујемо да је дигитална форензика урачуноводству у сајбер окружењу интердисциплинарна јер обједињује знањаиз области рачуноводства, форензичког рачуноводства, интерних контрола,пореског и кривичног права, информационих технологија. Форензичкиексперти из рачуноводства у дигиталном окружењу спремни су да пружеследеће услуге корпоративним клијентима: истраге финансијских превара,превенцију и сузбијање превара, управљање ризицима преварних радњи,процене губитака и прорачуни опоравка од преваре, саветовања у везиспречавања превара и друге активности у правцу anti-fraud за компаније.
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ПРАГМАТИЧНОСТ ЕУ ИЛИ РЕДЕФИНИСАЊЕ
МОЋИ СА НАТО ПАРТНЕРОМ

др Хатиџа БЕРИША
др Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ

др Мила ЈЕГЕШ1

Abstract: In this paper, the authors deal with the pragmatism of the European Union,as well as redefining relations with NATO as their partner. The analysis makes iteasier to understand the current processes that are happening between the twoorganisations, with the aim of assessing the needs for strengthening the interest-investment potential of security.
Key words: security, pragmatism, European Union, NATO, ZSBP, partnership,cooperation, rivalry.
1) УВОДУ данашње време, када се цео свет осећа несигурно због развоја догађајана међународној сцени, Европска унија је приморана да јасно детерминишеставове у намери да се политички и војно ојача. Наиме, ЕУ је била принуђенана овај корак због бројних криза у регионима и њиховог интензитета, као избог могућности у погледу будућег развоја догађаја. Нове перцепције европскебезбедности, јасно указују да је дошло до дубоких промена глобалнеполитичко-безбедносне сцене, укључујући и природу безбедносних претњи иризика. Промене у области безбедности испољене су управо на европском
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континенту чија је политичко-безбедносна слика за кратко време добилапотпуно нови изглед. Суштина проблема лежи у томе што се све претње недефинишу и не доживљавају подједнако уз одсуство сагласности водећихчланица Уније око класификације претњи европској безбедности. ПроширењеЕУ и ширење граница Уније према евроазијском граничном простору довелоје наведене претње ближе, тј. надомак саме границе Уније. Данас ниједнаевропска држава нема тако велике способности да потпуно самосталногарантује за своју безбедност. Стога је готово немогуће самостално обезбедитисвестрану безбедност и на регионалном, европском и светском нивоу. Зато сесви субјекти очувања безбедности морају усмерити на заједничко јачањерегионалне и шире глобалне безбедности. Имајући у виду таквекарактеристике савремених безбедносних претњи, а нарочито чињеницу даих је тешко унапред дефинисати, за ЕУ и НАТО постоји примарни циљ да ћеубудуће морати да развијају шири и ефикаснији спектар способности засамосталнији и заједнички одговор на нове изазове, ризике и претње. То ће одобе организације захтевати јачање постојећих и изградњу нових безбедноснихкапацитета за превенцију претњи, а у крајњем управљању кризама истабилизацију ситуације у посткризним периодима. Поред способности заобезбеђење европске евроатланске безбедности, као главне безбедноснеодговорности, обе организације ће морати да развијају и способности којимаће успешно моћи да заштите своје интересе у свету, изван евроатлантске зонеи да још више доприносе општем међународном миру и безбедности.
2) ЕВОЛУЦИЈА И ЈАЧАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЕУ 

– РАЗЛОГ ИЛИ ПОТРЕБА САРАДЊЕ СА НАТОИзузимајући НАТО и његово посредство за унапређење сарадње,приступило се детерминисању и разумевању безбедности од стране Европешто се манифестовало кроз континуирани низ покушаја за унапређењезаједнице. Почетна иницијатива Европе за стварањем заједница државадатира од Бриселског уговора (1948. године), када је јасно и повезана намерадржава потписница (Велика Британија, Француска, Белгија, Холандија иЛуксембург) за успоставом заједничког штита што је значило почетакунапређења безбедносне сарадње. Затим 1952. година, без значајног успехаформирана Европска одбрамбена заједница (ЕДЦ), као покушај стварањаевропске војске под јединственом командом. Циљ формирања био јемилитаризовање СР Немачке и надоградња заштите од СССР-а. Напокон,Европа остварује значајнији корак формирањем Европске политичкезаједнице (ЕПС) са основним циљем успостављања федерације европскихдржава. Потписницима Заподноевропске уније (WEU), ради заштите ипружања потпуне помоћи у случају мира и безбедности. Европска унија у
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даљем кроз еволуцију унапређења сопствене безбедности задржава основнепостулате суверенитета држава чланица.2 Даља еволуција ЕУ доношењемЕвропског акта из 1986. године, развија способности да један у име свихсубјеката у колективитету заступа демократске вредности савременогдруштва. Европска унија применом Заједничке спољне и безбедноснеполитике (ЗСБП) усмерава на заједнички приступ, дајући јој интегративнудимензију на једној страни, док на другој, проблемски осврт поставља у зонидржавног суверенитета и потребу за превазилажењем схватања безбедности.Унија настоји да јасно детерминише норме (разлоге) које се огледају у:уобичајеној комуникацији и редовним консултацијама актера, респектовањуидентитета кроз заједничко поверење, сагласности свих актера уз могућностиблокаде без оправдања и способности за уважавање и прихватање посебнихинтереса других чланица унутар дебате. Наведене вредности огледају се узаједничким примењиваним идејама, нормама и обрасцима схватањабезбедности држава и могу се подешавати уколико национални интереси нисуугрожени. Самим тим, ЕУ у односу на НАТО поседовала би и већи безбедноснипотенцијал и утицај, како на регионалном тако и на глобалном нивоу. Значајнифактори (разлози против) који би условили примену претходног састава ЗСБПЕУ су: промене у геополитичкој структури, недостижна технолошка надмоћједне у односу на остале актере у војној индустрији и интересно понављањегрешака Велике Британије и Француске са САД, апсолутна превласт унутарзаједнице од стране Немачке. Наиме, ЗСБП ЕУ настоји да операционализујеперцепцију претње што и јесте механизам који се односи на чињеницу дамеђународне институције утичу на спровођење норми националнихпредставника уз примену социјалног утицаја и медијског посредовања опотенцијалним кризама.3У прилогу овој чињеници доприноси и став америчке администрације којаје јасно ставила до знања ЕУ, у Стразбуру 2009. године, да само ако постанеозбиљан стратешки партнер за САД остварио би се и коначни изазовсуверености у области безбедности од стране држава чланица ЕУ, а тиме иостварење могућности за већу спољнополитичку улогу ЕУ. Стога је императивда је за успостављање сарадње неопходно да НАТО мора прихватити ЕУ каоравноправног партнера и схватити јачање заједничке безбедносне и
2 Европски идентетет у историјском контексту први пут се помиње у „Документу оЕвропском идентитету“ усвојеном 1973. године. Наведеним документом, тадашњаЕвропска заједница (ЕЗ) тежила је да допринесе праведнијим међународним односима,једнакости субјеката, као и очувању равноправности у подели просперитета зараднезависности и једнакости држава. Видети: „Document on the European Identity, Nine ForeignMinisterst of the EC“, 14.12. 1973,  p. 51.3 C. O. Mayer, “Convergence towards, a European strategic culture? A constructivist frame workfor explaining changing norms“, European Journal of International Relations, 2005, pp. 532-543.
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одбрамбене политике ЕУ као сопствено јачање Уније. Као битан моменат јеинституционализација сарадње ради јачања на међународној сцени и одговорна друге савезе, Шангајска оргнизација за сарадњу (СОШ), Организациједржава за колективну безбедност (ОДКБ). Први круцијални кораци су биливраћање Француске у командну структуру НАТО и примена праваца спољнеполитике САД, што је представљало историјски искорак у односима НАТО и ЕУ.
3) ПРЕКРЕТНИЦА У ЈАЧАЊУ ЕУ У ОДНОСУ НА НАТО 

– ПРЕИСПИТИВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МОЋИ
САМЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕЗначајнија потреба ЕУ за јачањем војних потенцијала и брига за сопственубезбедност проистекла је из односа равнотеже моћи и страха и представљаоснов за размишљање и предузимање нових корака у безбедносној заштити.Потреба Европе је да сама за себе узме учешће и да се заштити од америчке„империјалне“ моћи, трансформишући сопствене способности уз брзомобилисање економских и технолошких потенцијала за војне потребе, наводии Бжежински. Такође, уз то као разлог додаје да су све империје засновале својумоћ на хијерархији својих „вазала“ потчињених земаља и протектората иколонија, док су сви остали изван овог простора сматрани варварима.4Непрепознавање лутајућих држава које круже по орбити чини те државенемоћним за остваривање сопствених интереса дајући им ограниченост узаступању интереса. Нове околности већина размагнетисаних источно-европских земаља није ни приметила, као и наступајућу обновљену блоковскулогику чланица ЕУ. Овакав след догађања захтевао је снажније међународноактивно учешће и јасну артикулацију за заједничким деловањем државазаједница, при чему је тржиште било на развоју и институализацији војнихкапацитета ЕУ, у којој би Европа имала значајнију улогу у безбедносноммеђународном систему. Нејединство најмоћнијих чланица ЕУ, опречни ставовио укрупњавању ресурса и војних способности, као и располућен став уимплементацији, дискредитовало је и оспорило улогу ЕУ као водећег актера умеђународној политици и приказало је, свакако, као немоћног политичкогактера који има артикулисану спољну политику.5 Оваквим приступом ЕУнастоји да демантује улогу најмоћнијег савеза какав је НАТО, што је узрокованолидерском позицијом у инвестирању мере моћи, али је то и даље чининереспектабилном у војном смислу. Стога је ЕУ тежила стварању сопственихоружаних снага. Наиме, Европа тежи да преузме одговорност и значајнијуулогу у безбедносном смислу. Капитализујући своју намеру, ЕУ настоји да

4 Збигњев Бжежински, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 14.5 Nedley Bull, „Civilian Power Europe: a Contradiction in Term“, Journal of Common Market Studies,vol. 21 No2, 1982, pp.149, 164.



ангажовањем војних снага оствари прагматичну еквивалентност са НАТО. Приутврђивању потребних врста снага, поред осталог, узете су у обзир и чињеницеда савремене безбедносне кризе нису увек војне или чисто војне, односно, дањихово управљање намеће потребу за ангажовањем војних, али све чешће ишироког спектра не војних (цивилних) капацитета. Значајна погодност у томсмислу била је чињеница да чланице ЕУ располажу изузетним цивилнимпотенцијалима. Стога се Унија определила за кохеретнији приступ решавањакриза уз широк спектар цивилних снага, по принципу „све на једном месту“,како би адекватно и свеобухватно одговарала на различите типове криза усвим фазама њиховог битисања. Применом ЗСПБ и ЗБОП ЕУ у политичком ивојном пољу деловања су означени и проблеми. Први је различитконцептуалан приступ и размишљање о колективној политици, а други јепарцијални приступ јачању утицаја ЕУ на међународном пољу. Када ЕУ делујеу свом окружењу, поставља се низ питања: „У којој мери делују њене најмоћнијечланице“? Да ли је спољни ЕУ само пуки збир држава чланица или постоји некадодатна вредност која се ствара на нивоу ЕУ? И да ли је могуће и обрнуто  – даје утицај у одређеним доменима (нпр. одбрана и безбедност) мањи од простoгзбира њених деловања.6 Правовремена промена перцепције претње у ЗБОП ЕУза Француску је била облик аутономности у односу на НАТО, за ВеликуБританију посебан релацијски однос са САД, док је Немачкој то била прваприлика да учини помак од безбедносног ослањања и меке политике ка јачањугеостратешког утицаја. ЕУ кроз примену ЗСБП ствара потребу држава чланицаи саме организације за унифицирањем заједничких ставова и вредности којипомажу у превазилажењу озбиљних препрека у сарадњи приликом доношењаважних одлука за решавање проблема. Однос ЕУ и НАТО датирају још од крајаблоковске поделе света, што је човечанству дало нови оквир стандардизацијеи разматрања безбедности савременог света. Да је страх био оправдан поЏезефу Нају, страх од могућег нуклеарног рата и бриге за стабилност која јепроистицала из „равнотеже моћи и равнотеже страха“, представљао је основза размишљање и предузимање нових корака у безбедносној заштити. Овакавстав поткрепљује и чињеница да је величински оквир претње постао основ занове исказе безбедности. Равнотежа снага је дефинитивно нарушена инаступило је затишје у међународним односима, што је од стране некихсубјеката протумачено као тренутак „униполарности“, затишје пред новим„историјским“ разрачунавањем великих и потенцијалних стварања новихцентара моћи.7 Тежња ЕУ да се детерминише  доказује се кроз дефинисањесопственог идентитета и заступање идеје да се супротстави алтернативниммогућностима, при чему се кроз еволуцију размишља у одређивању параметра,
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трежећи стандардизацију и институционални однос унутар саме заједнице, апотом ка НАТО. Овакво деловање је усмерено на три правца: просторном,временском и етничком, при чему се остварени утицај преноси на политички,економски и војни ниво.8
3) УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ – ЕВОЛУЦИЈА

СХВАТАЊА МОГУЋНОСТИ ЗСБП ЕУ И НАТОПрименом новог приступа у имплементацији стратешких докумената дваколективитета за Европску унију значио је нужност јединственог става упримени и јединство најмоћнијих нових чланица. Самим тим би се ипрокламовао хармоничан партнерски однос са НАТО. Даљиминституционалним развојем ЕУ тежи и развоју механизама поштовања,узајамних правила у институционализованим телима ЕУ. Оваквим приступомрешавања проблема од стране ЕУ је јачање сигнала проблема у њенојиницијалној фази. Наиме, правовремено узбуњивање пре почетка кризеонемогућило би ескалацију и глобализацију кризе с циљем међузависногпромовисања добросусетских односа интегрисаних субјеката региона, а украјњем и НАТО по принципу „прво себе чиним безбедним, а онда кроз сарадњусе јачим у односу на друге“. Конкретан развој политичких способности јекрунисан формирањем политичко-војног комитета с једне стране док, с другестране, Војни комитет ЕУ и Војни штаб су представљали део новоформиранихвојних способности (Келнски и Хелсиншки самит 1999). Сасвим је јасно да ЕУкроз поседовање дипломатске и економске моћи на међународној сцени желида преузме улогу лидера и да материјализује своју предност. Друга предност ЕУогледа се у настојању да се представи као респективан фактор у одговору накомплексне кризе и нове безбедносне изазове.9 Међународно активно учешћеи јасноћа артикулације за заједичким деловањем, поред захтева за перцепцијомтрећих држава, захтевала је развој и институализацију ЗСБП у којој би Европаимала значајну улогу у међународним систему. Крунисање сарадње уисторијском контексту десило се потписивањем Аранжмана Берлин плускојима су предвиђене мере и средства за јачање Уније у спољнополитичком ивојном смислу у циљу комплементарности. Данас се огледа у садржаностидокумената и заједничком детерминисању сарадње како би се избеглодуплирање у безбедности, а добија се функционално и реално напреднијабезбедност. По Ричарду Коену, први степен се огледа у унапређењу и заштитиљудских права грађана унутар државе и грађана држава чланица савеза
8 Филип Ејдус, Безбедност, култура идентитет у Србији, Центар за ЦВО, бр. 7-8, 2007, стр.73-74.9 Nicole Gnesotto, “The nead for a more strategic EU“, in: Álvaro de Vasconcelos (ed), What ambitios

fr European Defence in 2020, Institute for Security Studies EU, Paris, 2009, pp. 29, etc.



(појединачна безбедност); други прстен би представљао одржавање мираунутар њиховог заједничког простора (колективна безбедност); док трећипрстен представља узајамну војну зашиту чланица савеза од агресије илипретњама агресијом на безбедност која настоји да спречи и предухитринестабилност употребом свих дипломатских средстава и у крајњем не изузимамогућност за употребом силе (унапређење стабилности). Овакав вид сарадњеу безбедности представља стратешки систем кога чине државне либералнедемократије, увезане у мрежу формалних и неформалних савеза и институцијекоје препознају заједничке вредности, исказујући недвосмислену намеру дапрактично и транспарентно остварују сарадњу у области економије, политикеи одбране.10 Нови приступ прстеновања безбедности има за циљ јачањеколективитета (сателити) који пролази по утврђено договореној орбити иствара међузависни повезани однос.
5) ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИЧКЕ 

И ВОЈНЕ КОМПОНЕНТЕ ЕУ СА СТРАТЕГИЈОМ НАТОАспирације ЕУ да у своје институционално окриље повуче што вишеземаља применом меке моћи, представљају њену тежњу. ИнструментализацијаЗСБП огледа се у јачању и заједничкој безбедносно-одбрамбеној политици(ЗБОП) и представља прелаз да се баланс претњи концентрише на билансмоћи. Овакав приступ реалиста заснива се на жељи за аутономијом и потребомза парирањем кроз одговоре на велесилу САД и њен утицај у светској политиции мултиполарности у Европи.11 Употребом парцијалне стратегије мекогбалансирања и неагресивних средстава у опирању светској доминацији САД,навело је ЕУ да преиспита јачину ЗБОП. Разлози за преиспитивање Европскебезбедносне одбрамбене политике су: стална тежња за доминацијом измеђуВелике Британије и Француске и традиционално ривалство Немачке иФранцуске и потребе за јаче везивање Немачке за Европу. С друге стране,конструктивност сматрају да ЗБОП зависи од дипломатско-економских јачањапрезентујући као основ за укључивање и капитализовање сопственихактивности кроз ангажовање војне и цивилне компоненте. Инсистирање натрадиционалним модалитетима одбране и стварање перспективе моћи,означен је као ангажовање силе и испољавање снаге.12 Стога је ЕУ кроз ЗСБП иЗБОП коју је усагласила са стратешким документима НАТО тежила јаснојмеђународно нормативно-правној конекцији о обавезивању са НАТО. 
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centra Džordž Maršal, 2005, br. 3, str. 8-12. 11 S. Jones, The Rise of European ecurity Cooperati on, Combridge University Press, Cambridge, 2007.12 B. Giegrich, European Security and Strategic Culfure: National Responses to the EU, Security andDeternce Policu Nomos Baden Baden, 2006.
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6) ЗАЈЕДНИЧКА СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА
ЕУ – ПРАВНО РЕГУЛАТИВНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАУлога Европске уније на међународној политичко-безбедносној сцени имогући правци њеног даљег развоја сагледани су кроз генезу успостављања иразвоја спољнополитичких безбедносних и одбрамбених способности. У томсмислу наведене способности на реалацији државе чланице-организација ЕУчине три сегмента: институције, инструменти и средства. ЗСБП представљаполитички оквир спољнополитичких и безбедносних наступа ЕУ у коме онаразвија, усклађује и спроводи заједничку европску спољну и безбедноснуполитику у циљу очувања европских интереса и вредности, јачања општеевропске безбедности и јачања улоге ЕУ у области међународних односа ибезбедности. Циљеви ЗСБП (укључујући и ЗБОП, као њен саставни део) и акцијеУније према Лисабонском уговору (тачка 2, члан 21, опште одредбе о спољномделовању Уније, Глава V), обухватају:• Очување вредности, основних интереса, безбедности, независности иинтегритета Уније;• Учвршћивање и подржавање демократије, правне државе, права човека ипринципа међународног права;• Очување мира, спречавање конфликата и јачање међународне безбедностиу складу са циљевима и принципима садржаним у Повељи УН;• Давање подршке дугорочном развоју на економском и социјалном планукао и заштити животне средине у земљама у развоју; • Подстицање интеграције свих земаља у светску пивреду, које укључује ипостепено елиминисање препрека у међународној трговини;• Допринос разради међународних мера за очување и побољшање квалитетаживотне средине и дугорочног управљања светским природнимресурсима у циљу осигурања дугорочног развоја;• Пружању помоћи становништву, државама и регионима суоченим саприродним катастрофама или изазваним људским фактором; • Унапређење међународног система заснованог на појачаној мултилатералнојсарадњи  и добром вођењу светских послова. Након самита у Ст. Малоу (1998) лидери две кључне чланице ЕУ (ВеликеБританије и Француске), недвосмислено су исказали јединствен став о потребида ЕУ „има на сопственом располагању кредибилне војне капацитете зарегулисање криза на европском простору и адекватну улогу у међународнојбезбедности“.13

13 “Declaration on European Defence“, in: Nicole Cnesotto (ed), EU Security and Defence Policy: The
first five year (1994–2004), IISS EU, Paris, 2004, p. 261.



Значај Декларације из Ст. Малоа увећан је чињеницом да је у њеномкреирању, као један од иницијатора, учествовала Велика Британија, до тадауглавном индиферентна, па чак и супротстављена идејама о било каквомсамосталном европском војном пројекту.  Овај заокрет у британској спољнојполитици, од наглашено „про-атланске“ према „проевропској“ оријентацији,нарочито се позитивно одразио на јединство и одлучност чланица ЕУ за даљејачање ЗСБП и успостављање посебне европске политике за областбезбедности и одбране. Кључни садржај Декларације чине два става: 1. Унија треба да буде у позицији да игра пуну и адекватну улогу намеђународној сцени. У том смислу, од Европског савета се очекује да донесеодлуку о развоју заједничке безбедносне и одбрамбене политике у оквируЗСБП, и 2. Унија мора да има капацитете за аутономну акцију, базиране накредибилним војним  снагама, средствима и спремности за њиховуупотребу, да би могла да одговори на међународне кризе. Функционисање ЕУ је инструментализовано, а само се операционализацијеманифестују кроз: прописе, директиве, одлуке, препоруке и мишљења.Прописима се државе чланице обавезују за њихову примену и поштовање, докдирективе обавезује све државе чланице на које се односе и које су учествовалеу њиховом доношењу, али је на националним властима чланицама изборформи и метода реализације. С друге стране, одлуке су обавезујуће употпуности. У специфичним случајевима одлукама може бити регулисано накога се само односе. Препоруке и мишљења немају обавезујућу снагу, већ сеоднос и обавезност истичу кроз њихов садржај. Међутим, у области ЗСБПпрепоруке и мишљења (укључујући и ЗБОП , као њен саставни део) јесу правниинструменти које Савет ЕУ може користити и разликују се од законских аката,односно, немају снагу правних аката. Заједничке позиције (гледишта илиставови) дефинишу погледе и спољну политику ЕУ према посебним питањима(тематске природе) у трећим земљама ( нпр. људска права, демократија),одређеним регионима (стабилност) или активностима међународнихинституција и органа (нпр. према активностима Међународног суда за ратнезлочине). Заједничке одлике се односе на предузимање координиранихзаједничких акција чланица Уније и ангажовање заједничких ресурса да би сеостварили циљеви заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене политике.Оне се доносе (усвајају) у ситуацијама које захтевају да ЕУ, уместо јединственогусвајања политичког става, предузме „оперативну акцију“. Одлуке озаједничкој акцији (операцији, мисији) усваја Савет ЕУ у складу са процедурамадоношења одлука. У принципу, одлуке у области ЗСБП/ЗБОП, нарочито акоимају и одбрамбене (војне) импликације доносе се једногласно. Заједничкестратегије као инструмент ЕУ у области ЗСБП уведене су с циљем да се науређен начин прикажу свеобухватни средњорочни и дугорочни поглед ЕУ у
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односу на најзначајнија спољнополитичка и безбедносна питања, дефинишуциљеви, приоритети и ресурси за њихово остваривање. Заједничке стратегијеусваја Европски савет на препоруке Савета ЕУ за оне области, земље и регионеу којима ЕУ има посебне интересе. У области опште спољнополитичкогнаступа, развијене су три посебне стратегије: Стратегија стабилизације иприближавања, Стратегија проширења и Европска политика (стратегија)односа према суседству.
7) СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИЕвропска унија је формулисала и усвојила заједничку Европску  безбедност– ЕСБ,14 тек деценију после оснивања, 12. децембра 2003. године. ДоношењеЕвропске статегије безбедности представља историјски догађај, не само запостмодерну Европу, него и уопште за систем међународних односа. Онапредставља највиши израз самосталне, европске безбедносне политике заочување европске безбедности и адекватан европски (заједнички) доприносмеђународном миру и безбедности. Основна намена ЕСБ је да омогући Унијиефикасније суочавање са новим регионалним и глобалним изазовима ипретњама и већи допринос стварању глобалног мултилатералног система.Европска стратегија безбедности на јасан начин афирмише оправданост ипотребу јачања улоге и одговорност ЕУ у европској и глобалној безбедности.Према ЕСБ, главне претње европској и међународној безбедности долазепрвенствено од:• Тероризма• Неконтролисаног ширења ОМИ• Регионалних сукоба• Нестабилних државних режима тј. слабих држава• Организованог криминалаНагласак Стратегије на потреби јачања војне моћи за одговор на савременеизазове безбедности, не значи напуштање генералног безбедносног концептаЕУ, према коме решење комплексних безбедносних питања у савременом светупре свега мора бити политичко и глобално, предвођено од Организацијеуједињених нација (ОУН), а употреба силе није главни начин очувањабезбедности. Безбедносни концепт који даје стратегија потврђује широку лепезуактивних мера ЕУ, самостално и у сарадњи са осталим међународним субјектима,при чему је тежиште изражено на политичким, дипломатским и другим невојниммерама. Тек када такве мере не дају резултете, онда се могу применити акције

14 Безбедна Европа у бољем свету, Европска стратегија безбедности, ISAC Fond, Internationaland Security Affairs Centre, Београд, 2006, стр. 106-109.



принуде у складу са Повељом УН (глава VII) и међународним правом, као што сусанкције, блокаде до коришћења силе. Према томе, у приступу очувања европскеи глобалне безбедности ЕСБ даје значајну улогу и првенство на невојне чиниоцеи међународне организације, да је употреба војне силе последње средство које секористи и захтева одлуке СБ ОУН.15 Тежећи балансу са стратешким партнеромСАД–НАТО и пружањем помоћи у цивилним ресурсима (дипломатске активности,трговинско-економске мере, развојна кооперација и хуманитарна помоћ), ЕУжели да повећа и конкретизује ниво партнерске сарадње. Конкретизацијасарадње између ЕУ и НАТО, као и њен оквир, дефинисани су 2003. годинеаранжманом „Берлин плус“. Након шестогодишњег преговарања коначно јерегулисано стратешко опредељење до 2010. године, коришћењем НАТО војнихпотенцијала у операцијама под вођством ЕУ. Истим аранжманом је извршенадоступност ангажовања Врховне команде савезничких снага у Европи (СХАРЕ)за потребе операција ЕУ и адаптација система планирања одбране НАТО, на начинда НАТО снаге буду на располагању и за оперативне потребе под руководствомЕУ. У  коначном резултату политичких усаглашавања био је настанак и развојборбених група ЕУ који је манифестован кроз концепт „брзог одговора“. Са војнетачке гледишта „брзи одговор“ се односи на специфичну способност којаомогућава брзо реаговање на кризне ситуације. Закључено је да је тај начинзнатно ефикаснији јер омогућава спречавање ескалације кризе.
8) ЈАЧАЊЕ ВОЈНЕ КОМПОНЕНТЕ ЕУ 

– ОТКЛОН ОД ИЛИ ЗАКЛОН ПОД НАТООружане снаге ЕУ имају на располагању, условно, следеће снаге којеможемо разврстати у две категорије: Снаге за брзо реаговање, често називанеЕвропске снаге за брзо реаговање (ЕСБП)  и борбене групе. Категоризацијавојних снага на располагању ЕУ, нарочито када се ради о снагама које седекларишу као ЕСБП, заиста је дискутабилна. Нејасно дефинисање оружанихснага ЕУ условила је чињеница да се не ради о сталним снагама, издвојенимнаменски, успостављеним првенствено за потребе ЕУ. Постоји жеља за војномспособности чланица ЕУ. Фебруара 2004. године Француска, Велика Британијаи Немачка су заједнички предале нацрт којим би се развиле снаге за брзореаговање ЕУ – борбене групе. Остале чланице ЕУ су одобриле ту иницијативујуна 2004. године. Борбена група ЕУ је високо обучена војна формација ЕУ којасе дефинише као „минимално делотворан, кредибилан, брзо разместив,кохерентан пакет снага способан за извођење самосталних операција илииницијалних фаза већих операција.16 Концепт БГ достигао је иницијалну
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оперативну способност јануара 2005. године.17 То значи да је од тада ЕУ ималаједну БГ у готовости за извршавање додељених мисија и задатака. Пунаоперативна способност достигнута је касније, што значи да је ЕУ била умогућности да ангажује паралелно две групе у различитим регионима.Борбена група је у основи јединица ранга батаљона заснована на принципуродова. У састав БГ улазе борбене и логистичке подршке. Бројно стање је од1.500 до 2.500 људи, могу се распоредити на удаљеност од 6.000 км од Бриселаи одрживе су у периоду од 30 дана, с тим да се тај период може продужитиадекватним снабдевањем и ротацијом људства до 120 дана. Важно је истаћи ида се у зависности од специфичних захтева мисије БГ могу ојачати поморским,ваздухопловним, логистичким или елементом специјалних снага. Свеукупно,ови елементи сачињавају „пакет снага“. У почетку БГ ЕУ биле су намењене заангажовање након формалног захтева УН, првенствено за извођењетакозваних „операција премошћавања“ или у улози „снага за почетноангажовање“.18 Међутим, обим њихових задатака се проширио на аутономнеоперације брзог реаговања и самосталне операције за решавање криза мањегобима. Концепт БГ наглашава да би јединице требало да буду у стању даизвршавају читав низ операција у складу са задацима идентификованим устратегији европске безбедности. То подразумева област од хуманитарних иоперација наметања мира до управљања кризом, помоћи реформибезбедности и стабилизације након конфликата. Борбене групе националногили вишенационалног типа представљају снаге углавном из држава чланицаЕУ, а могуће је и да државе које нису чланице ЕУ доприносе својим снагамаформирању БГ. Одговорност за достизање оперативне спремности заизвршавање задатака лежи на државама које обезбеђују снаге за састав БГ, апосебно на водећој држави у БГ ако се говори о вишенационалним БГ. Државекоје формирају БГ су одговорне за планирање, припрему, обуку исертификацију, као и да ставе БГ на располагању ЕУ, у временском периоду одшест месеци. Водећа нација је одговорна за обезбеђење оперативне командеи достизање захтеваних војних способности. У случају анагажовања БГоперативни командант преузима одговорност за комплектан „пакет снага“.Одлучујуће критеријуме оперативне способности БГ чине интероперабилности војна ефикасност. Критеријуми сертификације оперативних способности сузасновани на НАТО  стандардима. Такође, нације које их обезбеђују суодговорне за сертификацију читаве БГ. Кроз циљеве и задатке које реализујуснаге ЕУ у мултинационалним операцијама, може се разматрати и војниелемент ЕУ чији је међурелацијски однос са Алијансом дефинисан устратешком концепту НАТО 2010.
17 Jasna Belin at al., Borbene grupe EU – pojmovnik, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2011.str. 3.18 Myrto Hatzigeorgorouls, op.cit., p. 2.



9) СТРАТЕШКИ КОНЦЕПТ НАТО 2010Нови изазов за НАТО огледао се у развоју и изградњи способности Алијансеза адекватно реаговање на већ испољене догађаје и флексибилан одговор напојаву нових изазова, ризика и претњи. Ефикасност НАТО више се не можесагледавати само кроз способност и интерес самих чланица, већ да се тежипредузимљивости у решавању и превентивнијем приступу кризе у самојиницијалној фази. У припреми за формулисање нове стратегије НАТО, које сутрајале готово пола деценије, тражен је заједнички приступ и одговор на вишепитања проистеклих из новог безбедносног окружења и нове природе претњи:• Како обезбедити проактивно и флексибилно деловање Савеза, формираногза одговор на јасно видљиве војне претње, као што је транснационалнитероризам, како спречити пролиферацију ОМУ?• Како дефинисати активно учешће НАТО у одговорима на кризу у свету,изван зоне колективне безбедносне одговорности, нарочито на удаљенимпросторима (на пример у Африци и Азији)?• Како дефинисати проактивно ангажовање НАТО у спречавању криза ипружању помоћи, демократизацији држава, „пропалих режима“, а да то непредставља кршење Повеље УН о суверенитету?• Шта НАТО мора да предузме у заштити транснационалне инфраструктуреи безбедности комуникација широм света (саобраћајни, енергетскикоридори, електронске мреже и сл.)?• Каква је стратегијска улога НАТО у заштити енергетских извора идефицитарних животних ресурса?Иако је НАТО непревазиђен пример безбедносног заједништва, показалосе да државе без јасне и непосредне претње сопственој безбедности нисусклоне да се излажу повећаним војно-одбрамбеним ризицима, напорима итрошковима. Због тога није било једноставно постићи сагласност по изнетимпитањима и, упркос изјавама челника Алијансе у више наврата да су некебаријере и стереотипи о проширивању улоге Савеза превазиђене, доношењемновог стратегијског концепта је значајно пролoнгирано.19Већ на годишњој скупштини НАТО 2005. године, изнети су јасни аргументиу прилогу доношења новог стратешког концепта: „проблем операција лежи унејасноћи надлежности команданата над свим задацима националнихконтингената, па се тако ствара уписак да су они неспособни да реализујудодељене дужности.20 Коначно, на Самиту НАТО у Лисабону, 19. новембра 2010.

Европско законодавство, бр. 63/2018

221
19 Генерални секретар НАТО, Ј. Х. Шефер (Jaap de Hoop Sheffer) наговестио је доношење новестратегије НАТО, још на самитима 2006, 2008. и 2009. Видети: The Alliance `s New strategic
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године, усвојен је нови стратегијски концепт НАТО, под радним насловом„Активан ангажован, модерна одбрана“ („Active engagment, Modern Defence“)“.21Концепт НАТО не уноси суштинске и радикалне промене. Пре би се могло рећида њене ревитализиране основне улоге – колективне одбране – јасниједефинишу обавезу у превенцији криза, ма где оне избијале. Војно-безбедноснеулоге, лако би се проценило да могу да угрозе безбедност чланицама.Ревитализује се такође безбедносна сарадња НАТО ојачавањем постојећих иуспостављањем нових партнерстава са државама и организацијама широмсвета. Из овог приступа, прилично се јасно назире намера Алијансе да утврдисвоју позицију централне војно-безбедносне оранизације у мрежи глобалнебезбедности, која би настајала постепено кроз глобално ширење партнерстваНАТО са другим државама и међународним организацијама. Што се тичеевропске безбедности, новим концептом се потврђује да она остаје у фокусуНАТО одговорности и да је ЕУ кључни партнер. Такође, Савез и даље остајетемељ евроатлантске заједнице безбедности и основне институционалне везеу области безбедности и одбране између САД и ЕУ. Са аспекта војног наступаНАТО, нови стратегијски концепт има нешто „ближу“ интерпретацију иоставља значајан простор за укључивање и других субјеката и другихсредстава у решавању кризе.  Ипак, у погледу војних способности, врло јасноинсистира на јачању експедиционих способности, војних снага за ангажовањебило где и било кад, ако затреба. Нови Стратегијски концепт од чланица иАлијансе као целине тражи одлучност, јединство, солидарност и снагу урешавању безбедносних криза, у свим њиховим фазама, ма где се појавиле,уколико би могле да угрозе безбедност чланицама и НАТО као целине.
10) ПАРТНЕРСТВО ИЛИ РИВАЛСТВО 

У ОДНОСИМА ЕУ И НАТОКада разматрамо развој и начин функционисања као и основнекарактеристике односа у области безбедности и одбране између ЕУ и НАТОдолазимо до закључка да се исти најреалније могу увидети као међурелацијскиоднос између ЕУ и САД. Основ ових односа се заснива на заједничкимвредностима и интересима. Као разлог новог поимања је и чињеница да субројни чиниоци међународних односа и безбедности промене у односу на времекада је ЕУ и настајала. Једна од битних промена на европској и глобалној сценипосле „хладног рата“ са аспекта безбедности је појава ЕУ, нарочито њеноизрастање у снажан политичко-безбедносни субјекат. Стога и стоји констатацијада је почетком новог века дошло до промене безбедносне архитектуре Европе.Несумљиво је да је то довело до потребе за редефинисањем и успостављањемнових односа између кључних субјеката европске безбедности уз значајније
21 Интернет: http://www.nato.int/cpslen/natdive/offiricial.texts.68580htm



учешће ЕУ. Ново поглавље у процесу европских интеграција је отворено наконпотписане декларације у Ст. Малоу, што је назначено као почетак стварањаЕвропске безбедносне и одбрамбене политике. Наведена декларација јеотворила пут Европској унији као важном безбедносном актеру презентујућињену безбедносну и одбрамбену политику, што је на крају довело до споразумакоји истиче да одговорност за безбедност Европе остаје у рукама НАТО, докистовремено европски савезници јачају институционалне и практичнемеханизме за заједничко војно деловање у операцијама, као што је очување мирау којима Алијанса као целина није укључена.Нови безбедносни изазови су затекли ЕУ неспремном да одговорибезбедносним ризицима и претњама глобализованог света. Тежећи да ојачасвоју улогу у односима са НАТО и код ЕУ се јавила и потреба да поредполитичке, економске и дипломатске моћи развије капацитете за јачање војнемоћи, који су до тада били само декларативни. То је довело до низ новихспоразума у ЕУ на самиту у Келну и Хелсинкију 1999. године, којима се каснијеозначила улога ЕУ у области одбране.22 Самит у Келну означио је преокрет уразвоју заједничке спољне и безбедносне политике јер су се све државесложиле да је неопходно да ЕУ развије сопствене одбрамбене и војнекапацитете. Да ЕУ није оклевала у својој намери исказала је крозинституционално-војно јачање. Прво, кроз формирање Европске одбрамбенеагенције и доношење Европске безбедносне стратегије представља сопственуспољну политику и инструмент за спровођење исте, а с друге стране, војнојачање огледа се у формирању борбених група ЕУ. Опрез НАТО на развојодбрамбене политике ЕУ довело је до дилеме да ли ће јачање ЕУ у областиодбране значити и јачање НАТО, или је то смањење утицаја НАТО у Европи каогарант безбедности. За ЕУ је пак, с друге стране, то било друга врста дилеме.Да ли је развој ове политике одустајање од ЕУ као мировног пројекта? Или„неопходност која је условљена новим безбедносним изазовима и претњама“!У односу на ЕУ– НАТО било је важно да та иницијатива за стварање одбрамбенеполитике ЕУ не умањује улогу НАТО, да нема дискриминација према ЕУчлановима Алијансе и да не дође до дуплирања капацитета ове двеорганизације.23 У пракси је то изгледало другачије у односу на оно што јепрокламовано. Да ли НАТО има двостроки аршин ка политици ЕУ – што се видиу чињеници да је водећа чланица САД до сада увек уз помоћ Велике Британијеминирала Европску безбедносну и одбрамбену политику и сам покушај ЕУ даоформи самосталне капацитете. Оваквим приступом НАТО јасно тежи да истабез њега не може. Стога, НАТО тежи кооперативнијем приступу у решавањупроблема, а основна иницијација је био резултат након интервенције у
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Авганистану. Порука је била: „Када нам требате сви учествујете или тонетесами бавећи се собом“. Оваквим приступом НАТО тј. Савез од европскихчланица, путем уцена захтева активније учешће у НАТО операцијама по свакуцену, наводећи као разлог нејединство свих чланица ЕУ. С друге стране и водећеземље ЕУ имају своје разлоге за нејединство свих чланица ЕУ.24 У конкретномразвоју, ривалство или пријатељство је кренуло пажљивије но икада.
11) РАЗВОЈ РЕЛАЦИЈСКИХ ОДНОСА ЕУ И НАТО 

У ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ 
И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕСам почетак односа између ЕУ и НАТО и већа изградња наступила је каологичан след догађаја после оснивања ЕУ. Првенствено је развој наведениходноса био у области економије и тржишта, да би НАТО тежио развоју у сфериодбране и безбедности, што је и био основ за интересе и активности двеснажне организације. Међутим, сам почетак у области безбедности је биодонекле конфузан и неко време је текао прилично споро због тога што се ЕУније декларисала као самостални субјекат европске безбедности и одбране.Неопходно је било уместо тога успоставити политичке оквире за сарадњу уобласти спољне и безбедносне политике. Лутање ЕУ за сопственимидентитетом је довело до успостављања и изградње заједничког европскогидентитета безбедности и одбране. Неопходно је било приступитиревитализацији улоге и способности саме ЕУ са ослонцем на НАТО, што јеподржано од стране НАТО (САД и других чланица које нису чланице ЕУ). Упркоснастојању институција и чланица ЕУ од Мастрихтског уговора 1992. године даојачају сопствене безбедносне капацитете како би иста постала релевантнијии самосталнији актер у питањима европске безбедности, пратила су и разнаограничења и недостаци: потпуна неспремност за озбиљније укључивање урешавање безбедносних криза у Европи. Кризе су избиле првих годинапоследње деценије прошлог века. Оне су биле више пута предмет расправе, паи критиковане на највишим нивоима у НАТО. Најартикулисаније су свакакобиле чланице Савеза које нису чланице ЕУ под посредним утицајем од странеСАД, а односиле су се на смањивање војних буџета држава чланица ЕУ иулагања у опремање и модернизацију војних снага и допринос НАТО. С другестране, ЕУ је своје незадовољство испољавала углавном у неограничавању упогледу самосталности око чега су се и сложиле неке од чланица тежећи јачемразвоју (Француска, Италија, Шпанија, Немачка). Наиме, политички субјектисаме ЕУ захтевали су веће учешће и значајнију улогу на међународној сцени,што је посебно значајно јер ово укључује и земље које су биле мање

24 Разлози водећих земаља ЕУ се огледају кроз избегавање нерезонског трошења ресурса исредстава у агнажовању војних снага.



ентузијастичне по питању ЗСБП, као што су Велика Британија и Пољска. Украјњем случају, ЕУ је свој значај по сваку цену желела избећи кроз јачањевојних потенцијала јер је и сама лидер у развојној способности невојнихсредстава за управљање кризама, као што су развојна помоћ, правносаветовање, реформа локалних власти. Као највећи донатор развојне помоћиу свету је ЕУ која је и ојачала јединствену позицију на међународној сцени. Каопандам НАТО, ЕУ проактивном улогом настоји да капитализује комбинацијумеке и тврде моћи, односно војних и невојних средстава у управљању кризама.Ова тврдња је поткрепљена чињеницом да Унија има заједнички консензусводећих чланица, што је нарочито значајно превентивно деловање преизбијања саме кризе јер се традиционална војна сила показује као потпунонеадекватно приликом њиховог решења. Као доказ новине је Лисабонскиуговор данас у области заједничке безбедносне и одбрамбене политике, штоје свакако помак у стварању улоге коју ЕУ тежи да има на међународној сцени.Наиме, Лисабонским уговором се предвиђају и мере које ће Унију учинитијачом  у спољној политици која ће јој обезбедити средства за ефикасније акције.Нова Европска служба спољњег деловања, Високи представник који јепотпредседник Европске комисије и на челу је Савета за спољне послове,задужен је за заједничку спољну и безбедносну политику и нова позицијапредставника Европског савета су значајни институционални кораци у јачањуулоге ЕУ у њеном спољном деловању.25 Институционо решење и јачањепредставља први разлог за сарадњу НАТО и ЕУ. Однос НАТО–ЕУ можемопратити и поређењем изазова и претњи предвиђених за њихово решавање уновом стратешком концепту НАТО 2010. и Европској безбедности, стратегијидонетој 2003. године. Међутим, подела без дуплирања је могућа с обзиром дасвака организација има своју снагу и улогу коју треба да игра, али да онедоприносе на различите начине – НАТО у војним операцијама високогинтензитета, а ЕУ у операцијама са веома цивилном компонентом.26 Логично,први корак на успостављању стабилних и трајних односа био је утврђивањеоквира сарадње, односно споразума о сарадњи.
12) СПОРАЗУМИ ЕУ–НАТОДа су споразуми важни наводи се, с једне стране, као етапни процес јачањасарадње ЕУ и НАТО који је уследио са одлукама Савета НАТО, одржаном уВашингтону (1999). Тада је потврђена подршка ЕУ, односно, операцијама које
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би она предузела. На наведеном Самиту су јасно дефинисане осетљиве областиодноса ЕУ и НАТО, а које је требало дефинисати. Сама идеја је на овом Самитупотекла од кључних чланица НАТО које нису чланице ЕУ и показују њиховудвострукост у наступању. Прво, да се спречи непотребно дуплирање развојавојних капацитета у ЕУ и НАТО што је, индиректно, и даље ограничавало ЕУ упогледу развоја сопствених безбедносних  способности и везивало је за НАТО,и друго, уговорно обавезујућим споразумима ојача међусобно партнерствокроз усаглашавање задатака две организације у управљању кризама наевропским простору. Позив европским чланицама од стране НАТО на већенапоре и улагања у развој војних способности Алијансе је и позив и препоруказа осамостављењем, што је у обостраном интересу јер је 21 држава од укупно28  чланица обе организације. У виду крајњег разматрања сарадње НАТО и ЕУвећина аутора је сагласна да је она отпочела упостављањем Европскебезбедносне и одбрамбене политике (ЕБОП, 1999.) и да од тада до данас поделуможемо сврстати у три фазе: Прва фаза: од 1999. до 2003. године, којакарактерише „тражење и успостављање јасних и компатибилних методазаједничког рада“. Кључни резултати заједничког рада из овог периодаактуелни су и данас (ЕУ и НАТО). Друга фаза: од 2003. до 2007. године,доношење Декларације о ЕБОП. Ову фазу карактеришу прилично турбулентниодноси, праћени и одређеним поделама, нарочито у односу према инвазијиСАД и Ирак. Трећа фаза: од 2007. године до данас. Овај период представљаактуелни период кога генерално карактерише избалансиран иконструктивнији приступ са обе стране. Ово је посебно истакнуто као „Арапскопролеће“ и кризе у Либији.
13) БЕРЛИНСКЕ ОДЛУКЕ О САРАДЊИ НАТО И ЕУПрви оквир институционалне сарадње НАТО и ЕУ је Одлука министараспољних послова и одбране чланица НАТО о пружању подршке развојуевропских безбедносних одбрамбених интереса и коришћењу командно-штабних структура НАТО од стране ЕУ у истраживању Петерсбершкихзадатака. Одлука је усвојена 3. јуна 1996. године у Берлину, документ познаткао Берлинске одлуке или „Берлински споразум“.Берлинским одлукама министри чланица НАТО су по први пут јасноисказали подршку развојем безбедносних интереса ЕУ унутар саме Уније  узјасно исказано уверење да ће то допринети изградњи већих европскихбезбедносних способности и јачању саме ЕУ. У другом делу одлуке, што је ињена суштина, министри су озваничили ранију сагласност (са Самита НАТО изБрисела 1994), којом се ЕУ третира као еквивалент НАТО, при чему се ЕУомогућава приступ војним капацитетима Алијансе за реализацијуПетерсбершких задатака. Према одредбама споразума, ЕУ може користити деоинфраструктуре и командних система НАТО по јасно утврђеним процедурама
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преузимања и враћања. Истовремено је обострано подржана иницијатива обасавеза да се успоставе редовне консултације између две организације. Иоперационализација се огледа у томе да Генерални секретар НАТО присуствујесастанцима Савета ЕУ приликом расправа питања из области безбедности иразвоја европских војних способности док, с друге стране, председавајућиСавет ЕУ би присуствовао састанцима када се разматрају питања која сенепосредно тичу европске безбедности. Посебно наглашене допунскепроцедуре ЕУ користе капацитете НАТО, а истим је предвиђено да се за времеоперација предвођених од стране ЕУ, потребно људство, штабови, штабниелементи, јединице и опрема Алијансе стављају под команду ЕУ, док секапацитети ваздухопловног транспорта, системи за рано упозоравање,обавештајне службе и системи комуникација могу користити за потребеоперације непрекидно под контролом НАТО.
14) СПОРАЗУМ „БЕРЛИН ПЛУС“Јасније исказивање намере ЕУ да преузме већу, непосреднију и самосталнијуулогу и одговорност у европској безбедности, као и за снажнијом заштитомсопствених интереса у свету је почело доношењем споразума „Берлин плус“.Упркос сумњама које су пратиле такву намеру од стране НАТО након истог,међународни односи су се посматрали у троуглу ЕУ– САД– НАТО. Ипак, кључбудућих односа ЕУ– НАТО  био је у рукама главне чланице Алијансе, САД,односно, у њеном схватању и прихватању ЕБОП. САД су испред НАТО условилеподршку јачања ЕУ кроз ЕБОП кроз наметање пинципа „не три Д“(„No Three

D“).То  значи – нема дискриминације (No disrimination) чланица НАТО које нисучланце ЕУ (као што је Турска), нема раздвајања европске и северноамеричкебезбедности (No Decoupling), и нема дуплирања планских и команднихструктура ЕБОП са НАТО (No Duplication). Међутим, две важне чланице Алијансе,САД и Турска, и даље су са резервом гледале на интензивне процесе договораоко приступа ЕУ средствима и капацитетима НАТО. Док је противљење Турскебило срачунато више за успех њене кандидатуре за чланство у ЕУ,27 многоозбиљнија била је резервисанаст САД. После усвајања заједничке Декларације(принципа сарадње), 12. марта 2003. године (у Бриселу), усвојен је Споразум оразмени и безбедности информација између ЕУ и НАТО, да би потом на састанкуСавета ЕУ и НАТО, 17. марта 2003. године (у Бриселу), усвојен  комплетандокуменат о сарадњи, познат под називом Споразум „Берлин плус“.28 Називспоразуму је дат на предлог САД, како би се видео „континуитет“ са ранијимспоразумом о сарадњи (Берлин, 1966) о чему је раније у раду било истакнуто.
27 А. Missiroli, “Turkey and EU/NATO Cooperation“, Security Dialogue, Nо. 3, March 2002, pp. 9-26.28 Интернет: http://www.consilum.europa.eu/uedocs/smsUpload/03-11-1/20Berlin%20 Plus%2pres%20 Blo.pdf
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Споразум наглашава функцију развоја стратегијског партнерства двеорганизације и да је један од његових циљева „избегавање непотребногдуплирања“.Споразумом се регулишу следеће области:• Приступ ЕУ савезничким капацитетима за оперативно планирање, • Стављање на распологање Унији војних капацитета и заједничкихсредстава НАТО, • Командовање операцијама које предводи ЕУ и прилагођавање системаодбрамбеног планирања НАТО (како би се пружила могућност коришћењаистог и снагама за операције под вођством ЕУ); • Развој „кохерентне“ и међусобно ојачавајуће способности; • Утврђена су правила (процедура) консултација између ЕУ и НАТО.Прва провера имплементације ЕУ, операција Concordia у Македонији којаје показала завидну практичност (рационалност и ефикасност) у заједничкомраду на терену, што је био основ за подстицај даљем ширењу и јачањумеђусобне сарадње две организације у решавању проблема у кризнимрегионима. 
15) ОД ПРЕИСПИТИВАЊА ДО ПОМАКА 

У САРАДЊИ ЕУ И НАТОДо извесних „пукотина“ у односима на трансатлантском правцу дошло јенакон 22. фебруара 2005. године у Бриселу, на коме је председник САД ЏорџБуш (George Bush) истакао да је савез Европе и Америке „централни ослонацбезбедности у 21. веку“, и да „не постоји та сила на Земљи која би могла данаруши њихово пријатељство“. Он је посебно апострофирао улогу НАТО као
главног форума за стратегијске политичко-безбедносне консултацијесавезника и партнера чиме је одбацио иницијативу немачког канцелараГерхарда Шредера (Gerhard Schroeder), да НАТО није више једини форум, и датреба да расправљају и координирају стратегију. Значајнији напредак уодносима већ се осетио 2007. године након вишегодишњих континуиранихполитичких дипломатских напора, где долази до интензивирања и ширењасарадње две организације и конкретизовање исте у текућим операцијама имисијама (Авганистан, Ирак, Африка). Поједини аутори, као Д. Киохејн,29заслуге за нови талас јачања односа ЕУ и НАТО приписују одласку некихевропских и америчких лидера са политичке сцене (Г. Шредера 2005, Ж.Ширака и Т. Блера 2007, односно Џ. Буша 2008. године). Променом наведенихлидера између ЕУ и НАТО је остварен квалитетнији дијалог, разумевање исарадња, заснована на међусобном уважавању, поверењу и отворености,
29 European Securiry and Defince Policy: the first ten years (1999–2009), op. cit., pp. 133-135.



односно, избалансираном стратегијском партнерству. После одређенихосцилација у односима ЕУ и САД, као последице разлика у приступу борбипротив „међународног“ тероризма, оружја за масовно уништавање инестабилних режима, политички односи две стране су врло брзо обновљени.ЕУ данас пружа јасну политичку подршку САД у одговорима на актуелнебезбедносне изазове у свету, а војне снаге готово свих чланица Унијенепосредно учествују, заједно са војском САД у операцијама противтранснационалног тероризма у Авганистану. НАТО прагматизам (пре свегаСАД) у међународном наступу и борби против протагониста безбедноснихпретњи по матрици „ко није са нама, против нас је“, прети да конфронтиратранснационалне савезнике и оставља мало простора другим алтернативамаизмеђу одређеног „потчињавања“ и преласка у опозицију.30 Овај својеврснипозив САД за сврставање европских чланица НАТО има различите, углавномнегативне последице и по јединству ЕУ  и развој ЕБОП. Може се рећи да је оваврста заокрета била основ за формирање нове коалиције чланица вољних засарадњу, јасно је означио смер према двоструким и неискреним ставовима одстране самих чланица. Наиме, ново преиспитивање унутар колективитетазначило је и јачање трансатлантских односа чиме је стимулисана европскаодлучност за јачање ЕБОП и уверење о потреби развоја аутономнихспособности за очување европске безбедности и заштиту европских интересау свету док је, с друге стране,  унео одређене поделе које су запретиле исарадњи на трансатлантском правцу и јединству унутар ЕУ и НАТО. Стога семоже закључити да неартикулисаност у ставовима значи да оба колективитетане верују у евроатлантско партнерство. Међутим, да су проблеми сложенијеприроде манифестовано је кроз испоставу „завршног рачуна“ и деобуинтересно-инвестиоционог потенцијала. Преиспитивање партнерства пратеи бројне дилеме „Колико је заиста искрен партнерски однос НАТО и ЕУ“,„Колико је издвајање финансијских средстава за ангажовање снага“ и „Како сестратешка експлоатација једног у односу на други колективитет можеисплатити свима“? Дакле, разлике у војним способностима ЕУ и НАТО,нарочито у односу на војне способности САД, представљају значајнијупрепреку за заједичке операције. У троуглу кључних актера европскебезбедности постоји сагласност о развоју комплементарних, међусобноојачавајућих војних капацитета. Међутим, превазилажење јаза у војнимкапацитетима савезника са две стране Атлантика тече веома споро ивероватно ће трајати дужи временски период. Стога се и доводи у питањепрагматичност и улога безбедносних способности ЕУ са НАТО. Развојем новеформе сарадње, које карактерише избалансирано стратегијско партнерствозасновано је на међусобном уважавању, транспарентности, координацији
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30 О америчком новом прагматизму видети: Nicoll Cnesotto at. al., A Proposal for a White Parers,Institute for Security Studies European Union, Paris, 2004.
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активности и међусобној подршци, односно, као што је Драган Симићзакључио: „између евро-атланских савезника се развијају осетљиви, повременопротивуречни односи сложене међузависности“.31 Стога и стоји чињеница даће се будућа сарадња ЕУ и НАТО развијати у правцу осамостављивања ЕУ каоколективитет, дајући на значај економичности ресурса, а кроз превентиву каоалтернативно решење кризе уз надгледање супрематије каква је НАТО. Наиме,ЕУ ће своје тежиште и даље усмерити на коришћење механизма за брзо дејство,како би одговорила на кризу брзо и ефикасно још у њеном зачетку,ангажовањем инструмента превенције кроз мере упозорења, слањемспецијалног представника, увођењем санкција и слањем хитне економскепомоћи делујући као пријатељ, а у ствари ЕУ омамљивањем реализујесопствену идеју у пракси вршећи контролу над кризном територијом иканалишући експлоатацију интереса и ресурса.
16) ЗАКЉУЧАКДанас, после деценије заједничког рада и напора водећих чланица ЕУ уоквиру ЗБОП, ЕУ има на располагању респективне војне и цивилне капацитетеза широк спектар мисија и задатака у служби мира и безбедности у Европи исвету. Међутим, све анализе и пракса ангажовања показују да они и даље нисуу сразмери са потенцијалним, интересима и потребама Уније у односу на НАТО.Сам почетак у области сарадње у безбедности са НАТО био је донекле конфузани неко време је текао прилично споро због недекларисања ЕУ као самосталногсубјекта европске безбедности и одбране, али успоставом сопственогполитичког оквира у области спољне и безбедносне политике (ЗСБП) стварису постале сасвим другачије. Међурелацијски однос НАТО (САД) и ЕУ увек јепролонгиран услед нејединства унутар самог Европског савеза државачланица која ни сама није била одлучна у намери да ли да буде пандам или пакјачи партнер НАТО. Наиме, ЕУ даљим својим проактивним приступом јачасопствене институционалне, нормативне и војне способности како биучврстила поверилачки однос са Алијансом. Оваквим приступом ЕУ настоји даизбегне разграничење са НАТО у безбедносном смислу, представљајући се запартнера, а не „вазала“.

31 Д. Симић, Наука о безбедности, савремени приступ безбедности, Службени гласник,Београд, 2002. стр. 119.
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Abstract: The inter-state cooperation, whether bilateral or multilateral, is one of thekey factors which improves different areas of national states and makes them moreefficient. From the standpoint of legal security cooperation and cooperation in thefield of criminal and security issues, transnational cooperation contributes to a moreefficient fight against crime and efficient resolution of certain issues in the nationalsecurity of the signatory countries. The significance of the instrument of interstatecooperation in the Western Balkans, among other things, is particularly evident dueto border crossing liberalization and the representation of the dual citizenshipinstitute. These are some of the factors that favour the development of various formsof criminal activity, and provide opportunities for perpetrators of criminal offensesto relatively quickly and safely leave the territory of the State where the offense wascommitted. Hence, the formal legal regulation of interstate cooperation andassistance in criminal and security issues are extremely important. Starting from themain hypothesis that international treaties as formal legal prerequisites are essentialfor the establishment of inter-state cooperation in various spheres of social life, anddirecting the focus to the field of criminal justice and security cooperation, this paperpresents some international legal standards in this area, along with a descriptiveanalysis of their most important provisions. From the analysis of certain internationallegal standards it seems, formally speaking, that they cover a significant part of thelegal safety issues and that in the factual sense, the implementation of agreed issuesis not too advanced. One of the reasons for this situation is certainly the fact that thecountries of the Western Balkans are in transition, they are occupied by the processof integration into the European Union, and compatibility of their legal systems is
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not yet achieved. Areas covered in this paper are particularly related to: legalassistance in criminal matters (extradition, mutual execution of court decisions);protection of classified information; police cooperation; protection of human rightsand fundamental freedoms; security; law enforcement; the Statute of limitations ofcriminal offenses; assistance in civil and criminal matters; illegal entry and residence;the fight against crime. The work concludes with the research which includes thetypes and forms of criminal legal aid and police cooperation which were carried outon the basis of signed contracts and agreements, as well as the assessment of theireffectiveness. 
Key words: international treaties, international agreements, security, cooperation
1) УВOДЗeмљe Зaпaднoг Бaлкaнa кoje прoлaзe крoз фaзу трaнзициje у услoвимaкoнфликтa измeђу нaциoнaлних и зaпaдних пoлитичких културa, пeрмaнeнтнутeжњу усмeрaвajу кa пoлитичкoj мoдeрнизaциjи кoja сe нe мoжe пoсмaтрaти сaмoиз eкoнoмскoг и пoлитичкoг aспeктa, вeћ знaтнo ширe.2 Aкo сe пoлитичкaмoдeрнизaциja тумaчи кao прoцeс трaнсфoрмaциje из трaдициoнaлнoг усaврeмeнo друштвo, oндa oнa oбухвaтa прoмeну пoлитичкoг систeмa кojипрeдстaвљa сaстaвни дeo oпштeг систeмa трaнзициje. Кaдa гoвoримo o прoмeнипoлитичкoг систeмa, oндa пoдрaзумeвaмo прoмeну свих чиниoцa пoлитичкoгживoтa, свe институциje и другe субjeктe кojи имajу утицaja нa прoцeс дoнoшeњaoдлукa, oднoснo нa прoцeс ствaрaњa и oствaривaњa прaвa у рaзличитимoблaстимa друштвeнoг живoтa. Oствaривaњe кoнцeптa прaвнe држaвe кao дeлaпoлитичкe мoдeрнизaциje, примaрнo oбухвaтa рeфoрму прaвнoг систeмa исистeмa бeзбeднoсти, нaрoчитo усaглaшaвaњeм зaкoнoдaвствa и бeзбeднoснихпрoцeдурa сa систeмимa сaврeмeних држaвa. Meђудржaвнa правно бeзбeднoснасaрaдњa кao oблик флeксибилизaциje прaвнo бeзбeднoснoг систeмa прeдстaвљaвeoмa знaчajaн кoрaк кa свeукупнoj пoлитичкoj мoдeрнизaциjи, нaрoчитo aкo сeoствaруje у прoцeсу у кojeм je jeднa oд стрaнa угoвoрницa трaнзициoнa држaвaили сe oствaруje измeђу трaнзициoних држaвa. У склaду сa нaслoвoм тeмe,aкцeнaт стaвљaмo нa прaвнo бeзбeднoсну сaрaдњу измeђу држaвa ЗaпaднoгБaлкaнa кoje су, пo свeму судeћи, у дубoкoj трaнзициjи бeз oбзирa штo су нeкe oдњих фoрмaлнo пoстaлe дeo сaврeмeнoг друштвa. Фoрмaлнoпрaвни прeдуслoвизa oствaривaњe мeђудржaвнe кривичнoпрaвнe и/или бeзбeднoснe сaрaдњeпoдрaзумeвajу кoнкрeтнe прaвнe aктe кojимa сe мaнифeстуjу прaвнa прaвилa уузajaмнoм рeгулисaњу кoнкрeтнe oблaсти.3 Oни су, пo прaвилу, мeђунaрoднoг

2 Зoрaн Mилoшeвић, Пoлитичкa мoдeрнизaциja. Институт зa пoлитичкe студиje, Бeoгрaд,2010, стр. 16.3 Стaнкo Бejaтoвић, Meђунaрoднa кривичнoпрaвнa пoмoћ и мeђунaрoдни кривични суд,Интeрмex, Бeoгрaд, 2007, стр. 25. 



кaрaктeрa у фoрми угoвoрa или спoрaзумa (билaтeрaлни или мултилaтeрaлни),4aли мoгу дa буду и нaциoнaлнoг кaрaктeрa у склaду сa нaциoнaлним прaвнимстaндaрдимa пo принципу узajaмнoсти, oднoснo рeципрoцитeтa. Прaвнa пoмoћу кривичним ствaримa мoжe бити двojaкa: aктивнa, кaдa jeднa oд стрaнaугoвoрницa трaжи пoмoћ oд другe стрaнe, oднoснo пaсивнa кaдa jeднa oд стрaнaугoвoрницa пружa пoмoћ другoj стрaни. Инaчe, прeмa тумaчeњу oдрeђeнихaутoрa, зa пружaњe прaвнe пoмoћи ниje нeoпхoднo пoстojaњe мeђунaрoднихугoвoрa и нaциoнaлних прoписa, oднoснo дa пружaњe пoмoћи ниje мeђунaрoднaoбaвeзa вeћ ствaр дискрeциoнe oдлукe свaкe држaвe кoja сe пo прaвилу зaснивaнa фaктичкoм или фoрмaлнoм рeципрoцитeту.5 Meђудржaвнa сaрaдњa je пoпрaвилу нajeфикaсниja кaдa сe спрoвoди нa oснoву зaкључeнoг угoвoрa, изрaзлoгa штo je тaкaв oблик фoрмaлнoпрaвнoг прeдуслoвa нajфлeксибилниjи ипрeдстaвљa oдрaз узajaмнoг пoвeрeњa измeђу угoвoрних стрaнa.   
2) ФOРMAЛНOПРAВНИ ПРEДУСЛOВИ СAРAДЊE  Фoрмaлнoпрaвнe прeдуслoвe зa прaвно бeзбeднoсну сaрaдњу измeђуРeпубликe Србиje и других држaвa Зaпaднoг Бaлкaнa (бивших jугoслoвeнскихрeпубликa), прикaзуjeмo дeскрипциjoм oдрeдби пojeдиних мeђунaрoднихугoвoрa кoje су стрaнe угoвoрницe зaкључилe нa бaзи билaтeрaлних oднoсa.
Билaтeрaлнa сaрaдњa измeђу Рeпубликe Србиje 
и Рeпубликe СлoвeниjeПрaвнa пoмoћ у кривичним ствaримa:
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниje o изручeњу, сaчињeннa Брду кoд Крaњa 15. aприлa 2011. гoдинe пoтврђeн 22. нoвeмбрa 2011.гoдинe.6 Прeмa oдрeдбaмa угoвoрa, држaвe  угoвoрницe сe oбaвeзуjу дa ћeизручивaти jeднa другoj лицa кoja сe у држaви кoja трaжи изручeњe гoнe збoгкривичнoг дeлa или сe трaжe рaди извршeњa прaвнoснaжнo изрeчeнe кaзнe
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4 Угoвoри сe пo прaвилу зaкључуjу у oблaсти прaвнe пoмoћи у кривичним ствaримa, aспoрaзуми у oблaсти пoлициjскe сaрaдњe и других бeзбeднoсних питaњa.5 Tихoмир Вaсиљeвић, Moмчилo Грубaч, Кoмeнтaр Зaкoникa o кривичнoм пoступку,Службeни глaсник. Бeoгрaд, 2002, стр. 924. „Фaктички рeципрoцитeт пoстojи кaдa сeдржaвa кoja трaжи пружaњe пoмoћи пoзивa нa рaниjи случaj кaдa je oнa билa у улoзидржaвe кoja пружa пoмoћ, дoк je фoрмaлни рeципрoцитeт зaснoвaн нa дeклaрaциjи oрeципрoцитeту кao пoсeбнoj врсти спoрaзумa.“ 6 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниje oизручeњу „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 9/2011.
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зaтвoрa или мeрe бeзбeднoсти, oднoснo вaспитнe мeрe.7 Прaвни oквирспрoвoђeњa угoвoрa oднoси сe нa: изручeњe рaди кривичнoг гoњeњa сaмo зaкривичнa дeлa зa кoja je, кaкo прeмa прaву држaвe мoлиљe тaкo и прeмa прaвузaмoљeнe држaвe, прoписaнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe jeднe гoдинeили сe мoжe изрeћи мeрa бeзбeднoсти, oднoснo вaспитнa мeрa у трajaњу дужeмoд jeднe гoдинe, зaтим изручeњe рaди извршeњa прaвнoснaжнo изрeчeнeкaзнe зaтвoрa или мeрe бeзбeднoсти, oднoснo вaспитнe мeрe зa кривичнa дeлaкoja су кaжњивa прeмa прaву oбe држaвe угoвoрницe и aкo трajaњe кaзнeзaтвoрa или мeрe бeзбeднoсти, oднoснo вaспитнe мeрe, или њихoв oстaтaк кojитрeбa дa сe изврши, изнoси нajмaњe чeтири мeсeцa, кao и изручeњe зa вишeкривичних дeла кoja су пo зaкoну држaвe мoлиљe кao и пo зaкoну зaмoљeнeдржaвe кaжњивa кaзнoм зaтвoрa или мeрoм бeзбeднoсти, oднoснo вaспитнoммeрoм, a aкo нeкa oд њих нe испуњaвajу услoвe у пoглeду висинe прoписaнeкривичнe сaнкциje, изручeњe сe мoжe дoзвoлити и зa тa кривичнa дeлa.Oдбиjaњe изручeњa, пoрeд oстaлих рaзлoгa кaтaлoшки нaвeдeних у угoвoру,oднoси сe и нa лицa кoja нa дaн oдлучивaњa o мoлби зa изручeњe имajудржaвљaнствo зaмoљeнe држaвe, дaклe изручeњe свojих држaвљaнa ниjeдoзвoљeнo, с тим штo су држaвe угoвoрницe у тaквим случajeвимa дужнe дaпримeнe институт трaнсфeрa кривичнoг пoступкa. Пoрeд нaвeдeнoг, угoвoрoмсу рeгулисaнa и питaњa oдлaгaњa изручeњa и приврeмeнo изручeњe, стицajмoлби зa изручeњe, пoступaк изручeњa, примeнa нaчeлa спeциjaлнoсти иaдминстрaтивнa питaњa.
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниje o прaвнoj пoмoћи у

грaђaнским и кривичним ствaримa, сaчињeн нa Брду кoд Крaњa 15. aприлa 2011.гoдинe, пoтврђeн 22. нoвeмбрa 2011. гoдинe.8 Прeмa oдрeдбaмa угoвoрa, прaвнaпoмoћ у грaђaнским ствaримa oбухвaтa: oслoбaђaњe oд плaћaњa трoшкoвaсудскoг пoступкa и дaвaњa oбeзбeђeњa пaрничних трoшкoвa; нaчин пoступaњaсa зaмoлницaмa; испрaвe и зaoстaвштинe. Прaвнa пoмoћ у кривичним ствaримaoбухвaтa: 1) извршeњe прoцeсних рaдњи /пoзивaњe и дoстaвљaњe писмeна,сaслушaњe oкривљeнoг, испитивaњe свeдoкa, вeштaкa и других лицa, увиђaj,прeтрeсaњe прoстoриja и лицa, приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa/; 2) примeну
7 Изручeњe oкривљeнoг и oсуђeнoг и други oблици мeђунaрoднe кривичнoпрaвнe пoмћи,прoписaн je и нaциoнaлним Зaкoнoм o мeђунaрoднoj прaвнoj пoмoћи у кривичнимствaримa „Службeни глaсник РС“, бр. 20/2009.8 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниje o прaвнojпoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни

угoвoри“, бр. 9/2011. Угoвoр ниje ступиo нa снaгу с oбзирoм дa гa слoвeнaчкa стрaнa joшувeк ниje рaтификoвaлa, тaкo дa сe мeђунaрoднa прaвнa пoмoћ сa Рeпубликoм Слoвeниjoм(oсим изручeњa и извршaвaњa судских oдлукa у кривичним ствaримa) пружa нa oснoвуEврoпскe кoнвeнциje o мeђусoбнoм пружaњу прaвнe пoмoћи у кривичним ствaримa oд20. aприлa 1954. гoдинe „Службeни лист СРJ – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 10/2001. 



пoсeбних мeрa (нaдзoр и снимaњe тeлeфoнских и других рaзгoвoрa иликoмуникaциja и oптичкa снимaњa лицa, кoнтрoлисaнa испoрукa, склaпaњeсимулoвaних прaвних пoслoвa, прикривeнe рaдњe, прeтрaживaњe рaчунaрскoгсистeмa или њeгoвoг дeлa и у њeму сaчувaних пoдaтaкa, кao и oбрaдa тихпoдaтaкa); 3) рaзмeну oбaвeштeњa и дoстaвљaњe писмeнa и прeдмeтa кojи су увeзи сa кривичним пoступкoм, дoстaвљaњe пoдaтaкa бeз зaмoлницe, сaслушaњeaудиo и видeo-кoнфeрeнциjскoм вeзoм, фoрмирaњe зajeдничких истрaжнихтимoвa; 4) приврeмeну прeдajу лицa лишeнoг слoбoдe рaди испитивaњa усвojству свeдoкa или вeштaкa или суoчeњa прeд нaдлeжним oргaнoм држaвeмoлиљe. Пoрeд нaвeдeнoг, у oквиру прaвнe пoмoћи у кривичним ствaримa,угoвoрoм су рeгулисaнa и питaњa кao стo су: присуствo рaдњaмa прaвнe пoмoћи,случajeви дoстaвљaњa пoдaтaкa бeз зaмoлницe, oдлaгaњe и oдбиjaњe прaвнeпoмoћи,  услoви зa уступaњe и прeузимaњe кривичнoг гoњeњa.   
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниje o мeђусoбнoм

извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa, пoтписaн у Бeoгрaду 30.нoвeмбрa 2011. гoдинe, пoтврђeн 22. нoвeмбрa 2012. гoдинe.9 Угoвoрoм jeпрoписaнa oбaвeзa држaвa угoвoрницa дa, нa oснoву зaмoлницe, мeђусoбнoизвршaвajу прaвнoснaжнe судскe oдлукe у кривичним ствaримa кoje дoнeсeсуд jeднe држaвe угoвoрницe прoтив држaвљaнинa другe држaвe угoвoрницeили прoтив лицa кoje нa њeнoj тeритoриjи имa прeбивaлиштe, кoje сe oднoсeнa прeузимaњe извршeњa кaзнe зaтвoрa и других мeрa кoje пoдрaзумeвajулишeњe слoбoдe и прeузимaњe нaдзoрa нaд лицимa кojимa je изрeчeнa услoвнaoсудa у тoку врeмeнa прoвeрaвaњa. Извршeњe или нaдзoр прeузeћe сe aкo суиспуњeни слeдeћи услoви: aкo je oсуђeнo лицe држaвљaнин држaвe извршeњaили у њoj имa прeбивaлиштe; aкo je судскa oдлукa прaвнoснaжнa и извршнa;aкo oсуђeнo лицe дa сaглaснoст; aкo je дeлo, нa кoме сe зaснивa прaвнoснaжнaсудскa oдлукa, кривичнo дeлo прeмa прaву oбe држaвe угoвoрницe; aкo држaвaкoja je изрeклa кривичну сaнкциjу и држaвa кoja je прeузимa, пoстигнусaглaснoст o прeнoсу  извршeњa или нaдзoрa. Угoвoрoм су прoписaнa и другaпитaњa кoja сe oднoсe нa пoступaк извршeњa кривичнe сaнкциje и нaдзoр, кaoи oдрeђeнa aдминистрaтивнa питaњa. Пoлициjскa сaрaдњa: 
Спoрaзум измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Рeпубликe Слoвeниje o

пoлициjскoj сaрaдњи, пoтписaн у Љубљaни 14. нoвeмбрa 2012. гoдинe, пoтврђeн8. aприлa 2013. гoдинe.10 Прeмa oдрeдбaмa спoрaзумa, пoлициjскa сaрaдњa
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9 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниje oмeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa „Службeни глaсник РС –
Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 5/2012.10 Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe РeпубликeСлoвeниje o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр.4/2013.



Европско законодавство, бр. 63/2018

236

измeђу угoвoрних стрaнa зaснивa сe нa принципу рeципрoцитeтa и oбухвaтaслeдeћe oблaсти: 1) рaзмeну инфoрмaциja, укључуjући пoдaткe o личнoсти иoстaлe мeрe у склaду сa сврхoм спoрaзумa и нaциoнaлним зaкoнoдaвствoмугoвoрних стрaнa, кao и прeузeтим мeђунaрoдним oбaвeзaмa; 2) сaрaдњу усвим oблицимa пoлициjскoг нaдзoрa, кoнтрoлисaним испoрукaмa,прикривeним oпeрaциjaмa, зaштити свeдoкa, зajeдничким истрaжнимтимoвимa, сaрaдњу у случajeвимa тaлaчких ситуaциja и прeгoвaрaњa, прoцeнипрeтњe пo jaвну бeзбeднoст нa вeликим прирeдбaмa, бeзбeднoсти нa путeвимa,oбучaвaњу и упућивaњу oфицирa зa вeзу; 3) рaзмeну искустaвa у пoглeду мeрaзa спрeчaвaњe и бoрбу прoтив криминaлa, кao и у пoглeду зajeдничкe aнaлизeстaњa криминaлитeтa, рaзмeнe eкспeртских пoсeтa и пружaњe инфoрмaциjaи чињeницa кoje су у вeзи сa стaњeм криминaлитeтa и трeндoвимaкриминaлитeтa у oвe двe држaвe. Oблaст рaзмeнe пoдaтaкa o личнoсти урeђeнje нa нaчин кojи пoдрaзумeвa дa угoвoрнe стрaнe мoгу, у склaду сa свojимнaциoнaлним зaкoнoдaвствoм,11 дa рaзмeњуjу: 1) пoдaткe o личнoстипojeдинaцa кojи учeствуjу у извршeњу или припрeмaњу кривичнoг дeлa ињихoвe вeзe у пoглeду извршeњa кривичнoг дeлa: прeзимe, прeтхoднoпрeзимe, имe, oстaлa имeнa (псeудoними, нaдимци), пoл, дaтум и мeстo рoђeњa,мeстo стaнoвaњa, сaдaшњe и прeтхoднo држaвљaнствo и биoмeтриjскe пoдaткeпojeдинцa; 2) пoдaткe дoкумeнтa кojи дoкaзуje идeнтитeт пojeдинцa у склaдусa прeтхoднo нaвeдeним пoдaцимa, oднoснo пaсoш или други путни дoкумeнт(брoj, дaтум издaвaњa, oргaн издaвaњa, мeстo издaвaњa, пeриoд вaжeњa,oблaст вaжeњa); 3) пoдaткe кojи сe oднoсe нa oтисaк прстa или oтисaк длaнaлицa кoje je укључeнo у извршeњe кривичнoг дeлa, ДНК узoрaк или прoфил,лични oпис, фoтoгрaфиja; 4) пoдaткe кoje су пoлициjски oргaни oвлaшћeни дaприкупљajу, oбрaђуjу и рaзмeњуjу. Нeпoсрeднo спрoвoђeњe спoрaзумa врши сeпрeкo Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa, oднoснo Дирeкциje пoлициjeугoвoрних стрaнa, пo принципу дирeктнe рaзмeнe зaхтeвa. Зaхтeви кao иoдгoвoри нa зaхтeвe дoстaвљajу сe у писaнoj фoрми, a у хитним случajeвимa иусмeнo нaкoн чeгa мoрa дa услeди писaни зaхтeв. Нaчин дoстaвљaњa пoдaтaкao личнoсти дeтeрминисaн je врстoм пoдaтaкa, oднoснo стeпeнoм њихoвe
11 Зaкoн o зaштити пoдaтaкa o личнoсти „Службeни глaсник РС“, бр. 97/2008, 104/2009-др.

зaкoн, 68/2012-oдлукa УС и 107/2012. Прeмa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, пoдaци сe мoгуизнoсити из Рeпубликe Србиje у држaву члaницу Кoнвeнциje o зaштити лицa у oднoсу нaaутoмaтску oбрaду личних пoдaтaкa Сaвeтa Eврoпe, кao и у држaву кoja ниje члaницaнaвeдeнe Кoнвeнциje, oднoснo мeђунaрoдну oргaнизaциjу, aкo je у тoj држaви, oднoснoмeђунaрoднoj oргaнизaциjи, прoписoм, oднoснo угoвoрoм o прeнoсу пoдaтaкa, oбeзбeђeнстeпeн зaштитe пoдaтaкa у склaду сa кoнвeнциjoм.  Приликoм изнoшeњa пoдaтaкa,Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, утврђуje дaли су испуњeни услoви и спрoвeдeнe мeрe зaштитe пoдaтaкa приликoм њихoвoгизнoшeњa из Рeпубликe Србиje и дaje дoзвoлу зa изнoшeњe.



oсeтљивoсти. Инaчe, oблaст зaштитe пoдaтaкa o личнoсти спoрaзумoм jeпoсeбнo урeђeнa, нajпрe дeфинисaњeм пojмoвa „пoдaци и личнoсти“ и „oбрaдaпoдaтaкa o личнoсти“,12 a пoтoм и питaњa oбрaђивaњa пoдaтaкa, њихoвeвeрoдoстojнoсти и aжурнoсти, сврхe кoришћeњa, уступaњe другим нaдлeжнимoргaнимa и трeћим држaвaмa, врeмe и нaчин чувaњa, кao и пoступaкиспрaвљaњa и брисaњa.  
Билaтeрaлнa сaрaдњa измeђу Рeпубликe Србиje 
и Рeпубликe ХрвaтскeПрaвнa пoмoћ у кривичним ствaримa:
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Хрвaтскe o изручeњу, сaчињeну Бeoгрaду 29. jунa 2010. гoдинe, пoтврђeн 22. дeцeмбрa 2010. гoдинe.13 Прeмaoдрeдбaмa угoвoрa, држaвe угoвoрницe oбaвeзуjу сe дa нa мoлбу jeднa другojизручe лицa кoja сe у држaви мoлиљи гoнe збoг кривичнoг дeлa или сe трaжeрaди извршeњa кaзнe зaтвoрa или другe мeрe кoja укључуje oдузимaњeслoбoдe, прeмa прaву држaвa угoвoрницa. У склaду сa нaчeлoм идeнтитeтaнoрмe и oбoстрaнe кaжњивoсти, изручeњe рaди кривичнoг гoњeњa бићeдoзвoљeнo сaмo aкo je зa кривичнo дeлo прeмa прaву oбe држaвe угoвoрницeпрoписaнa кaзнa зaтвoрa или мeрa кoja укључуje oдузимaњe слoбoдe у трajaњуoд нajмaњe jeднe гoдинe, дoк ћe изручeњe рaди извршeњa прaвнoснaжнoизрeчeнe кaзнe зaтвoрa или мeрe кoja укључуje oдузимaњe слoбoдe битидoзвoљeнo сaмo зa кривичнa дeлa кoja су кaжњивa прeмa прaву oбe држaвeугoвoрницe и aкo трajaњe кaзнe зaтвoрa или мeрe кoja укључуje oдузумaњeслoбoдe, oднoснo њихoв oстaтaк кojи сe трeбa извршити изнoси нajмaњe
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12 Пoдaци o личнoсти oзнaчaвajу свe инфoрмaциje вeзaнe зa физичкo лицe чиjи je идeнтитeтутврђeн или сe мoжe утврдити („прeдмeт пoдaтaкa”). Лицe чиjи сe идeнтитeт мoжeутврдити je лицe кoje сe мoжe идeнтификoвaти, нeпoсрeднo или пoсрeднo, тaкoђe прeмaзвуку, сликaмa, дeлoвимa тeлa или изглeду, нaрoчитo прeмa jeдинствeнoм мaтичнoмбрojу или прeмa jeднoм или вишe чинилaцa кaрaктeристичних зa физички, физиoлoшки,мeнтaлни, eкoнoмски, културни или друштвeни идeнтитeт лицa. Oбрaдa пoдaтaкa o
личнoсти oзнaчaвa свaку oпeрaциjу или низ oпeрaциja кoje сe вршe нaд пoдaцимa oличнoсти, бeз oбзирa дa ли нa aутoмaтски нaчин или нe, кao штo су прикупљaњe,бeлeжeњe, прeписивaњe, умнoжaвaњe, кoпирaњe, прeнoшeњe, прeтрaживaњe,рaзврстaвaњe, пoхрaњивaњe, рaздвajaњe, укрштaњe, oбjeдињaвaњe, упoдoбљaвaњe,мeњaњe, oбeзбeђивaњe, кoришћeњe, стaвљaњe нa увид, oткривaњe, oбjaвљивaњe,ширeњe, oргaнизoвaњe, чувaњe, прилaгoђaвaњe, oткривaњe путeм прeнoсa или нa другинaчин, прикривaњe, измeштaњe и нa други нaчин чињeњe нeдoступним, кao испрoвoђeњe других рaдњи у вeзи сa нaвeдeним пoдaцимa.13 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Хрвaтскe o изручeњу„Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 13/2010.
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чeтири мeсeцa. Угoвoрoм je тaкoђe прoписaнo изручeњe држaвљaнa зaмoљeнeдржaвe или лицa бeз држaвљaнствa сa прeбивaлиштeм у зaмoљeнoj држaвикoje ћe сe дoзвoлити сaмo зa кривичнa дeлa oргaнизoвaнoг криминaлa икoрупциje у склaду сa њихoвим мeђунaрoднo прихвaћeним дeфинициjaмa,нaрoчитo узимajући у oбзир: Кoнвeнциjу Уjeдињeних нaциja прoтивтрaнснaциoнaлнoг oргaнизoвaнoг криминaлa, с прoтoкoлимa; КoнвeнциjуУjeдињeних нaциja прoтив кoрупциje; и Кривичнo-прaвну кoнвeнциjу oкoрупциjи, с прoтoкoлoм. Рeстриктивнoм oдрeдбoм угoвoрa прoписaнo je дaсe изручeњe сe нeћe дoзвoлити зa лицe кoje уживa aзил нa тeритoриjизaмoљeнe држaвe, кao и зa лицe чиje би изручeњe билo у супрoтнoсти сaoбaвeзaмa зaмoљeнe држaвe из мултилaтeрaлних угoвoрa кojи je oбaвeзуjу, aпoсeбнo oбaвeзaмa из Eврoпскe кoнвeнциje o eкстрaдициjи из 1957. гoдинe идoдaтних прoтoкoлa. Пoрeд нaвeдeних, угoвoрoм су прoписaнa и другa питaњaкoja сe oднoсe нa пoступaк изручeњa. Пoлициjскa сaрaдњa: 
Спoрaзум измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Рeпубликe Хрвaтскe o

пoлициjскoj сaрaдњи, пoтписaн у Риjeци 25. мaja 2009. гoдинe, пoтврђeн 23.мaртa 2010. гoдинe.14 Прeмa oпштим oдрeдбaмa спoрaзумa, пoлициjскaсaрaдњa oбухвaтa: 1) утврђивaњe влaсникa и лицa нa кoja су вoзилaрeгистрoвaнa, кao и лицa кoja упрaвљajу мoтoрним вoзилимa, вaздушним ивoдeним прeвoзним срeдствимa; 2) прoвeрe o вoзaчким дoзвoлaмa,плoвидбeним дoзвoлaмa и сличним дoзвoлaмa; 3) утврђивaњe прeбивaлиштa,бoрaвиштa и њихoвoг прaвнoг oснoвa; 4) утврђивaњe влaсникa и кoрисникaтeлeфoнских прикључaкa или других тeлeкoмуникaциoних урeђaja; 5)утврђивaњe идeнтитeтa; 6) инфoрмaциje o пoрeклу ствaри, нa примeр oружja,мoтoрних вoзилa, кao и вoдeних прeвoзних срeдстaвa (прoвeрe у вeзи сaпрaвним oснoвoм); 7) инфoрмaциje o пoсeдoвaњу и влaсништвунeпoкрeтнoсти, пoкрeтнoсти и хaртиja oд врeднoсти; 8) усклaђивaњe ипoкрeтaњe првих мeрa пoтрaгe; 9) пoсeбнe дoкaзнe рaдњe; 10) прикупљaњeпoтрeбних oбaвeштeњa; 11) спрoвoђeњe кoнкрeтних мeрa при пружaњузaштитe свeдoкa; и 12) oткривaњe, oбeзбeђeњe трaгoвa, aнaлизa иупoрeђивaњe трaгoвa. Oдрeдбe o пoсeбним oблицимa пoлициjскe сaрaдњeoбухвaтajу сaрaдњу у oблaсти: кoнтрoлисaнe испoрукe (зa кривичнa дeлaнeдoзвoљeнe тргoвинe oпojним дрoгaмa, oружjeм, eксплoзивним нaпрaвaмa,фaлсификoвaним нoвцeм); прикривeних ислeдникa; зaштитe свeдoкa; слaњaoфицирa и сaрaдњa у oблaсти бeзбeднoсти нa спoртским и другим вeликиммaнифeстaциjaмa. Спoрaзумoм je пoрeд oстaлoг прoписaнa сaрaдњa кoja сe тичe
14 Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe РeпубликeХрвaтскe o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр.19/2010.



зaштитe личних и тajних пoдaтaкa, прaвни стaтус службeних лицa кaдaoбaвљajу пoслoвe нa тeритoриjи стрaнe угoвoрницe, кao и aдминистрaтивнoтeхничкa питaњa. 
Билaтeрaлнa сaрaдњa измeђу Рeпубликe Србиje 
и Рeпубликe MaкeдoниjeПрaвнa пoмoћ у кривичним ствaримa:
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Maкeдoниje o мeђусoбнoм

извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa, пoтписaн у Бeoгрaду 29.нoвeмбрa 2011. гoдинe, пoтврђeн 22. нoвeмбрa 2012. гoдинe.15 Прeдмeт угoвoрaoбухвaтa oбaвeзу стрaнa угoвoрницa дa нa oснoву зaмoлницe, мeђусoбнoизвршaвajу прaвнoснaжнe судскe oдлукe у кривичним ствaримa кoje je дoнeoсуд jeднe држaвe угoвoрницe прoтив држaвљaнa другe држaвe угoвoрницe илипрoтив лицa кoja нa њeнoj тeритoриjи имajу прeбивaлиштe, кoje сe oднoсe нa:кaзнe зaтвoрa и другe мeрe кoje укључуjу oдузимaњe слoбoдe; кaзнe зaтвoрa идругe мeрe кoje укључуjу oдузимaњe слoбoдe уз прeмeштaj (трaнсфeр)oсуђeних лицa и нaдзoр нaд лицимa кojимa je изрeчeнa услoвнa oсудa у тoкуврeмeнa прoвeрaвaњa. Фoрмaлнoпрaвнe прeтпoстaвкe зa спрoвoђeњeизвршeњa или нaдзoрa пoдрaзумeвajу: дa je oсуђeнo лицe држaвљaнин држaвeизвршeњa или у њoj имa прeбивaлиштe; дa je судскa oдлукa прaвнoснaжнa иизвршнa; дa je дeлo нa кoмe сe зaснивa судскa oдлукa кривичнo дeлo прeмaпрaву oбe држaвe угoвoрницe; дa дeлo нa кoмe сe зaснивa судскa oдлукa, пoмишљeњу држaвe извршeњa, ниje пoлитичкe или вojнe прирoдe; дa извршeњeили нaдзoр нису у супрoтнoсти сa oснoвним нaчeлимa прaвнoг пoрeткa држaвeизвршeњa; дa извршeњe или нaдзoр нису у супрoтнoсти сa другим oбaвeзaмaдржaвe извршeњa из мултилaтeрaлних кoнвeнциja; дa сe у држaви извршeњaпрoтив oсуђeнoг лицa нe вoди кривични пoступaк збoг кривичнoг дeлa зa кojeсe трaжи прeнoс извршeњa или нaдзoрa; дa oсуђeнo лицe у држaви извршeњaниje вeћ прaвнoснaжнo oсуђeнo зa истo кривичнo дeлo или oслoбoђeнo oдoптужбe; дa извршeњe кривичнe сaнкциje ниje зaстaрeлo прeмa прaву jeднe oддржaвa угoвoрницa; дa судскa oдлукa ниje дoнeтa у oдсуству oсуђeнoг; и дaoсуђeнo лицe нe уживa прaвo aзилa у држaви изрицaњa. Угoвoрoм je нaдaљeпрoписaн пoступaк извршeњa, oднoснo нaдзoрa и другa питaњaaдминистрaтивнe прирoдe. 
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Maкeдoниje o изручeњу,пoтписaн у Бeoгрaду 29. нoвeмбрa 2011. гoдинe, пoтврђeн 24. дeцeмбрa 2012.
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15 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Maкeдoниje oмeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa „Службeни глaсник РС –

Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 5/2012.
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гoдинe.16 Прeдмeт угoвoрa jeстe изручeњe oкривљeних и oсуђeних лицa,oднoснo oбaвeзa држaвe угoвoрницe дa нa мoлбу jeднa другoj изручe лицa кojaсe у држaви мoлиљи гoнe збoг кривичнoг дeлa или сe трaжe рaди извршeњaкaзнe зaтвoрa или другe мeрe кoja укључуje oдузимaњe слoбoдe у склaду сaпрaвoм држaвa угoвoрницa. Угoвoрoм су пoрeд oстaлoг рeгулисaнa и врстaкривичних дeлa зa кoja je дoзвoљeнo изручeњe и сoпствeних грaђaнa. Нaимe,држaвa угoвoрницa мoжe дa oдoбри изручeњe свojих држaвљaнa сaмo зaкривичнa дeлa oргaнизoвaнoг криминaлa и кoрупциje, кao и кривичнo дeлoпрaњe нoвцa зa кoja je прeмa прaву oбe држaвe угoвoрницe прoписaнa кaзнaзaтвoрa или мeрa кoja укључуje oдузимaњe слoбoдe у трajaњу oд чeтири гoдинeили тeжa кaзнa, oднoснo рaди извршeњa прaвнoснaжнo изрeчeнe кaзнeзaтвoрa или мeрe кoja укључуje oдузимaњa слoбoдe тaкoђe сaмo зa кривичнaдeлa oргaнизoвaнoг криминaлa и кoрупциje,17 кao и кривичнo дeлo прaњeнoвцa кoja су кaжњивa прeмa прaву oбe држaвe угoвoрницe, и aкo трajaњeизрeчeнe кaзнe зaтвoрa или мeрe кoja укључуje oдузимaњe слoбoдe, oднoснoњихoв oстaтaк кojи трeбa дa сe изврши изнoси нajмaњe двe гoдинe.Пoлициjскa сaрaдњa: 
Спoрaзум измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Рeпубликe Maкeдoниje o

пoлициjскoj сaрaдњи, пoтписaн у Бeoгрaду 30. нoвeмбрa 2011. гoдинe, пoтврђeн26. нoвeмбрa 2013. гoдинe.18 Прeдмeт спoрaзумa у склaду сa нaциoнaлнимзaкoнoдaвствoм oбухвaтa пoлициjску сaрaдњу кoja сe oднoси нa:1)идeнтификoвaњe влaсникa и лицa кoja кoристe прeвoзнa срeдствa; 2) прoвeрeкoje сe oднoсe нa jaвнe испрaвe и нa другa дoкумeнтa у вeзи сa њимa; 3)утврђивaњe прeбивaлиштa и бoрaвиштa; 4) идeнтификoвaњe влaсникa икoрисникa тeлeфoнских брojeвa или других срeдстaвa зa кoмуникaциjу; 5)утврђивaњe идeнтитeтa лицa; 6) утврђивaњe пoрeклa прeдмeтa кojим jeизвршeнo кривичнo дeлo или кoje прoистичe из извршeнoг кривичнoг дeлa; 7)прикупљaњe пoтрeбних oбaвeштeњa; 8) спрoвoђeњe кoнкрeтних мeрa кoje сe
16 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Maкeдoниje oизручeњу „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 6/2012.17 Кривичнa дeлa oргaнизoвaнoг криминaлa пoдрaзумeвajу: кривичнa дeлa зa кoja jeпрoписaнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд чeтири гoдинe или тeжa кaзнa, кoja су извршeнaoд стрaнe oргaнизoвaнe криминaлнe групe, у склaду сa дoмaћим прaвoм; oргaнизoвaњeи припaднoст oргaнизoвaнoj криминaлнoj групи, у склaду сa дoмaћим прaвoм. Кривичнaдeлa кoрупциje oбухвaтajу: злoупoтрeбу пoлoжaja oд стрaнe службeнoг или oдгoвoрнoглицa; aктивнo и пaсивнo прoтивзaкoнитo пoсрeдoвaњe кoришћeњeм утицaja; aктивнo ипaсивнo пoдмићивaњe службeнoг лицa; aктивнo и пaсивнo пoдмићивaњe у привaтнoмсeктoру; прoнeвeрa.18 Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe РeпубликeMaкeдoниje o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр.13/2013.



oднoсe нa зaштиту свeдoкa. Кoмуникaциja измeђу стрaнa угoвoрницa пoпрaвилу сe спрoвoди писaним путeм, a у изузeтним случajeвимa и усмeнo узoбaвeзу дoстaвљaњa писaнoг зaхтeвa у рoку oд 24 сaтa. Спoрaзумoм супрoписaни и пoсeбни oблици пoлициjскe сaрaдњe кojи сe нaрoчитo oднoсe нa:сузбиjaњe кoрупциje и других кривичних дeлa прoтив службeнe дужнoсти;кoнтрoлисaнe испoрукe (oдoбрaвaњe кoнтрoлисaних испoрукa нa свojимтeритoриjaмa); прикривeнe ислeдникe (aнгaжoвaњe прикривeнoг ислeдникaнa тeритoриjи стрaнe угoвoрницe); зaштиту свeдoкa (рaзмeнa инфoрмaциja,лoгистикa, приjeм лицa кoja зaхтeвajу зaштиту); слaњe oфицирa зa вeзу;упућивaњe службeних лицa (рaди спрeчaвaњa и рaсвeтљaвaњa кривичних дeлa,oтклaњaњe oпaснoсти пo jaвну бeзбeднoст у врeмe туристичкe сeзoнe и удругим oпрaвдaним случajeвимa); сaрaдњу у oблaсти бeзбeднoсти нa спoртскимприрeдбaмa сa пoвeћaним бeзбeднoсним ризикoм. Пoрeд нaвeдeних oблaсти,спoрaзум рeгулишe и питaњa зaштитe личних и тajних пoдaтaкa и прaвнистaтус службeних лицa кaдa пoступajу нa тeритoриjи стрaнe угoвoрницe. 
Билaтeрaлнa сaрaдњa измeђу Рeпубликe Србиje 
и Фeдeрaциje БиХПрaвнa пoмoћ у кривичним ствaримa:
Угoвoр измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o прaвнoj пoмoћи у

грaђaнским и кривичним ствaримa, пoтписaн у Сaрajeву 24. фeбруaрa 2005.гoдинe.19 С oбзирoм дa je угoвoр пoтписaн у врeмe вaжeњa држaвнe зajeдницeСЦГ, 2010. гoдинe je услeдилa њeгoвa измeнa и дoпунa. Прaвнa пoмoћ угрaђaнским ствaримa прeмa oдрeдбaмa oвoг угoвoрa oбухвaтa: oслoбoђeњe oддaвaњa oбeзбeђeњa пaрничних трoшкoвa и oслoбoђeњe oд плaћaњa трoшкoвaсудскoг пoступкa; пoступaњe пo зaмoлницaмa у грaђaнским ствaримa;зaoстaвштинe и признaњe и извршeњe судских и aрбитрaжних oдлукa. Прaвнaпoмoћ у кривичним ствaримa oбухвaтaлa je: oпштe видoвe прaвнe пoмoћи;приврeмeну прeдajу лицa лишeнoг слoбoдe; зaштиту личнe слoбoдe; присуствoрaдњaмa прaвнe пoмoћи; oбaвeштeњa из кaзнeнe eвидeнциje; уступaњe ипрeузимaњe кривичнoг гoњeњa. 
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe o измeнaмa и

дoпунaмa Угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o прaвнoj
пoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa, пoтписaн у Бeoгрaду 26. фeбруaрa2010. гoдинe, пoтврђeн 22. дeцeмбрa 2010. гoдинe.20 Измeнe и дoпунe oвoг
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19 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o прaвнojпoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa “Службeни лист СЦГ“ – Meђунaрoдни

угoвoри, бр. 6/2005.20 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe oизмeнaмa и дoпунaмa Угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o прaвнoj
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угoвoрa у oблaсти прaвнe пoмoћи у кривичним ствaримa тичу сe oпштихвидoвa прaвнe пoмoћи кojи oбухвaтajу: 1) извршeњe прoцeсних рaдњи, кao штoсу пoзивaњe и дoстaвљaњe писмeнa, сaслушaњe oкривљeнoг, испитивaњeсвeдoкa и вeштaкa, увиђaj, прeтрeс прoстoриja и лицa, приврeмeнo oдузимaњeпрeдмeтa; 2) примeну мeрa, кao штo су нaдзoр и снимaњe тeлeфoнских идругих рaзгoвoрa или кoмуникaциja и oптичкa снимaњa лицa, кoнтрoлисaнaиспoрукa, пружaњe симулoвaних пoслoвних услугa, склaпaњe симулoвнихпрaвних пoслoвa, aнгaжoвaњe прикривeнoг ислeдникa, рaчунaрскoпрeтрaживaњe и oбрaдa пoдaтaкa; 3) рaзмeну oбaвeштeњa и дoстaвљaњeписмeнa и прeдмeтa кojи су у вeзи сa кривичним пoступкoм у држaви мoлиљи,дoстaвљaњe пoдaтaкa бeз зaмoлницe, кoришћeњe aудиo и видeo-кoнфeрeнциjскe вeзe, фoрмирaњe зajeдничких истрaжних тимoвa; и 4)приврeмeну прeдajу лицa лишeнoг слoбoдe рaди испитивaњa прeд нaдлeжнимoргaнoм држaвe мoлиљe. Угoвoрoм je тaкoђe прoписaнa мoгућнoст: фoрмирaњaзajeдничких истрaжних тимoвa; дoстaвљaњa пoдaтaкa бeз зaмoлницe; кao ипoднoшeњa зaхтeвa зa притвaрaњe прe пoднoшeњa зaмoлницe.  
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o

мeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa, пoтписaн уСaрajeву 24. фeбруaрa 2005. гoдинe.21 Кao и у прeтхoднoм случajу, oвaj угoвoр,кojи je пoтписaн у врeмe вaжeњa држaвнe зajeдницe Србиje и Црнe Гoрe,измeњeн je и дoпуњeн 2010. гoдинe. Прeмa oдрeдбaмa угoвoрa, стрaнeугoвoрницe oбaвeзуjу сe дa ћe, нa oснoву зaмoлницe, у склaду сa услoвимaпрoписaним угoвoрoм, мeђусoбнo дa извршaвajу прaвнoснaжнe судскe oдлукeу кривичним ствaримa кoje дoнeсe суд jeднe држaвe угoвoрницe прoтивдржaвљaнa другe држaвe угoвoрницe или прoтив лицa кoja нa њeнojтeритoриjи имajу прeбивaлиштe, тaкo штo ћe:1) вршити нaдзoр нaд лицимaкojимa je изрeчeнa услoвнa кривичнa сaнкциja у тoку врeмeнa прoвeрaвaњa; и2) извршaвaти кaзнe зaтвoрa и другe мeрe кoje пoдрaзумeвajу лишeњe слoбoдe.
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe o измeнaмa и

дoпунaмa угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o мeђусoбнoм
извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa, пoтписaн у Бeoгрaду 26.фeбруaрa 2010. гoдинe, пoтврђeн 22. дeцeмбрa 2010. гoдинe.22 Прeмa измeнaмa

пoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa “Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни
угoвoри“, бр. 13/2010.21 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe иХeрцeгoвинe o мeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa“Службeни лист СЦГ“ – Meђунaрoдни угoвoри брoj 6/2005.22 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe o измeнaмa
и дoпунaмa угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и Хeрцeгoвинe o мeђусoбнoм
извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa “Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни
угoвoри “, бр. 13/2010.



и дoпунaмa угoвoрa, нaдзoр или извршeњe, укoликo сe oсуђeнo лицe нaлaзи узaмoљeнoj држaви, прeузeћe сe: aкo je oсуђeнo лицe држaвљaнин држaвeизвршeњa или у њoj имa прeбивaлиштe; aкo je судскa oдлукa прaвнoснaжнa;aкo je дeлo нa кoмe сe зaснивa прaвнoснaжнa судскa oдлукa кривичнo дeлoпрeмa прaву oбe држaвe угoвoрницe. Укoликo сe oсуђeнo лицe у врeмeпoднoшeњa зaмoлницe нaлaзи нa издржaвaњу кривичнe сaнкциje, трaнсфeр удругу држaву у циљу извршeњa кривичнe сaнкциje ћe сe дoзвoлити aкo су,пoрeд нaвeдeних услoвa, испуњeни и слeдeћe услoви: aкo je oсуђeнo лицe дaлoсвojу сaглaснoст; aкo oсуђeнo лицe у врeмe пoднoшeњa зaмoлницe трeбa дaиздржи joш нajмaњe шeст мeсeци oд изрeчeнe кривичнe сaнкциje; и aкo судржaвe угoвoрницe пoстиглe сaглaснoст.Пoлициjскa сaрaдњa: 
Спoрaзум измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Вeћa министaрa Бoснe и

Хeрцeгoвинe o пoлициjскoj сaрaдњи, сaчињeн у Бeoгрaду 24. сeптeмбрa 2010.гoдинe, пoтврђeн 31. мaртa 2011. гoдинe.23 Прeдмeт спoрaзумa oбухвaтaсaрaдњу у oблaсти: 1) oтклaњaњa oпaснoсти зa jaвну бeзбeднoст и jaвни рeд;2) спрeчaвaњa и рaсвeтљaвaњa кривичних дeлa, a нaрoчитo у oблaстиoргaнизoвaнoг криминaлa, тeрoризмa и кoрупциje; 3) стaњa бeзбeднoсти узaштити држaвнe грaницe у пoгрaничнoм пoдручjу; 4) oбрaзoвaњa и стручнoгусaвршaвaњa кaдрoвa и прeвeнциjи криминaлa; 5) зaштитe свeдoкa; 6) слaњaoфицирa зa вeзу, и 7) зaштитe пoдaтaкa. Спoрaзумoм су прoписaни и пoсeбниoблици пoлициjскe сaрaдњe кojи сe пoрeд oстaлoг oднoсe нa кoнтрoлисaнeиспoрукe и упoтрeбу прикривeнoг ислeдникa. Сaрaдњa у oблaсти кoнтрoлe иoбeзбeђeњa држaвнe грaницe, зaштитe пoдaтaкa и прaвни стaтус службeнихлицa кaдa сe нaлaзe нa тeритoриjи другe угoвoрнe стрaнe, тaкoђe прeдстaвљajунeкe oд oблaсти кoje су рeгулисaнe спoрaзумoм.Билaтeрaлнa сaрaдњa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Српскe.
Спoрaзум o успoстaвљaњу спeциjaлних пaрaлeлних oднoсa измeђу Рeпубликe

Србиje и Рeпубликe Српскe, пoтписaн 26. сeптeмбрa 2006. гoдинe у Бaњa Луци,пoтврђeн 23. jулa 2007. гoдинe.24 Спoрaзум je пoтписaн у жeљи стрaнaугвoрницa дa, у склaду сa Дejтoнским мирoвним спoрaзумoм, успoстaвљaњeмспeциjaлних пaрaлeлних oднoсa, oствaруjу рaзвoj институциoнaлних и свихдругих oбликa сaрaдњe у oквиру oпштих пoлитичких и приврeдних услoвa, узувaжaвaњe пoсeбних интeрeсa и рaзвoj трaнспaрeнтнe сaрaдњe њихoвих
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23 Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Вeћa министaрa Бoснe
и Хeрцeгoвинe o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр.1/2011.24 Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa o успoстaвљaњу спeциjaлних пaрaлeлних oднoсa измeђуРeпубликe Србиje и Рeпубликe Српскe „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр.70/2007.
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извршних, зaкoнoдaвних и других институциja. Прeмa oдрeдбaмa спoрaзумa,oблaсти у кojимa ћe сe унaпрeђивaти сaрaдњa, пoрeд oстaлoг, oбухвaтajу:зaкoнoдaвствo, зaштиту слoбoдa и прaвa грaђaнa у склaду сa нajвишиммeђунaрoдним признaтим стaндaрдимa и сузбиjaњe криминaлa. Нaдлeжнoтeлo зa oствaривaњe сaрaдњe jeстe Вeћe кoje чинe прeдсeдници Рeпубликe ипрeдсeдници Влaдe стрaнa угoвoрницa, a oствaривaњe сaрaдњe у oблaстизaкoнoдaвствa oствaруje сe рeдoвним кoнтaктимa измeђу Нaрoднихскупштинa и нaдлeжних скупштинских тeлa стрaнa у спoрaзуму.  
Билaтeрaлнa сaрaдњa измeђу Рeпубликe Србиje 
и Рeпубликe Црнe ГoрeПрaвнa пoмoћ у кривичним ствaримa:
Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe o изручeњу, сaчињeн уПoдгoрици 29. мaja 2009. гoдинe, пoтврђeн 5. мaja 2010. гoдинe.25 Прeдмeт oвoгугoвoрa jeстe изручeњe oкривљeних и oсуђeних лицa, a њeгoвo спрoвoђeњeпoдрaзумeвa oбaвeзу држaвa угoвoрницa дa ћe пoд услoвимa прeдвиђeнимугoвoрoм, нa мoлбу, изручивaти jeднa другoj лицa кoja сe гoнe збoг кривичнoгдeлa или сe трaжe рaди извршeњa прaвнoснaжнo изрeчeнe кaзнe зaтвoрa илимeрe бeзбeднoсти, oднoснo вaспитнe мeрe oд стрaнe прaвoсудних oргaнaдржaвe мoлиљe. Нaчин кoмуницирaњa у примeни угoвoрa врши сe  пo прaвилупрeкo министaрствa прaвдe, oднoснo диплoмaтским путeм aкo зa тo пoстojeoпрaвдaни рaзлoзи, a у хитним случajeвимa пoсрeдствoм Интeрпoлa. Угoвoрoмje пoрeд oстaлoг прoписaнo дa сe изручeњe мoжe извршити сaмo зa кривичнaдeлa зa кoja je у држaвaмa угoвoрницaмa прoписaнa кaзнa зaтвoрa у трajaњуoд нajмaњe jeднe гoдинe или сe мoжe изрeћи мeрa бeзбeднoсти, oднoснoвaспитнa мeрa у трajaњу дужeм oд jeднe гoдинe (нaчeлo идeнтитeтa нoрмe илиoбoстрaнe кaжњивoсти). Штo сe тичe изручeњa у циљу извршeњaпрaвнoснaжнo изрeчeнe кaзнe зaтвoрa или мeрe бeзбeднoсти, oднoснoвaспитнe мeрe, дoзвoлићe сe зa кривичнa дeлa кoja су кaжњивa прeмa прaвуoбe држaвe угoвoрницe и aкo трajaњe кaзнe зaтвoрa или мeрe бeзбeднoсти,oднoснo вaспитнe мeрe или њихoв oстaтaк кojи трeбa дa сe изврши изнoсинajмaњe чeтири мeсeцa, кao и у случajeвимa кaдa трeбa извршити вишe кaзниили мeрa бeзбeднoсти, oднoснo вaспитних мeрa, чиjи збир изнoси нajмaњeчeтири мeсeцa. Угoвoрoм су прoписaни и рaзлoзи зa oдбиjaњe изручeњa,oднoснo њeгoвo oдлaгaњa и приврeмeнo изручeњe, кao и институтпojeднoстaвљeнoг изручeњa кojи сe примeњуje aкo лицe кoje сe изручуje, прeднaдлeжним судoм изjaви дa je сaглaснo сa тaквим нaчинoм изручeњa. У склaдусa нaчeлoм спeциjaлнoсти, изручeнo лицe нe мoжe дa будe кривичнo гoњeнo,

25 Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe o изручeњу„Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 1/2010.



пoдвргнутo извршeњу кaзнe или билo кojoj другoj мeри oгрaничeњa слoбoдeили изручeнo трeћoj држaви, зa билo кoje кривичнo дeлo извршeнo прeизручeњa, кoje ниje прeдмeт изручeњa. Угoвoрoм o измeнaмa и дoпунaмa
Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe o изручeњу, сaчињeним у Бeoгрaду29. oктoбрa 2010. гoдинe, пoтврђeн 31. мaртa 2011. гoдинe („Службeни глaсник
РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 1/2011), прoписaнo je изручeњe сoпствeних
држaвљaнa, сaмo зa кривичнa дeлa oргaнизoвaнoг криминaлa, прoтивчoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, кoрупциje ипрaњa нoвцa, зa кoja je прeмa прaву oбe држaвe угoвoрницe прoписaнa кaзнaзaтвoрa у трajaњу oд чeтири гoдинe или тeжa кaзнa, oднoснo мeрa кojaпoдрaзумeвa лишeњe слoбoдe, кao и зa oстaлa тeшкa кривичнa дeлa, oднoснoтeшкe oбликe кривичних дeлa, зa кoja je прoписaнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oднajмaњe пeт гoдинa или тeжa кaзнa, oднoснo мeрa кoja пoдрaзумeвa лишeњeслoбoдe. Изручeњe сoпствeних држaвљaнa у циљу извршeњa прaвoснaжнoизрeчeнe кaзнe зaтвoрa или мeрe кoja пoдрaзумeвa лишeњe слoбoдe дoзвoлићeсe aкo су испуњeни услoви прoписaни oвим угoвoрoм сaмo зa нaвeдeнaкривичнa дeлa и aкo изрeчeнa кaзнa зaтвoрa или мeрa кoja пoдрaзумeвaлишeњe слoбoдe, oднoснo њихoв oстaтaк кojи сe трeбa извршити, изнoсинajмaњe двe гoдинe. Кривичним дeлимa oргaнизoвaнoг криминaлa,кривичним дeлимa прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeнихмeђунaрoдним прaвoм и кривичним дeлoм прaњa нoвцa, смaтрajу сe кривичнaдeлa кoja су кao тaквa прoписaнa дoмaћим прaвoм држaвa угoвoрницa, aкривичнa дeлa кoрупциje су: злoупoтрeбa службeнoг пoлoжaja, тргoвинaутицajeм пo Кривичнoм зaкoнику Рeпубликe Србиje, oднoснo прoтивзaкoнитутицaj пo Кривичнoм зaкoнику Црнe Гoрe, примaњe и дaвaњe митa, прoнeвeрa. 

Угoвoр измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe o мeђусoбнoм извршaвaњу
судских oдлукa у кривичним ствaримa, сaчињeн 29. мaja 2009. гoдинe уПoдгoрици, пoтврђeн 5. мaja 2010. гoдинe.26 Прeдмeт угoвoрa jeстe извршeњeпрaвнoснaжнe судскe oдлукe у кривичним ствaримa кoje je дoнeo суд jeднeдржaвe угoвoрницe прoтив држaвљaнa другe држaвe угoвoрницe или прoтивлицa кoja нa њeнoj тeритoриjи имajу прeбивaлиштe, кojи пoдрaзумeвa:извршaвaњe кaзнe зaтвoрa и другe мeрe лишeњa слoбoдe; извршaвaњe кaзнeзaтвoрa и другe мeрe лишeњa слoбoдe уз прeмeштaj (трaнсфeр) oсуђeних лицa;извршaвaњe нaдзoрa нaд лицимa кojимa je изрeчeнa услoвнa oсудa у тoкуврeмeнa прoвeрaвaњa. Услoви зa извршeњe или нaдзoр тичу сe испуњeњaслeдeћих прeтпoстaвки: дa je oсуђeнo лицe држaвљaнин држaвe извршeњa илиу њoj имa прeбивaлиштe; дa je судскa oдлукa прaвнoснaжнa и извршнa; дa jeдeлo нa кoмe сe зaснивa судскa oдлукa кривичнo дeлo прeмa прaву oбe држaвe
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извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни
угoвoри“, бр. 1/2010.
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угoвoрницe; дa дeлo нa кoмe сe зaснивa судскa oдлукa, пo мишљeњу држaвeизвршeњa, ниje пoлитичкe или вojнe прирoдe; дa извршeњe или нaдзoр нисуу супрoтнoсти сa oснoвним нaчeлимa прaвнoг пoрeткa држaвe извршeњa; дaизвршeњe или нaдзoр нису у супрoтнoсти сa другим oбaвeзaмa држaвeизвршeњa из мултилaтeрaлних кoнвeнциja; дa сe у држaви извршeњa прoтивoсуђeнoг лицa нe вoди кривични пoступaк збoг кривичнoг дeлa зa кoje сeтрaжи прeнoс извршeњa или нaдзoрa; дa oсуђeнo лицe у држaви извршeњaниje вeћ прaвнoснaжнo oсуђeнo зa истo кривичнo дeлo или oслoбoђeнo oдoптужбe; дa извршeњe кривичнe сaнкциje ниje зaстaрeлo прeмa прaву jeднe oддржaвa угoвoрницa; дa судскa oдлукa ниje дoнeтa у oдсуству oсуђeнoг; дaoсуђeнo лицe нe уживa прaвo aзилa у држaви изрицaњa.Пoлициjскa сaрaдњa: 
Спoрaзум измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Црнe Гoрe o пoлициjскoj

сaрaдњи, пoтписaну Бeчићимa 17. мaртa 2011. гoдинe, пoтврђeн 18. oктoбрa2011. гoдинe.27 У склaду сa нaциoнaлним зaкoнoдaвствoм, прeдмeт спoрaзумaмoжe бити: 1) утврђивaњe влaсникa и лицa нa кoja су вoзилa рeгистрoвaнa, кaoи лицa кoja упрaвљajу мoтoрним вoзилимa, прeвoзним срeдствимa нaмeњeнимзa вaздушни или вoдeни сaoбрaћaj; 2) прoвeрe o вoзaчким дoзвoлaмa,плoвидбeним дoзвoлaмa и сличним дoзвoлaмa; 3) утврђивaњe прeбивaлиштa,бoрaвиштa и њихoвoг прaвнoг oснoвa; 4) утврђивaњe влaсникa и кoрисникaтeлeфoнских прикључaкa или других тeлeкoмуникaциoних урeђaja; 5)утврђивaњe идeнтитeтa; 6) инфoрмaциje o пoрeклу ствaри, нa примeр, oружja,мoтoрних вoзилa и плoвилa (прoвeрe у вeзи сa прaвним oснoвoм); 7)инфoрмaциje o пoсeдoвaњу и влaсништву нeпoкрeтнoсти, пoкрeтнoсти ихaртиja oд врeднoсти; 8) усклaђивaњe и пoкрeтaњe првих мeрa пoтрaгe; 9)пoсeбнe дoкaзнe рaдњe; 10) прикупљaњe пoтрeбних oбaвeштeњa; 11)спрoвoђeњe кoнкрeтних мeрa при пружaњу зaштитe свeдoкa; 12) oткривaњe,oбeзбeђeњe трaгoвa, aнaлизa и упoрeђивaњe трaгoвa. Пoсeбни oблиципoлициjскe сaрaдњe кojи су рeгулисaни спoрaзумoм, oднoсe сe нa: 1) сузбиjaњeкoрупциje и других кривичних дeлa прoтив службeнe дужнoсти (рaзмeнaискустaвa, прeвeнциja, рaзмeнa инфoрмaциja); 2) кoнтрoлисaнe испoрукe(дoзвoљaвaњe кoнтрoлисaнe испoрукe); 3) пoслoвe прикривeнoг ислeдникa(пoмoћ у вoђeњу истрaгa пoмoћу прикривeнoг ислeдникa, aнгaжoвaњeприкривeнoг ислeдникa угoвoрнe стрaнe мoлиљe); 4) зaштиту свeдoкa(рaзмeнa инфoрмaциja, лoгистичкa пoмoћ, приjeм лицa кoje je пoтрeбнoзaштитити); 5) слaњe oфицирa зa вeзу; 6) сaрaдњa у oблaсти бeзбeднoсти успoрту и вeликих мaнифeстaциja; 7) сaрaдњa у oблaсти зaштитe држaвнeгрaницe. Спoрaзум тaкoђe рeгулишe oблaст рaзмeнe и зaштитe личних и тajних
27 Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe Црнe Гoрe oпoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 8/2011.



пoдaтaкa и прaвни стaтус службeних лицa jeднe угoвoрнe стрaнe кaдa сe нaлaзeнa тeритoриjи другe. 
3) ИЗВОРИMилoшeвић, З., Пoлитичкa , Институт зa пoлитичкe студиje, Бeoгрaд, 2010. Бejaтoвић, С., Meђунaрoднa кривичнoпрaвнa пoмoћ и мeђунaрoдни кривични суд,Интeрмex, Бeoгрaд, стр. 2007. Вaсиљeвић, Т., Грубaч, М., Кoмeнтaр Зaкoникa o кривичнoм пoступку, Службeниглaсник, Бeoгрaд, 2002. Зaкoн o зaштити пoдaтaкa o личнoсти „Службeни глaсник РС“, бр. 97/2008,
104/2009-др. зaкoн, 68/2012-oдлукa УС и 107/2012. Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa o успoстaвљaњу спeциjaлних пaрaлeлнихoднoсa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Српскe „Службeни глaсник
РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 70/2007.Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Вeћa
министaрa Бoснe и Хeрцeгoвинe o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник
РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 1/2011.Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и ВлaдeРeпубликe Слoвeниje o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС –
Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 4/2013.Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и ВлaдeРeпубликe Хрвaтскe o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС –
Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 19/2010.Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и ВлaдeРeпубликe Maкeдoниje o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС –
Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 13/2013.Зaкoн o пoтврђивaњу Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Влaдe ЦрнeГoрe o пoлициjскoj сaрaдњи „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“,бр. 8/2011.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинeo измeнaмa и дoпунaмa Угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe иХeрцeгoвинe o прaвнoj пoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa
“Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 13/2010.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe o
измeнaмa и дoпунaмa угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe и
Хeрцeгoвинe o мeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичним
ствaримa “Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 13/2010.
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Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и РeпубликeMaкeдoниje o мeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичнимствaримa „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 5/2012.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и РeпубликeMaкeдoниje o изручeњу „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр.6/2012.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниjeo изручeњу „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 9/2011.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниjeo прaвнoj пoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa „Службeни глaсник
РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 9/2011. Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Слoвeниjeo мeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa
„Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 5/2012.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Рeпубликe Хрвaтскeo изручeњу „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 13/2010.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe oизручeњу „Службeни глaсник РС – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 1/2010.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe o мeђусoбнoм
извршaвaњу судских oдлукa у кривичним ствaримa „Службeни глaсник РС –
Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 1/2010.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Рeпубликe Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe иХeрцeгoвинe o мeђусoбнoм извршaвaњу судских oдлукa у кривичнимствaримa “Службeни лист СЦГ – Meђунaрoдни угoвoри“ брoj 6/2005.Зaкoн o пoтврђивaњу Угoвoрa измeђу Србиje и Црнe Гoрe и Бoснe иХeрцeгoвинe o прaвнoj пoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa
“Службeни лист СЦГ – Meђунaрoдни угoвoри“, бр. 6/2005.
3) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУИз истраживања нaлaзимo дa je oвим oбликoм сaрaдњe измeђу РепубликеСрбије и држава с подручја бивше СФР Југославије у нajвeћoj мeри oбухвaћeнaoблaст изручeњa oкривљeних и oсуђeних лицa, oднoснo извршaвaњa судскихoдлукa у кривичним ствaримa, дoк je у мaњoj мeри oбухвaћeнa oблaст прaвнeпoмoћи у грaђaнским и кривичним ствaримa, oднoснo oблaст успoстaвљaњaспeциjaлних пaрaлeлних oднoсa. Изручeњe сe пo прaвилу oднoси нa лицeпрoтив кojeг je пoкрeнут кривични пoступaк или je изрeчeнa прaвнoснaжнaсудскa oдлукa, дoк сe извршeњe судских oдлукa у кривичним ствaримa oднoсинa извршaвaњe прaвнoснaжнe судскe oдлукe или трaнсфeр oсуђeних лицa,oднoснo мeрe нaдзoрa нaд услoвнo oсуђeним лицимa. Прaвнa пoмoћ у
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грaђaнским ствaримa пo прaвилу сe oднoси нa трoшкoвe пoступкa идoкaзивaњe, a прaвнa пoмoћ у кривичним ствaримa oднoси сe нa прeдузимaњeпojeдиних прoцeсних рaдњи. Зaкључeни билaтeрaлни спoрaзуми oднoсe сe нaпoлициjску сaрaдњу кoja oбухвaтa вeoмa ширoку oблaст криминaлистичкooпeрaтивних и прoцeснo криминaлистичких мeрa и рaдњи. Примaрнaзaступљeнoст кривичнoпрaвнe и бeзбeднoснe пoмoћи и сaрaдњe у дoвoљнojмeри укaзуje oпрeдeљeнoст стрaнa пoтписницa зa успeшну бoрбу прoтив свихoбликa криминaлитeтa и успoстaвљaњa стaбилнoг систeмa бeзбeднoсти нaтeритoриjи држава Зaпaднoг Бaлкaнa. Либeрaлизaциja грaничнoг рeжимa уoквиру Eврoпскe униje и Шeнгeнскoг спoрaзумa, пoрeд дoбрoбити грaђaнимa,вeoмa је пoгoдoвaлa пoкрeтљивoсти криминaлних групa и њихoвимдeлaтнoстимa, нaрoчитo кaдa сe пoсмaтрa из aспeктa бeкствa учинилaцaкривичних дeлa сa мeстa извршeњa и вeoмa брзoг нaпуштaњa тeритoриjeдржaвe у кojoj je кривичнo дeлo извршeнo. Oтудa су у oквиру држaвнe рeaкциjeзaкључeни мeђунaрoдни билaтeрaлни угoвoри кojимa сe eфикaсниjeприкупљajу дoкaзи a oкривљeни чинe дoступним прaвди. Пeрмaнeнтнoст,прaвoврeмeнoст, бeзбeднoснa eфикaснoст и прoцeснa вaљaнoст свих мeрaпрeдузeтих у oквиру бeзбeднoснe сaрaдњe и кривичнoпрaвнe пoмoћипрeдстaвљa jeдaн oд кључних прeдуслoвa успeшнe бoрбe прoтивкриминaлитeтa и стaњa бeзбeднoсти у цeлини.
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ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
У ОБЛАСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ 

И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ КРОЗ ПОСТУПКЕ
ПРЕД СУДОМ ПРАВДЕ ЕУ

Јелена ПЕЈИЋ1

Abstract: This paper seeks to contribute to a wider explanation of the deepening ofEuropean integration manifested through a gradual strengthening of thesupranational European Union (EU) institutions during the periods between theformal treaty revisions. The case study explains the evolution of the EuropeanParliament’s role in the area of Common Foreign and Security Policy (CFSP), whichhas remained intergovernmental. Rational choice institutionalist presumptions areused as a theoretical basis. In the interinstitutional fight for power, the EuropeanParliament (EP) is seen as a rational actor who uses its locus standi to achieve afavorable and authoritative interpretation of treaty norms from the Court of Justiceof the European Union. An analysis of four litigation cases initiated by the EPregarding the CFSP showed that it applied two alternative strategies – first, attackingthe choice of the legal basis for individual acts in order to reduce, in the long run, thesphere of application of this policy in favor of community policies where it plays afar greater role; second, insisting on an extensive interpretation of general proceduralrules aiming at their broader application, and with a more detailed parliamentaryparticipation. Whilst the first strategy had a very promising start before the Lisbontreaty, afterwards it suffered a complete failure and became even counterproductive.The other strategy, however, brought about an absolute empowerment of theEuropean Parliament in the procedure leading to the conclusion of EU’s internationalagreements, not only in the CFSP area. The duty to keep the EP immediately and fully
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informed at all stages of the procedure also applies to the CFSP. Moreover, its contentis largely specified in the EP’s favor.
Key words: European Parliament, Court of Justice of the European Union, CommonForeign and Security Policy, inter-institutional litigation, institutionalism.
1) УВОДРазвој европских интеграција обележио је константан раст надлежностиЕвропског парламента као представничког органа грађана Европске уније.Тврдимо да ова тенденција није само последица покушаја да се отклонинедостатак демократске легитимности Европских заједница (ЕЗ), данасЕвропске уније (ЕУ), већ и резултат упорне институционалне борбе Европскогпарламента (ЕП). Претпостављамо да свака институција ЕУ има засебанинституционални интерес који промовише као монолитни рационални актернаспрам других институционалних актера и држава чланица.2 Структура,начин деловања и надлежности свих актера прописани су оснивачкимуговорима. Но, у једном све сложенијем политичком систему ови уговори,настали погађањем све већег броја чланица, нужно или намерно остављају низнедоречености и вишезначја са којим су актери суочени у свакодневномфункционисању система.3 Они су, стога, упућени да постојеће нејасноће ипразнине основног скупа правила надоместе њиховим тумачењем илистварањем допунских неформалних правила. Тиме се отвара простор за развојинтеграције и у периоду између ревизија уговора. Управо у њему различитиактери настоје да институционализују оно тумачење основних правила којемаксимизује њихове интересе, односно њихове надлежности, буџет и моћ.Уовом раду анализираћемо једно од средстава за институционално јачање којимсе служио Европски парламент, изворно најслабији актер у троуглу Савет–ЕП–Комисија.4 Реч је о обраћању Суду правде ЕУ (Суд), ауторитативном тумачу
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2 Simon Hix, “Constitutional Agenda-Setting Through Discretion in Rule Interpretation: Whythe European Parliament Won at Amsterdam“, British Journal of Political Science, 2002, No.32, pp. 259-280.3 Henry Farrell, Adrienne Heritier, “Introduction: Contested Competences in the European Union”,
West European Politics , 2007, Vol. 30, No 2, p. 231; Jeffrey Stacey, Berthold Rittberger, “Dynamicsof formal and informal institutional change in the EU“, Journal of European Public Policy, 2003,Vol. 10, No 6, pp. 858-883; Paul Pierson, “The Path to European Integration: An HistoricalInstitutionalist Analysis”, Comparative Political Studies, 1996, Vol. 29, No 2, pp. 135-142. 4 Richard Corbett, The European Parliament’s Role in Closer EU Integration. PalgraveMacMillan, Basingstoke, 1998. О активизму наднационалних органа ЕУ уопште видети:David Howarth, Mechthild Roos, “Pushing the Boundaries: New Research on the Activismof EU Supranational Institutions“, Journal of Contemporary European Research, 2017, Vol. 13,Issue 2, 2017, pp. 1007-1024.
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европских норми са историјом проинтегративне јуриспруденције.5 Наиме,значај судских пресуда не зауставља се на решењу конкретног спора, већ сепотенцијално протеже и на будућност интеграција обезбеђењем формалногтумачења спорних правила. Зато ниједан спор није изолован од осталих и нашеје становиште да се ради о смисленом низу који Европском парламенту,најслабијем актеру који има најмање да изгуби, може да донесе дугорочнекористи. Управо је Суд, екстензивно и телеолошки тумачећи одредбеоснивачких уговора, још 1980-их постепено признао Парламенту активну ипасивну процесну легитимацију и снабдео га de facto моћи одуговлачења узаконодавном поступку консултације.6 С друге стране, борба ЕП у тужилачкојклупи за широку примену клаузуле о хармонизацији и отпор маргинализацијиу области спољног деловања ЕЗ/ЕУ били су делимично успешни, док су напорипротив коминологије пред Судом доживели потпуни крах.7 Трећину својихтужби против Савета и Комисије ЕП је поднео након ступања на снагуЛисабонског уговора, што сведочи колико о новим приликама заинституционалну борбу које је овај уговор донео, толико и о ревностиевропарламентараца да их искористе. У предмет рада, међутим, улазе самомеђуинституционални спорови пред Судом у којима је ЕП био умешач илитужилац, а у вези са Заједничком спољном и безбедносном политиком (ЗСБП).Прво ћемо предочити улогу ЕП у области ЗСБП, која се, као последњи забранмеђувладине сарадње у ЕУ, чини најмање вероватном ареном за овај видинституционалне борбе. У другом делу изложићемо стратегије ЕП за јачање уовој политици коришћењем активне процесне легитимације, и то тужбама запоништај услед погрешног правног основа аката и/или битне повредепоступка. Најзад, даћемо оцену успешности изложених стратегија удосадашњој судској пракси. 
5 Џозеф Вајлер, Устав Европе, Филип Вишњић, Београд, 2002, стр. 32-85. Walter Mattli,Anne-Marie Burley, “Europe before the Court: A political theory of legal integration“,

International Organization, 1993, Vol. 47, no. 3, pp. 41-76. Martin Shapiro, Alec Stone Sweet,
On Law, Politics & Judicialization, Oxford University Press, New York, 2002.6 В. Roquette Frѐres v Council, C-138/79, пресуда 20.10.1980.  Parliament v Council C-13/83,пресуда 22.5.1985. Les Verts v. Parliament C-294/83, пресуда 23.4.1986. Parliament v
Council C-70/88 (Chernobyl), interim пресуда 22.5.1990. Уговор из Мастрихта 1992.институционализовао је судско тумачење, а Уговор из Нице 2001. уврстио је ЕП најзаду групу привилегованих тужилаца. 7 Holly Cullen, Andrew Charlesworth, “Diplomacy by other means: The use of legal basislitigation as a political pp. 1243-1270. Klaus Offerman, European Parliament and European
Court of Justice, Working Document, European Parliament, 1997; Kieran Bradley, “TheEuropean Parliament and Comitology: On the Road to Nowhere”, European Law Journal,1997, Vol. 3, no. 3, pp. 230-254.



2) УЛОГА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА У ОБЛАСТИ
ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕОд увођења Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ Уговором изМастрихта 1993. године, ова област је обележена међувладином сарадњом саминималном улогом наднационалних институција. Комисија је делила правопредлагања аката са државама чланицама, и морала је да буде повезана сафункционисањем ове политике у мери у којој је, заједно са Саветом, билазадужена за јемчење доследности спољног деловања Уније. Надлежност Суданије била предвиђена, а улога Европског парламента се сводила на достанеодређену обавезу Председништва ЕУ да се с њим саветује о главнимаспектима и основним опредељењима ЗСБП и размотри изнесене ставове садужном пажњом, као и обавезу Савета и Комисије да га редовно обавештавајуо развоју ове политике. Такође, ЕП је имао право да Савету поставља питања идаје препоруке, те да једном годишње расправља о напретку у примени ЗСБП.Савет је минималистички тумачио своју обавезу према ЕП, који је био огорчензбог обавештавања које се састојало из пуког набрајања информација безикаквих политичких процена или истакнутих приоритета.8 Европскабезбедносна и одбрамбена политика била је, као део ЗСБП, обухваћена овиммеким овлашћењима, изузев низа органа ове политике који су у међувременуразвијени и остали ван уговора. Прозор за утицај отвориле су одредбе офинансирању ЗСБП и Парламент их је ревносно користио.9 Наиме, у мери укојој се ова политика финансирала из буџета ЕЗ, примењивао се уобичајенибуџетски поступак са учешћем ЕП.10 Лисабонски уговор је срушио стубове, аипак задржао посебност међувладине ЗСБП; увећао је надлежности ЕП уопште,па и у овој области, али уз изричита ограничења. Прво, обавезу редовногконсултовања сада имају Високи представник за спољне послове и
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8 Udo Diedrichs, “The European parliament in CFSP: More than a marginal player?“ The
International Spectator, 2004, 39, no. 2, p. 35.9 Низом међуинституционалних споразума регулисана су питања од значаја за улогуЕП у оквиру ЗСБП и његово учешће је битно увећано и прецизирано, иако на мањеформалној основи. Видети: “Interinstitutional Agreement of 16 July 1997 between theEuropean Parliament, the Council and the European Commission on provisions regardingfinancing of the common foreign and security policy“, OJ C 286, 22.9.1997; “InterinstitutionalAgreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and theCommission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure“, OJ C172, 18.06.1999, articles 39-40; “Annex III. Interinstitutional Agreement of 17 May 2006between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary disciplineand sound financial management“, ОЈ С 139, 14.6.2006, Part II B.10 За усвајање административних трошкова ЗСБП, а касније и оперативних трошковацивилних мисија.
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безбедносну политику (ВП) и специјални представници за одређена питања.11Друго, сада су предвиђене две (уместо једне) годишње парламентарнерасправе о напретку у спровођењу ЗСБП, а први пут је изричито наглашено даје њима обухваћена и Заједничка безбедносна и одбрамбена политика(ЗБОП).12 Треће, Савет је дужан да консултује ЕП пре доношења одлуке којомуређује поступке за бржи приступ средствима из ЕУ буџета у случају потребеза хитним финансирањем активности ЗСБП.13 Четврто, консултовање ЕП јеобавезно и за оснивање Европске службе за спољно деловање (EEAS), што суевропарламентарци одмах зграбили као згодну прилику за јачање утицаја.14Пето, ЕП мора да буде обавештен о успостављању појачане сарадње у оквируЗСБП, о примени клаузуле солидарности и увођењу рестриктивних мера.15Наведене промене у позитивном смеру малог су домета,  дотле да унеколикопотврђују а можда и јачају маргинализацију ЕП у области ЗСБП.16 Његова улогасводи се на право да буде обавештаван и саветован, а реалан утицај накреирање ове политике и надзор над њеним спровођењем и даље проистичесамо из његових буџетских овлашћења. Поучене досадашњом праксомстихијског растезања значења уговорних норми у правцу наднационалности,државе чланице су предупредиле потенцијално јачање наднационалнихинституција у овој области. У Декларацији бр. 14 уз Лисабонски уговор стоји:„Одредбе које обухватају заједничку спољну и безбедносну политику не дајунова овлашћења Комисији за доношење одлука и не јачају улогу Европскогпарламента“. Иако се ЕП сматра једним од највећих институционалнихдобитника Уговора из Лисабона, тренд јачања његових надлежностизаустављен је на рубу ЗСБП. Државама чланицама је очигледно било стало дазадрже њену посебност у односу на остатак деловања ЕУ, чак и након рушења
11 Члан 36 Уговора о ЕУ. Штура одредба оставља нејасноће у погледу форме и роковаових консултација, нарочито услед аналогије са законодавном процедуром, а нијени сасвим јасно која су то најважнија питања и опредељења која су превиђена каоњихов предмет.12 Ibid.13 Члан 41(3) УЕУ.14 Члан 27(3) УЕУ. Употребивши моћ одуговлачења, ЕП се активно наметнуо упреговорима са јасном визијом политички и финансијски одговорне EEAS у оквируадминистративних структура Комисије. Добио је низ уступака који су се тицалиинформисања и саслушања функционера, те увођења функције генералногдиректора за буџет и администрацију. Anna Herranz-Surralles, The Contested

‘Parliamentarisation’ of EU Foreign and Security Policy. PRIF-Report No. 104, Peace ResearchInstitute Frankfurt, 2011, pp. 9-12.15 Чланови 329(2), 222(3) и 215(2) Уговора о функционисању ЕУ, респективно.16 Дејана Вукчевић, Европска унија као стратешки актер, Институт за политичкестудије, Београд, 2013, стр. 103.



структуре стубова. Ово је најјаче изражено у другом ставу члана 24 Уговора оЕУ који истиче да се на њу примењују посебна правила и поступци, преовлађујуоргани међувладиног типа који углавном одлучују једногласно, акти немајузаконодавни карактер, а учешће органа наднационалног типа је изричитоограничено. Посебност се огледа и томе што надлежност Уније у области ЗСБПне спада ни у једну од три категорије њених надлежности.17 Такође, тзв.
клаузула флексибилности не сме да се користи за циљеве ЗСБП.18 Најзад,надлежност Суда правде ЕУ, која је Лисабонским уговором добила општикарактер, изричито је искључена у овој области. Изузеци су контролазаконитости рестриктивних мера по тужби погођеног лица и надзор надпоштовањем члана 40 УЕУ.19 Први изузетак пружа заштиту основним правимаи слободама, а други обезбеђује судски надзор над разграничењем измеђуЗСБП и осталих политика ЕУ. Речена надлежност је тим важнија што оворазграничење постаје све теже. Најпре, ЗСБП одувек користи јединственинституционални оквир ЕУ и део је јединственог правног поретка који је одЛисабонског уговора заснован на јединственој правној личности ЕУ. Друго,циљеви ЗСБП су интегрисани у заједничке циљеве спољног деловања ЕУ, којису остали подједнако уопштено дефинисани као и пре четврт века.20 С обзиромна испреплетаност европских политика и потребу за доследним спољнимделовањем, кристалисање правних основа за конкретне инструменте јеотежано. Најзад, савремене безбедносне претње опиру се разграничењудомена унутрашње и спољне безбедности, а они су у ЕУ одвојено регулисани– у Простору слободе, безбедности и правде (ПСБП), с једне, и у ЗСБП, с другестране. Комунитаризација бившег трећег стуба Лисабонским уговоромдодатно је повећала, у процедуралном смислу, значај мутне границе измеђупитања међународног мира и безбедности (ЗСБП) и питања азила и миграција,надзора над спољним границама Уније, као и полицијске и правосудне сарадњеу борби против криминала (ПСБП). Наиме, док се у домену ПСБП углавномпримењује редовни законодавни поступак у коме је ЕП равноправнисаодлучилац, дотле је из усвајања ЗСБП аката ЕП сасвим искључен.
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17 То су искључива и подељена надлежност, те надлежност за подршку, координацијуили допуну мера држава чланица. Члан 2 УФЕУ.18 Став 4 члана 352 УФЕУ који, уз захтевну процедуру али без потребе за ревизијомУговора, омогућава деловање ЕУ у областима које нису Уговором предвиђене, а којеје неопходно за остваривање неког од циљева ЕУ.19 Чланови 24(2) УЕУ и 275 УФЕУ.20 Члан 21(2) УЕУ.
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3) СТРАТЕГИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈАЧАЊЕ 
У ОБЛАСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ
ПОЛИТИКЕ ПРЕД СУДОМ ПРАВДЕ ЕУУслед маргиналних надлежности и Парламента и Суда у области ЗСБПкоришћење активне процесне легитимације за ЕП било је и остало отежано, алине и немогуће. Своју борбу за освајање тог последњег упоришта међувладиногоблика сарадње повео је имајући у виду неколико научених лекција из свогпретходног искуства пред Судом. Прво, Суд је већ потврдио своју надлежност заразграничење комунитарних мера од аката бившег међувладиног трећег стубана основу члана 47 УЕУ, који штити надлежности Заједнице у односу на Унију.Штавише, предност је у досадашњој јуриспруденцији јасно дата Заједници.21Позивање на исту одредбу могло би да отвори надлежност Суда и у односу наакте ЗСБП уколико би се доказивало да њихов правни основ заправо спада у некуод комунитарних политика. Друго, при неопходности слагања више правнихоснова за акте који пресецају границе политика ЕУ, степен парламентарногучешћа у одлучивању је препознат као битан чинилац.22 Уколико законодавнипоступци које ти правни основи подразумевају нису међусобно ускладиви, Судје давао предност оном поступку (а самим тим и политици) који максимализујеучешће ЕП, или је стварао дотад незамисливе процедуралне комбинације којимаЕП не би био оштећен.23 Треће, Суд се показао знатно пријемчив за инсистирањена процедуралним правилима, а нарочито када се тиме штити тек минималнаулога европског представничког органа у поступку усвајања аката, нпр. узаконодавном поступку консултације.24 Услед немогућности директног напада

21 Парламент је успешно интервенисао на страни Комисије у споровима: Commission v.
Council C-170/96 (Airport Transit Visas), 12.5.1998. Commission v. Council С-176/03,13.9.2005. и С-440/05, 23.10.2007. Изузетак представљају спојени случајеви
Parliament v. Council С-317/04 и Parliament v. Commission С-318/04 (EU-US PNR
Agreement), 30.5.2006, када је Суд утврдио надлежност да штити и трећи стуб однаметања првог стуба, а не само обрнуто.22 Степен учешћа Парламента у законодавном поступку тумачен је као израз „основнихдемократских начела да народи треба да учествују у вршењу власти прекопредставничке скупштине као посредника.“ В. Commission v. Council C-300/89,11.6.1991, para. 19-20.23 Нпр. спајање саодлучивања и једногласности у Савету. Parliament v. Council С-166/07(International Fund for Ireland), 3.9.2009, para. 69. Видети: Commission v. Parliament and
Council C-178/03, 10.1.2006., para. 57-59. Parliament v. Council С-155/07 (EIB), 6.11.2008,para. 76-83. 24 О еволуцији улоге ЕП у поступку консултације видети: Raya Kardasheva, “The Powerto Delay: The European Parliament’s Influence in the Consultation Procedure“, Journal of
Common Market Studies, 2009, Vol. 47, no. 2, pp. 385-409.



на акте ЗСБП, Парламент је био приморан да тражи погодне заобилазне путеве.Један од њих је управо у надлежности коју је Суд потврдио у погледуразграничења између стубова. Међутим, за разлику од некадашњег члана 47УЕУ, који је ставио брану на задирање Уније у послове Заједнице, нови члан 40УЕУ предвидео је заштиту како комунитарног акија (acquis communautaire), такои тековина међувладине сарадње од узајамног угрожавања. Тиме је Суд, напосредан начин, постао тумач одредаба о ЗСБП и јемац њеног интегритета.25Писци уговора су овом изменом желели да зауставе уочен тренд давањапредности првом стубу. Парламент је, ипак, и даље рачунао на проинтегративниактивизам Суда. Други правац напада полазио је од проширених надлежностикоје је Лисабонски уговор донео Парламенту изван ЗСБП. Најзначајнија приликапроистекла је из уређења  поступка за закључење међународних споразумаУније на једном месту – у члану 218 Уговора о функционисању ЕУ (УФЕУ).Парламент је добио право вета на закључење међународних споразума у свимобластима у којима се на унутрашњем плану примењује редовни законодавнипоступак или поступак сагласности.26 У осталим случајевима примењује сепоступак консултације, али пажљиво коригован тако да Савет одређује рокПарламенту за давање мишљења, а овлашћен је и да донесе коначну одлуку акосе тај рок пропусти. Међутим, споразуми који се „искључиво односе назаједничку спољну и безбедносну политику“ представљају изузетак, тако да јеу њиховом закључивању улога ЕП остала изричито искључена.27 Парламент јевидео шансу у инсистирању на уском тумачењу овог изузетка како би свеоњегову примену на најмању могућу меру. Надаље, структура члана 218 упућуједа се ЗСБП изузетак не односи на став 10, који захтева да се ЕП „одмах и у целостиобавештава о свим фазама поступка.“ Поврх свега, из одсуства изричитогискључења надлежности Суда у односу на целину члана 218 УФЕУ произилазида је могуће поднети тужбу због повреде поступка који је њиме прописан.28Европски парламент је искористио оба правца. Изазвао је акте ЗСБП првипут 2005. године као умешач на страни Комисије у случају ECOWAS, а онда и
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25 Christophe Hillion, “A Powerless Court? The European Court of Justice and the CommonForeign and Security Policy“, In: Marise Cremona – Anne Thies (eds), The European Court
of Justice and External Relations Law – Constitutional Challenges, Hart Publishing, Oxford,2014, p. 60.26 Такође, право вета је задржано и за споразуме о придруживању, споразуме којиуспостављају институционални оквир сарадње и оне са битним буџетскимимпликацијама.27 Члан 218(6) УФЕУ.28 Доктрина сматра и да овде није искључен судски надзор над поштовањем уставнихначела попут искрене сарадње међу институцијама, као ни саветодавна надлежностСПЕУ у вези са закључењем међународних споразума Уније, укључујући и оне уобласти ЗСБП. Видети: Christophe Hillion, “A Powerless Court?“, op.cit., стр. 57, 66-69.
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три пута као тужилац, непосредно по ступању Лисабонског уговора на снагу,у случајевима Листа терориста 2010, Пирати Маурицијус 2011. и Пирати
Танзанија 2014. године.29 У све четири тужбе изазивао је правне основе акатаСавета који су искључивали његово учешће, тврдећи да предметне мере нипревасходно ни искључиво не спадају у област ЗСБП. Његова прва стратегијаје, стога, имала за циљ извојевање судског тумачења које би сузило домен ЗСБПу корист различитих комунитарних политика у којима је играо већу улогу.Парламенту је комбинација низа правних и практичних аргумената деловалаобећавајуће:  правило да се сви изузеци уско тумаче, избор строжег придева
искључиво уместо превасходно или преовлађујуће у формулацији овог изузетка,као и немогућност изоловања конкретних мера ЗСБП од елемената другихполитика који би захтевану искључивост нарушили. Друга стратегија позиваласе на повреде битних правила поступка као основ за тужбу за поништај, а свеу циљу постизања ектензивног тумачења улоге Парламента у поступку, као ипроширења важења општих процедуралних правила на област ЗСБП. У томсмислу, Парламент се устремио на комплексну конструкцију члана 218 УФЕУ,а нарочито на издвојену и непрецизирану обавезу обавештавања ЕП о читавомпроцесу закључивања међународних споразума Уније из става 10. Последњедве тужбе садржале су и алтернативне поднеске у вези са овим процедуралнимправилом. Како је сам био лишен права да тужи, ЕП је у случају ECOWAS 2005.године подржао Комисију у тужби за поништење имплементационе одлукеСавета услед повреде члана 47 УЕУ. Била је то уједно и проба судскенадлежности у вези са ЗСБП. Спорна одлука је предвиђала финансијску итехничку помоћ Уније Економској заједници држава западне Африке (ECOWAS)у оквиру Мораторијума на лако и малокалибарско оружје.30 Парламент иКомисија су тврдили да ова одлука спада у развојну помоћ из првог стуба. Саветније уложио приговор, већ се бранио аргументом да до повреде члана 47 неможе доћи у области која спада у подељену надлежност ЕЗ и држава чланица,као што је случај са развојном политиком.31 Приговор је уложен само на другиподнесак који је, без преседана, захтевао испитивање законитости заједничкеодлуке ЗСБП на којој је спорна имплементациона одлука била заснована. Прватужба Европског парламента за поништај акта ЗСБП уследила је убрзо наконступања на снагу Лисабонског уговора. У питању је била уредба Савета којомје измењена уредба ЕЗ из 2002. о наметању санкција лицима и субјектима
29 Commission v. Council С-91/05, 20.5.2008. Parliament v. Council С-130/10, 19.7.2012.

Parliament v. Council С-658/11, 24.6.2014. Parliament v. Council С-263/14, 14.6.2016.30 Council Decision 2004/833/CFSP of 2 December 2004 implementing Joint Action2002/589/CFSP with a view to a European Union contribution to ECOWAS in theframework of the Moratorium on Small Arms and Light Weapons, OJ L 359, p. 65.31 Commission v. Council С-91/05 (ECOWAS), op.cit., para 30, 53-54.
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повезаним са означеним терористичким мрежама.32 Неопходно је билоприлагођавање правног основа спорне уредбе и поступка њеног усвајања.Савет је изворни основ заменио чланом 215(2) УФЕУ који се односи на ЗСБП,док је Парламент инсистирао на примени члана 75 УФЕУ у оквирукомунитаризованог Простора слободе, безбедности и правде. Оба чланаовлашћују ЕУ да усвоји рестриктивне мере, али постоји разлика у циљевима,адресатима и, што је за нас најважније, у поступку: док члан 75 прописујередовни законодавни поступак, дотле члан 215 захтева тек обавештавање ЕП.Један од аргумената ЕП полазио је од тога да мера има озбиљне последице појединствено тржиште и заштиту основних права и стога захтева његовоучешће у одлучивању. Обе стране су пружиле виђење тероризма у складу сасвојим интересима – док је Савет инсистирао на разлици између међународноги унутрашњег тероризма (самим тим и између ЗСБП и ПСБП), ЕП је ову разликупобијао као нереалну.33 Наредне две тужбе Парламента биле су веома сличне,иако са временском разликом од три године. Тражено је поништење одлукаСавета о закључењу скоро идентичних споразума ЕУ о трансферу лицаосумњичених за гусарење и ухапшених у оквиру ЗБОП мисије ЕУНАВФОР
Аталанта уз обалу Сомалије, али са различитим државама – Маурицијусом иТанзанијом.34 Оба пута Парламент је, уз подршку Комисије, изашао пред Суд садва поднеска која су се тицала члана 218, ставова 6 и 10, респективно. Првимподнеском у обе тужбе Парламент је желео да наметне уско тумачење изузеткасопственог учешћа у закључењу споразума који се искључиво односе на ЗСБП.Нарочито се позвао на разлику у формулацији из ставова 3 и 6 овог члана. Докпрви прописује почетни део поступка (отварање преговора и именовањепреговарача) који се искључиво или превасходно односе на ЗСБП, потоњи јединоспомиње услов искључиво за сâмо закључење споразума и зато је ужег опсега.Пошто предметни споразум садржи и елементе полицијске и правосудне
32 Сouncil Regulation (EU) No 1286/2009 of 22 December 2009 amending Regulation (EC)No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certainpersons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and theTaliban, OJ L 346, p. 42. Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and

Commission (спојени случајеви) C-402/05 P and C-415/05 P, 3.9.2008.33 Parliament v. Council С-130/10 (Листа терориста), op. cit., para. 16, 21-22.34 Council Decision 2011/640/CFSP of 12 July 2011 on the signing and conclusion of theAgreement between the European Union and the Republic of Mauritius on the conditionsof transfer of suspected pirates and associated seized property from the European Union-led naval force to the Republic of Mauritius and on the conditions of suspected pirates aftertransfer, OJ L 254, p. 1. Council Decision 2014/198/CFSP of 10 March 2014 on the signatureand conclusion of the Agreement between the European Union and the United Republic ofTanzania on the conditions of transfer of suspected pirates and associated seized propertyfrom the European Union-led naval force to the United Republic of Tanzania, OJ L 108, p. 1.



Европско законодавство, бр. 63/2018

260

сарадње у кривичним стварима (главнина се односи трансфер и процесуирањелица), као и развојне помоћи (јер су Маурицијус и Танзанија земље у развоју),није испуњен услов искључивости. Штавише, наведени елементи указују даправни основ споразума спада у ПСБП, те је за његово закључење биланеопходна сагласност ЕП. Без обзира што је споразум везан за операцију
Аталанта, он надмашује њене циљеве и опсег и уређује задатке који нисувојне природе.35 Парламент је тврдио и да је главни циљ борбе против гусарењау ствари заштита унутрашње безбедности Уније.36 Покушао је да сузи дометЗСБП и аргументом да све активности које произилазе из једне војне мисије ЕУне спадају аутоматски у домен ове политике.37 Касније је ублажио позицијупризнавши да сврха споразума спада у ЗСБП, али да су присутне и друге, макари споредне, сврхе из других политика ЕУ, што је довољно да наруши условискључивости.38 Другим поднеском ЕП је настојао да потврди и прецизираобавезу из члана 218, става 10 да буде одмах и у целости обавештен о свимфазама поступка за закључење међународног споразума ЕУ. Пошто је спорнаодлука спадала у област ЗСБП, Савет је примарно оспоравао надлежност Судапо овом ставу. Алтернативно, бранио се његовим уским тумачењем. Савет јепокушао и да се огради од ове обавезе тврдњом да она спада у задатке Високогпредставника, који је одговоран за преговоре, али не у својству председавајућегСаветом за спољне послове. Тиме би се искључила одговорност Савета чак и запроверу да ли је ВП своју обавезу испунио. С друге стране, залагао се за широкотумачење прилога одмах које оправдава и вишедневно закашњење, пошто је „упракси немогуће да се, током преговора у вези са ЗСБП, Парламент одржиобавештеним о свим развојима који могу да се догоде брзо и неочекивано.“39

4) ИСХОДИ ПРИМЕЊЕНИХ СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКОГ
ПАРЛАМЕНТАСлучај ECOWAS је отворио пут за даљу институционалну борбу засужавање домена ЗСБП на основу члана 47 УЕУ, јер је Суд искористиоприлику да први пут изврши разграничење између првог и другог стуба. Несамо да је потврдио своју надлежност, већ је ублажио и квалификационикритеријум за оспоравање аката ЗСБП, сматравши да је довољно да буду „у

стању да произведу правне последице“40 (курзив Ј.П.) да би могли да наруше
35 Parliament v. Council С-658/11, op.cit., para. 24-29, 37-38.36 Parliament v. Council С-263/14, op.cit., para. 32.37 Ibid., пара. 38.38 Parliament v. Council С-658/11, op.cit., para. 44-46.39 Ibid., para. 62.40 Commission v. Council С-91/05, op.cit., para. 33.
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надлежност ЕЗ.41 Поред тога, Суд је дозволио примену члана 47 и на заштитунадлежности које ЕЗ дели са државама чланицама. Закључио је да типнадлежности ЕЗ није пресудан чинилац – довољно је та надлежност постоји.Инструмент ЗСБП не мора нужно да спречи или ограничи надлежност ЕЗ;довољно је да има као сврху спровођење једне од политика ЕЗ и да је биломогуће усвојити га у првом стубу.42Анализом спорне одлуке Суд је утврдио да она по садржају и сврси има двенеодвојиве компоненте из два различита стуба ЕУ. Пошто члан 47 УЕУ недозвољава комбиновање правних основа из првог и другог стуба, дошло је доњегове повреде јер спорна одлука такође спада у домен првог стуба.43 Ово јебитна победа за Комисију и ЕП јер Суд сугерише да у оваквим случајевиманеускладивих правних основа „ЕУ елементи мера треба да буду асимилованиу ЕЗ елементе.“44 Алтернативно, могло би се покушати са цепањем мере пошавовима стубова ЕУ. Суд је и јасно ставио до знања да одлука којом сеспроводи заједничка акција као инструмент ЗСБП не мора нужно да спада уову област.45 Користан наук ове пресуде је и да у областима подељененадлежности могу да делују или државе чланице или ЕЗ, а у одсуству њиховеакције Унија не сме да се намеће.46 Имајући у виду широко дефинисан доменразвојне помоћи, велике су шансе за Комисију и ЕП да за усвајање акатасличних хибридних циљева примењују законодавне поступке у којима јењихова улога далеко већа наспрам оне која им је дата у оквиру ЗСБП. Државечланице, међутим, нису дозволиле да се потенцијал ове пресуде искористиувевши двосмерну заштиту комунитарног и међувладиног акија у новом члану40 УЕУ, што је битно променило и судско резоновање. У постлисабонскомслучају Листа терориста Суд је прво утврдио да није могуће комбиновањечланова 215 и 75 УФЕУ у правном основу за рестриктивне мере уследнеускладивих поступака које прописују.47 Пошто је неопходно изабрати самоједан од њих, упоредио је оба члана са предлисабонским троструким правнимосновом. Предност је дао мерама у области ЗСБП, због њихове спољне
41 Штавише, у вези са чланом 47 дозволио је и приговор незаконитости на ЗСБП акте,али га због успешности првог поднеска на крају није разматрао.42 Commission v. Council С-91/05, op.cit., para. 44, 60-62.43 Ibid, para. 76-77, 108-109.44 Christophe Hillion, Ramses Wessel, “Competence Distribution in EU External Relations AfterECOWAS: Clarification or Continued Fuzziness?“, Common Market Law Review, 2009, Vol.46, p. 575. 45 Commission v. Council С-91/05, op.cit., para. 86-88.46 Christophe Hillion, Ramses Wessel, „Competence Distribution in EU External Relations AfterECOWAS: Clarification or Continued Fuzziness?“, op.cit., стр. 581.47 Parliament v. Council С-130/10, op.cit., para. 49.
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димензије. Узео је у обзир да спорна уредба представља спону ЕУ са Саветомбезбедности Уједињених нација, чију листу терориста у ствари репродукује уевропском правном систему и са одговарајућим правним јемцима.48 Насупротглавним настојањима ЕП, судско тумачење је ограничило домет ПСБП наунутрашње мере борбе против тероризма, док борба против међународногтероризма служи очувању међународног мира и безбедности као циљуспољног деловања ЕУ, укључујући ЗСБП.49 Један део пресуде посвећен је иразматрању последица избора правног основа на овлашћења ЕП. У контраступрема дотадашњој јуриспруденцији, Суд је одбацио положај ЕП каодетерминанту правног основа, с обзиром на очигледну намеру држава чланицада у Лисабонском уговору задрже посебност ЗСБП у односу на осталенадлежности и политике ЕУ. Један аспект те посебности је и „додела приличноограничене улоге Парламенту.“50 Тиме су осујећена настојања ЕП да користисудских преседана пренесе на неосвојену територију ЗСБП. Два каснијапиратска случаја запечатила су пораз прве стратегије ЕП која је циљаласужавању домена ЗСБП. Суд је опет дао предност посебности ЗСБП, коју општикарактер члана 218 мора да уважи и одрази, укључујући и маргинализацијуЕП. Такође, сматрао је да поређење формулација из различитих ставова овогчлана није оправдано јер се оне односе на различите ситуације.51 Наконанализе члана 218(6) УФЕУ, Суд је објаснио да се њиме „успоставља симетријаизмеђу поступка за усвајање ЕУ мера на унутрашњем плану и поступка заусвајање међународних споразума“52 пресликавајући улогу ЕУ органа у њима.Овај члан обезбеђује само процедурални правни основ који зависи одсуштинског правног основа, који се налази другде у Уговорима. Довољно је даједини суштински правни основ спада у област ЗСБП да би се задовољио условискључивости у смислу члана 218(6) и применио поступак за закључењеспоразума без учешћа ЕП.53 Чињеница да неке од мера предвиђенихспоразумом о трансферу пирата личе, појединачно гледајући, на мере из некедруге политике ЕУ нема утицаја на избор његовог правног основа.54 Наиме,предвиђене мере спроводе припадници ЕУНАВФОР-а а не правосудни илиполицијски органи држава чланица, чак и ако оне личе на активностиправосудне и полицијске сарадње у кривичним стварима. Оба споразумапроизилазе из операције Аталанта и помажу у постизању њеног (ЗСБП) циља
48 Ibid, para. 67, 71-72.49 Ibid, para. 61.50 Ibid, para. 82.51 Parliament v. Council С-658/11, op.cit., para. 61.52 Ibid, para. 56. 53 Ibid, para. 59.54 Parliament v. Council С-263/14, op.cit., para. 47.



тиме што обезбеђују да лица ухапшена у оквиру ове операције буду изведенапред правду у случају да државе чланице не могу или не желе саме да ихпроцесуирају у домаћим правним системима. Дакле, не само да споразуми неизлазе из оквира ове ЗБОП мисије, већ би без ње били сасвим обесмишљени.Први поднесак је тако у оба случаја одбачен као неоснован.55Пораз прве стратегије Европског парламента углавном је компензовануспехом друге, примењене у другом поднеску оба пиратска спора. Пре свега,Суд је утврдио своју надлежност по члану 218 УФЕУ и у случајевимаоспоравања одлуке о закључењу споразума у области ЗСБП, иако је иначененадлежан за акте ЗСБП, уз образложење да изузеци од његове општенадлежности морају уско да се тумаче. Наиме, члан 218 УФЕУ је општегкарактера и зато повлачи судски надзор чак и ако делом обухвата поступакусвајања аката ЗСБП.56 Овај општи карактер односи се и на став 10 овог чланајер се ту, за разлику од става 6, не прави никаква разлика међу споразумимакоје ЕУ закључује. Суд је тиме већ у случају Пирати Маурицијус потврдио иопштост обавезе потпуног и тренутног информисања ЕП о закључењуспоразума у области ЗСБП. Штавише, дао јој је статус битног правила поступкакоје повлачи ништавост акта,57 закључивши да чак и ограничена улога ЕП удомену ЗСБП мора да садржи његову обавештеност, иначе би био онемогућенда преиспитује избор правног основа ових аката и тако штити својепрерогативе. Потом се упустио и у тумачење садржине ове обавезе, а каснијега и битно продубио у пресуди спора Пирати Танзанија. Наиме, супротнопокушају Савета да наметне уско тумачење, Суд је установио да обавезаобавештавања ЕП не може да се сведе на обавезу објављивања одлуке испоразума у службеном гласилу ЕУ, пошто оне служе сасвим различитимсврхама – прва као услов за вршење демократског надзора, а друга каопредуслов ступања на снагу споразума.58 Не може ни да се ограничи само наобавештење о отварању преговора и о закључењу споразума, већ се протежеи на све фазе поступка које претходе закључењу споразума, а нарочито напреговоре и њихове посредне резултате. Штавише, како би избегао новепокушаје уског тумачења Суд изричито набраја ове фазе. То су, између осталог:„одобрење за отварање преговора, дефинисање преговарачких смерница,именовање ЕУ преговарача и, у неким случајевима, формирање посебног
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55 Суд je у другој пресуди констатовао да споразум преовлађујуће (а не искључиво) спадау домен ЗСБП. Ibid., пара. 55. Но, сходно преседану из првог пиратског случаја, условискључивости из члана 218(6) је тиме испуњен. Ова формулација указује и на то даје Суд спровео тзв. тест центра гравитације.56 Parliament v. Council С-658/11, op.cit., para. 73.57 Ibid, para. 85-86.58 Ibid, para. 79.
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комитета, завршетак преговора, одобрење за потписивање споразума, одлукао привременој примени споразума пре његовог ступања на снагу, по потреби,и закључење споразума.“59 Суд је одбацио и остале аргументе Савета. Обавезаобавештавања важи за сваки споразум посебно, без обзира да ли су ранијезакључени споразуми имали скоро идентичан текст.60 Утврдио је да већинубитних одлука током поступка закључења споразума доноси Савет, што гаобавезује да сȃм о њима обавести ЕП, уместо да одговорност пребацује наВисоког представника.61 Допустио је, међутим, могућност да се у одређенојситуацији прилог одмах растегне на неколико дана.62 Коначно, обе спорнеодлуке су поништене услед повреде члана 218(10) УФЕУ.
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6) ЗАКЉУЧАКНакон што се постепено изборио за стицање пасивне и активне процеснелегитимације пред Судом правде ЕУ Европски парламент ју је, са променљивимуспехом, користио као средство за даље институционално јачање. Самосталноили подржавајући Комисију тужио је Савет како би од Суда добио повољнотумачење уговорних норми. Након ступања на снагу Лисабонског уговораучестало је оспоравао акте Заједничке спољне и безбедносне политике, у којојје, за разлику од осталих области деловања ЕУ, остао сасвим маргинализован.Иако је реч о домену међувладине сарадње у којем стратешка интеракцијанаднационалних органа попут Европског парламента и Суда правде делујемало вероватна услед њихових незнатних надлежности, за нас је битно да онеовде нису сасвим искључене. Парламент је рачунао да ће Суд уско тумачитиЗСБП изузетак, прво у вези са оквиром сопствених надлежности, а онда иприменом сличног резоновања на надлежности ЕП. У четири описана спораЕП је нападао избор правног основа ЗСБП аката који су искључивали његовоучешће у одлучивању. Стратешки је тежио проширењу првог стуба на рачундругог, позивајући се на заштиту комунитарних тековина, а након рушењастубовне структуре инсистирао је на уском тумачењу очуване посебностиЗСБП. На руку му је ишла дискрепанца између потпуне правно-процедуралнераздвојености ЗСБП од осталих политика, а нарочито од Лисабонскимуговором комунитаризованог трећег стуба, и њихове стварне сложенеиспреплетаности. Било да је реч о рестриктивним мерама или међународнимспоразумима о трансферу пирата, Парламент је истицао њихову слојевитости присуство не-ЗСБП елемената како би обезбедио своје учешће у њиховомусвајању. Но, Суд је ставио тачку на овакве покушаје огољавања ЗСБП који би украјњој линији сасвим обесмислили њено постојање и њену истакнуту
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посебност.63 Након што је Лисабонски уговор осујетио прилику коју је отвараоуспех случаја ECOWAS, прва стратегија је у преостала три спора доживелавишеструки пораз. Не само да су потврђени судска заштита интегритета ЗСБПи врло ограничена улога ЕП у овој области, већ је, насупрот жељеној експанзијиПростора слободе, безбедности и правде, његова спољна димензија посталаугроженом врстом. Друга стратегија је била успешна и донела апсолутнидобитак за ЕП у два спора о пиратима. Парламент је искористио прилику даобезбеди примену општих поступака тамо где изузетак ЗСБП није био изричитонаведен, као и да те поступке разради и прецизира растежући своје минималноформално учешће, слично раним успесима у вези са поступком консултације.Суд је установио своју надлежност по члану 218 УФЕУ и за споразуме ЕУ уобласти ЗСБП, потврдио општост и значај обавезе тренутног и потпуногобавештавања ЕП у свим фазама поступка за њихово закључење, а потом, неостављајући простора за самовољу Савета подробно их набројао. Иако је и даљереч о тек меким овлашћењима Парламента, она су далеко шира од штуреуговорне одредбе, а нарочито од начина на који ју је Савет до тада тумачио.Штавише, иако посебно вредна као минимум у области ЗСБП, прецизиранаобавеза обавештавања ЕП важи за све међународне споразуме ЕУ.

63 В. такође Parliament v. Council С-658/11, Оpinion of the Advocate General Bot, 30.1.2014.пара. 22-23.



НЕРЕГУЛАРНЕ МИГРАЦИЈЕ КАО ОБЛИК
УГРОЖАВАЊА СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ

БЕЗБЕДНОСТИ

др Предраг МИРКОВИЋ
др Јелена СТОЈШИЋ ДАБЕТИЋ1

Abstract: Today, modern global migration movements are most often referred to as"crisis" because the dominant form of migration movements is forced and irregularmigration in the form of mass migrant flows in short time intervals. The main featureof irregular migration is the gap between a large number of individuals who aretrying to emigrate for various reasons and increasingly restrictive migration policiesof countries that are designated as desired destinations. This is the point wheremodern international migration is associated with transnational organized crimeand terrorism, which further conditions the existence of various security aspects ofmigration to the society, the state and the international community. The paperpresents an overview of the security risks of irregular migration through the prismof the national security system, identified in the situation in the Republic of Serbiaduring the current migration crisis, followed by a critical assessment of the nationalnormative response to irregular migration. 
Key words: irregular migration, national security system, Europe, migration crisis,migrations.
1) УВОДГлобално кретање људи, пре свега у форми миграционих кретања, јеодлика савременог друштва. Свеприсутност миграције данас у свету
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условљава и њен научни значај, посебно као детерминанте савременихдруштава и њихове безбедности и развоја. Међународна организација замиграције (International Organization for Migration), као водећа међудржавнаорганизација на пољу миграција која тежи остварењу хумане и уређенемиграције у свету, дефинише миграцију као кретање лица или групе лица,преко државне границе или унутар државних граница.2 За лица која учествујуу процесу миграција користи се општи назив „мигранти“, који означава лицакоја се крећу преко или су прешла међународну границу, или се крећу унутардржаве ван места свог (уобичајеног) пребивалишта, без обзира на правнистатус, без обзира да ли је кретање вољно или присилно, независно од узрокакретања и дужине боравка.3 Миграција се данас посматра као глобалнифеномен, али је све чешће обележена раскораком између великог бројапојединаца који настоје да емигрирају из различитих разлога и сверестриктивнијих миграционих политика земаља које се означавају као жељенаодредишта. То је простор у коме се савремене међународне миграције повезујуса транснационалним организованим криминалом и тероризмом, што даљеусловљава постојање различитих безбедносних аспеката миграција надруштво, државу и међународну заједницу. Питање безбедности државе играђана јесте једно од најрелевантнијих питања савременог друштва.4Савремени догађаји у свету и на тлу Европе указали су на нове безбедноснеризике који прете државама и грађанима, међу којима се истиче масовнаглобална миграција и терористичке претње, који се у одређеним тачкама ипреклапају. Нерегуларне миграције, у смислу миграционих кретања којапредстављају улазак појединца или организоване групе људи у државу који јеу супротности са законима и прописима која уређују питања из домена
2 Међународна организација за миграције данас има 166 држава чланица и регионалнеканцеларије у преко 100 држава; www.iom.int. Миграције се одређују као привремено илитрајно, добровољно или принудно пресељавање становништва, како унутар граница једнеземље, из једног социокултурног локалног или регионалног амбијента у други(унутрашње миграције), тако и из једне земље у другу (међународне миграције), види уСаша Мијалковић, Иван Петровић, „Безбедносни ризици савремених миграција“, Наука,

безбедност, полиција, 2016, вол. 21, бр. 2, стр. 1-18.   3 Међународна организација за миграције, http://www.iom.int/who-is-a-migrant, датумприступања 11.04.2017.   4 Теоријско дефинисање појма безбедности се ослања на две доминантне теорије – теоријунегације и позитивистичку теорију. У основи теорије негације, безбедност се схвата крозпризму одсуства угрожавања, како кроз различите појавне облике угрожавања, тако икроз активности носилаца угрожавања. Позитивистичка теорија појам безбедностисхвата кроз идентификовање вредности и инструмената вредности као начин да сеодређено стање достигне. Елементарно схватање безбедности мора да узима у обзирчињеницу да сама безбедност не креира никаква добра (у материјалистичком схватању).Безбедност насупрот томе својим деловањем чини могућим важне друштвене процесе,
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преласка државне границе,  последично су повезане са најтежим облицимаугрожавања система безбедности једне државе.5 Актуелна перцепцијаевропског друштва јесте да нерегуларне миграције представљају стварнубезбедносну претњу, како за државе транзита, тако и за државе коначногодредишта.6 Корелација која постоји између ирегуларних миграција у светлуактуелне мигрантске кризе на тлу европског континента, и безбедностиевропских држава, друштва и појединаца унутар њих, јесте веома осетљивопитање са јасним политичким конотацијама, како унутар држава које супогођене кризом, тако и унутар саме Европске уније и њене политике премадругим државама. Пратећи наведено, намера аутора јесте да прикажебезбедносне ризике ирегуларних миграција кроз призму система националнебезбедности, идентификоване на примеру стања у Републици Србији токомактуелне мигрантске кризе, као и да дају критичку оцену националногнормативног одговора на нерегуларне миграције.  
2) НЕРЕГУЛАРНЕ МИГРАЦИЈЕ КАО БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИКПретежно присилна и нерегуларна миграција је обележила 21. век.7 Уоснови феномена нерегуларних миграција реч је о различитим модалитетимауласка страних држављана на територију одређене државе, који нису у складуса правним нормама националног и међународног карактера.8 Нерегуларне

остварење прихваћених друштвених вредности и заштиту права, више о безбедности уЉубомир Стајић, Основи система безбедности: са основама истраживања безбедносних
појава, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2015. 5 Kraler, A. & Vogel, D., Report on methodological issues, Deliverable prepared for the researchproject CLANDESTINO. Undocumented Migration: Counting the Uncountable. Data and TrendsAcross Europe, 2008, Интернет:http://www.thebrokeronline.eu/Articles/The-Migration-Trail/Migration-definitions-and-debates-in-terminology, 15.04.2017. 6 Актуелна мигрантска криза се у релевантним европским документима третира крозупотребу термина „нерегуларне миграције“, Интернет: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en, 20.03.2017 .   7 Истиче се да је данас у свету достигнут највиши ниво расељености од краја Другогсветског рата, будући да се процењује да преко 60 милиона људи спада у категоријурасељених – „ 2015. година ће поставити рекорд у броју присилно расељених лица”, премаизјави Високог комесара УН за избеглице, Geneva, 18 December 2015 Интернет:www.unhcr.org/5672c2576.html. 26.03.2017.  8 Термин „нерегуларне миграције“ јесте концептуално проблематичан са више становишта,али истовремено и много прецизнији и правилнији у односу на друге термине који сенеретко користе у сличном контексту, као што је термин „илегалне миграције“. Употебатермина „илегални“ може се критиковати са више становишта. Прво, овај терминнеупитно се доводи у конотацију са криминалом, што је изузетно погрешно схватање којеније поткрепљено валидним подацима. Друго, дефинисање особе као „илегалне“ може се
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миграције укључују лица која улазе на територију друге државе без адекватногправа (фалсификована документа), који остају у другој држави у супротностиса признатим правом (лица којима су истекле визе којима се регулише трајањењиховог боравка у другој држави), који се крећу уз посредовање оних којикријумчаре мигранте, лица која су жртве трговине људима, и лица која свеснозлоупотребљавају азилни систем једне државе.9 Нерегуларне миграцијепредстављају кретања људи које се одвија ван институционалних и правнихнорми међународног и националног права, а која укључују државу порекла,државу транзита и државу коначне дестинације миграната. Нерегуларнемиграције постављају пред државу праву дилему у погледу начина решавањаовог проблема. Питање које се намеће приликом анализе утицаја ирегуларнихмиграција на безбедност држве, јесте право државе да штити суверенитет итериторијални интегритет као међународно признато право. Државе имајусуверено право на контролу својих спољних граница, док нерегуларнемиграције у основи представљају угрожавање и кршење датог права. Питањекоје се поставља јесте како и на који начин помирити легитимно право државеда штити своје спољне границе и брине се о унутрашњој безбедности, ипитање људских права ирегуларних миграната која су правно утемељена крозсистем међународних прописа наднационалног карактера. Већина држава серелативно неуспешно бори са контролом ирегуларних миграција, како упогледу ефекасности борбе, тако и у погледу ефективности. Проблемсистемског реаговања на нерегуларне миграције огледа се у комплексностињене феноменологије, с једне стране, и државних прерогатива у погледу правана контролу својих граница, с друге стране. Актуелна мигрантска криза јестеумногоме обликовала општу перцепцију у држави и друштву о датом питању,па сходно томе ова перцепција неретко је од значајног утицаја на формирањеопште државне политике која је заснована на „детерминисаном постојањубезбедносних ризика у погледу масовног броја ирегуларних миграната“. Свевећи број држава ипак уочавају да је актуелна политика деловања на сузбијању
посматрати у контексту несагледавања чињенице да ова лица јесту људска бића којапоседују фундаментална права која нису и не могу бити везана за њихов правни статус.Други термин који се користи у различитим каналима комуникације јесте„недокументовани“ мигранти. Овај термин је неадекватан јер би, у основи, он требало дасе користи у случајевима када мигрант нема адекватна документа о пореклу, или кадамигранти нису документовани односно регистровани. Термин „нерегуларне миграције“се користи као релевантан од стране Међународне организације рада (International Labor
Organization) и Међународне организације за миграције (International Organization for
Migration), као и Европске уније.  9 Koser, K. (2005) Irregular migration, state security and human security. Paper for the GlobalCommission on International Migration, Интернет: https://pdfs.semanticscholar.org/e799/fbaac15ab1258fc29235ea4af66f833524bf.pdf, 17.04.2017. 



нерегуларне миграције од лимитирајућег утицаја на дато стање, па су све вишеу оптицају измене и допуне релевантних државних политика у датом правцу.10Иако на нивоу ЕУ постоји изграђен систем директива и споразума усмеренихуправо на регулисање миграције, врло брзо је постало јасно да реакцијечланица неће бити уједначене. Неке од чланица су појачале граничне контролеи успоставиле ограничења преласка границе, друге су привременосуспендовале постојеће комунитарне прописе у циљу пријема миграната ипружања заштите. Овакво стање је условило науједначен одговор Уније намигрантску кризу, као и сукобе између самих чланица. Нерегуларне миграцијене представљају само регионални већ и глобални безбедоносни феномен, чијаповезаност са различитим облицима организованог криминала, теороризмаи других облика угрожавања безбедности може бити и јесте лакоидентификована. У светлу актуелне мигрантске кризе, корелација која постојиизмеђу ирегуларних миграција на тлу европског континента и безбедностиевропских држава, друштва и појединаца унутар њих јесте веома осетљивопитање са јасним политичким конотацијама, како унутар држава које супогођене кризом, тако и унутар саме Европске уније и њене политике премадругим државама.  
3) БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ НЕРЕГУЛАРНИХ МИГРАЦИЈА

КОЈИ УГРОЖАВАЈУ СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ
БЕЗБЕДНОСТИНационална безбедност (сигурност) државе подразумева скуп активностикоје имају за циљ заштиту основних постулата сваке савремене државе, тј.заштиту државне територије, становништа које је насељава и друштвено-политичког система.11 Проблематика обликовања концепта националнебезбедности државе јесте препозната као индивудуално одређена безбедносна
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10 Досадашња истраживања указују да већина држава које су погођене актуелноммигрантском кризом не успевају у значајној мери да унилатералним одлукама смањеброј ирегуларних миграната. Изузетак од ове констатације јесте државна политикаМађарске која је заснована на физичком ојачавању својих јужних граница са Р. Србијом(изградња зида дуж целе државне границе). Интернет: http://azilsrbija.rs/madarska-pocela-gradnju-druge-ograde-na-granici-sa-srbijom/ .    11 У теорији, национална безбедност представља најшири вид заштите виталних вредностии интереса једне државе и друштва, кроз остваривање стања заштићености које сеоптимизује функцијом војног и цивилног, државног и недржавног сектора националногсистема безбедности, уз ослањање на одређене видове међународне сарадње убезбедности и на бројне међународне (невладине и међувладине) актере, види у СашаМијалковић, „Обавештајно-безбедносне службе и национална безбедност“, Безбедност,вол. LIII, бр. 1-2011, Београд, стр. 78.   
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политика сваке државе појединачно. Нерегуларне миграције представљајувалидну безбедоносну претњу по систем националне безбедности државаевропског подручја. Безбедносни ризици ирегуларних миграција којиугрожавају систем националне безбедности могу се разматрати кроз утицајирегуларних миграција на криминал, економску и финансијску стабилностдржаве, тржиште рада, демографску дестабилизацију и јавни ред и мир.Безбедносни изазови ирегуларних миграција се често доводе у везу сапотенцијалним порастом криминала. Перцепција друштва у погледу заштитевиталних националних интереса неретко кореспондира са мишљењем данерегуларне миграције неупитно доводе до повећања стопе криминала12. Иакосама перцепција друштва није невалидна и неоправдана, емпиријски подацине могу да потврде значајније повећања стопе криминала у државаматранзита, односно државама њиховог коначног одредишта13. Ипак, јестенеупитно да постоје одређене тенденције које указују да се нерегуларнемиграције могу повезати са одређеним облицима криминалних радњи, каошто су кријумчарење миграната, трговина људима, фаслификовање личнихисправа, илегално прелажење државних граница, принуда и друга кривичнадела. Највећи безбедносни изазов ирегуларних миграција јесте повезан састепеном безбедности спољних државних граница. Феноменологијаирегуларних миграција се суштински манифестује у илегалном преласкудржавне границе од стране миграната. Начини преласка државне границе уоснови представљају разлог настанка одређених незаконитих радњи које семогу квалификовати као казнена дела, тј. кривична дела или прекршаји.Највећи број кривичних дела манифестује се као директна или индиректнапоследица феноменологије ирегуларних миграција, која у есенцијипредставља организовани ирегуларни (нелегални) прелазак већег броја људипреко државне границе. Из тог разлога, безбедност и контрола државнихграница јесте једна од најважнијих превентивних мера које држава има нарасполагању. У зависности од стратегије националне безбедности државе иполитике државе према изазовима ирегуларних миграција, држава својегранице може да штити повећањем броја припадника безбедносних службидуж угрожених државних граничних линија, или подизањем физичкихбаријера којим би се отежао или онемогућио улазак миграната на државнутериторију.14 Са становишта угрожавања националне безбедности, поред
12 Истраживање обављено од стране PawResearchCenter – Global Atittudes & Trends.Интернет: http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/, 10.04.2017.  13 Ibidem    14 Слободан Зечевић, Гордана Гасми, „Европски безбедносни и одбрамбени идентитет имигрантска криза“, Страни правни живот: теорија, законодавство, пракса, 2002, бр. 2,стр. 57-75.   



изазова у погледу илегалног преласка државне границе од стране ирегуларнихмиграната, валидан безбедносни изазов представља спречавање трговине икријумчарења људима. Нерегуларне миграције се доводе у везу саорганизованим криминалним групама, чије је деловање транснационално иусмерено против виталних интереса држава које се налазе на мигратнскојрути.15 Њихов циљ јесте остваривање имовинске користи вршењемпротивзаконитих радњи које се квалификују или као трговина људима, иликријумчарење људима. Депривирани положај ирегуларних миграната утичена чињеницу да ова група људи представља идеалну циљну популацију. Вођенипримарном интенцијом да дођу до државе коначног одредишта, мигранти супринуђени не само да ризикују своје животе, већ и да у том ризику постанужртве трговине људима. Деловање криминалних група које имају за циљ даорганизују илегалне преласке државних граница за већи број миграната, несамо да је безбедносно угрожавајући са становишта заштите виталнихинтереса државе, већ представља, и неретко јесте, угрожавање живота самихмиграната. У организованим покушајима преласка државних граница,организоване криминалне групе не бирају методе нити начине преласкагранице, често доводећи у питање и животе самих миграната. Национална безбедност државе уско је повезана са степеном стабилностињене економије и њених јавних финансија. Актуелна мигрантска криза доводисе у везу са одређеним економским и финансијским ризицима са којима седржаве на мигрантској рути суочавају. Несумњиво је да постоје разлике измеђудржава крајњег одредишта и држава транзитног положаја у контексту анализерелевантних безбедносних ризика. Државе које се налазе на мигрантској рутикао транзитне државе суочавају се са економским и финансијским изазовимаразличитог обима и карактера. Државе транзитног положаја у основи сесуочавају са две категорије економских и финансијских ризика, и то: ризикповећаних финансијских издвајања за потребе хуманитарног односа премаирегуларним мигрантима и економски положај државе и њена зависности уодносу на међународне односе. Приликом избора коначног одредишта државеза нерегуларне мигранте од посебне важности је могућност њихове„инкулузије” на тржиште рада. Овај безбедносни ризик јесте валидан, јер уоснови миграциони токови у конктексту крајњег одредишта јесу у корелацијиса могућностима које се пружају ирегуларним мигрантима на тржишту радаједне државе. Наравно, реч о њиховом раду на црно, који претпостављаексплоатацију радне снаге ван институционалног и правног оквира једнедржаве. Постојање нелегалног тржишта рада (црно тржиште радне снаге) јестереалан феномен у већини држава европског подручја. Улога државе и њених
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15 N. Radović, A. Bošković, Z. Pavlović, „Trafficking in human beings in Serbia“, Journal of Eastern-

Euoropean Criminal Law, University of Timisoara Faculty of Law, University of Pecs Faculty ofLaw, 2016, No. 1, pp. 36-48.  
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институција своди се на суспензивно односно превентивно деловање којим сеограничава раст и развој овог тржишта у обиму који би угрозио виталненационалне интересе. Нелегална тржишта рада као таква постоје невезано замиграционе процесе. Извор и карактеристике њиховог настанка идентификујусе унутар пословног амбијента једне државе, капацитета државних институцијаи тела која су надлежна за решавање описаног проблема, као и у општојперцепцији друштва о негативним ефектима постојања нелегалног тржиштарада. Утицај ирегуларних миграција на развој нелегалног тржишта рада каорелевентно безбедносно питање јесте препознато и оправдано.16 Основнибезбедносни ризик масовних ирегуларних миграција јесте прилив нове раднеснаге. Нису сви ирегуларни мигранти потенцијална радна снага (значајан бројирегуларних миграната јесу малолетна лица), али највећи број њих јесте.17Основни ризици ирегуларних миграција у погледу угрожавања националнебезбедности државе јесу умногоме повезани са чињеницом да долази дозначајног повећања броја људи који се привремено или трајно (у зависности одњиховог даљег кретања и правног статуса) настањује на територији одређенедржаве, што последично може утицати на даљи развој нелегалног тржиштарада, у обиму и карактеру који безбедносно може бити дефинисан као такав даугрожава виталне националне интересе једне државе. Миграције становништанеупитно доводе до промене у демографској структури држава на чијојтериторији се мигранти крање настањују. Било да је реч о регуларним илиирегуларним миграцијама, последице са којима се суочавају државе на чијимтериторијама се мигрантни дуже или коначно задржавају доводе до значајнихдемографских поремећаја. Разлика која постоји између контролисаногмиграционог насељавања које је у функцији виталних националних интересаи неконтролисаног и непланираног насељавања јесте јасно идентификована.18Неконтролисано, непланирано и неадекватно насељавање ирегуларнихмиграната представља валидан безбедносни ризик, који је већег или мањег
16 H. Lutz, Migration and domestic work – A European perspective on a global theme, Routledge,Taylor and Francis groupe, London and New York, 2008. p. 4,  Internet: http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/664/1732, датум приступања 13.04.2017. 17 Подаци указују да у светлу актулне мигрантске кризе више од две трећине миграната имигранткиња јесу радно способни. Видети:  H. Mogens, H.: Do restrictive asylum and visapolicies increase irregular migration into Europe?, Published February 28, 2016. Интернет:http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1465116516633299, 13.04.2017.  18 Државе Европске уније имају недостатак радне снаге у услужним секторима, као и усектору производње. Поред тога, одређене демографске студије указују да би се одржаласадашња динамика развоја европске еконoмије потребно је да се на подручју државачланица Европске уније до 2030. године, трајно настани преко 30 милиона људи.Интернет: http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/opinion/europe-needs-low-skilled-migrant-workers-too/.   



интезитета у зависности од чињенице да ли је реч о држави крајњег одредишта,или је реч о транзитној држави. Изазови ирегуларних миграција и њихов утицајна безбедност виталних националних интереса јесу повезани са чињеницом дамасовни и неконтролисани прилив људи може озбиљно да наруши демографскуструктуру на националном нивоу. Поред тога, масовно насељавање мигранатаможе имати утицај и на демографске промене унутар државе, ако се се мигрантипосебно насељавају/бораве на засебним деловима територије одређене државе.Нерегуларне миграције могу утицати и на демографску структуру измеђудржава одређеног регионалног подручја. Насељавање – смештај миграната наодређеном геопростору као што је европски континент, може представљативалидан безбедносни ризик јер се мења демографска структура становништва,што може да доведе до сукоба на бази географског, етничког и верскогидентитета.19 Демографске промене могу бити окидач за развој различитихоблика друштвене интолеранције (расизам, ксенофобија, национализам и др.).Као посебно значајан безбедносни ризик ови облици интолеранције сунаглашени у државама у којима је национални идентитет снажно присутан, крозделовање националних покрета и удружања формалног и неформалног типа.Јавна безбедност државе и њених грађана јесте значајан сегмент националнебезбедности државе. Сваки облик њеног угрожавања у обиму и начину којипревазилази прихватљиве границе њиховог испољавања може представљативалидан безбедносни ризик.20 Јавна безбедност представља скуп активности имера које предузимају релевантни државни органи ради заштите живота људина државној територији, њихове сигурности и заштите њихове имовине.21Масовне и непланиране миграције које имају карактер ирегуларних миграција,могу представљати валидан безбедносни ризик у погледу нарушавања јавногреда и мира у већем обиму, који подразумева сукобе масовних размера измеђумиграната и полиције, између миграната и локалног становништва, измеђумиграната и ултрадесничарксих група, као и полиције и “антимиграната”.22
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19 Саша Мијалковић, Иван Петровић, „Безбедносни ризици савремених миграција“, op. сit.,стр. 8.  20 Нарушавање јавног реда и мира мора бити већег обима и значаја да би се моглоквалификовати као безбедносни ризик којим се угрожава систем националнебезбедности државе.  21 Јавна безбедност се неретко у каналима друштвене комуникације поистовећује са јавнимредом и миром, што није у потпуности исправно. Нарушавање јавног реда и мирапредставља само један од сегмената јавне безбедности. Јавни ред и мир јесте усклађеностање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном месту иделовањем органа и организација у јавном животу ради обезбеђења једнаких услова заостваривање зајемчених људских и мањинских права и слобода грађана.22 Одређени подаци указују на значајне сукобе између миграната и полицијских органа уевропским државама. У новембру 2016. године у Харманли у Бугарској, сукобили су се
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4) НОРМАТИВНИ ОДГОВОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
НА НЕРЕГУЛАРНЕ МИГРАЦИЈЕ КАО ОБЛИКА
УГРОЖАВАЊА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИГеографски и геополитички положај Републике Србије утиче на повећанстепен угрожавања националне безбедности државе, услед чињенице да седржава налази на једној од главних мигрантских рута ирегуларних мигранатана путу ка Европској унији.23 У контексту миграција, Република Србија се суочаваса изазовима масовног прилива миграната и успостављања ефикасног системаазила и пријема страних држављана, као и усклађивања правног иинституционалног оквира са правом Европске уније. Правни оквир који сеодноси на миграције чине устав, закони и одговарајући подзаконски акти, као ипотврђени међународни уговори републичког нивоа, који се подједнакопримењују на свим нивоима власти – покрајинским и локалним, будући да сепримарно ради о управљању границама.24 У погледу релевантних прописаРепублике Србије, државна граница се штити одредбама Закона о заштитидржавне границе и Закона о странцима.25 Оба прописа регулишу незаконит(илегалан) прелазак државне границе. У складу са Законом о заштити државнегранице, као и Законом о странцима, против особе која на незаконит начин пређеили покуша да пређе државну границу, односно незаконито уђе на територијуРепублике Србије, покреће се прекршајни поступак или се одбија улазак.26 ПремаЗакону о странцима уколико странац уђе на територију Србије, али борави без

мигранти са полицијом. Реч је о једном од највећих сукоба од почетка мигрантске кризеу којима је повређено више од 24 припадника бугарске полиције, док је више од 300миграната ухапшено. Интернет: http://www.blic.rs/vesti/svet/haos-u-bugarskoj-sukobi-migranata-i-policije-povredena-24-policajca-uhapseno-300/m7dek3k .  23 B. Baznec, M. Speer, M. Stojić Mitrović, “Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia and theEuropean Border Regime“, Research Paper Series of Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe,2016, No. 5, Интернет: http://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/5%20Governing%20the%20Balkan%20Route%20web.pdf, 10.03.2017.   24 Закон о управљању миграцијама, „Сл. гласник РС“, бр. 107/2012; Закон о странцима „Сл.гласник РС“, бр. 97/2008, Закон о азилу, „Сл. гласник РС“, бр. 109/2007.  25 Закон о заштити државне границе „Сл. гласник РС“, бр. 97/2008 и 20/2015 - др. закон,Закон о странцима „Сл. гласник РС“, бр. 97/2008.   26 Чл. 65 Закона о заштити државне границе: Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000динара или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај физичко лице ако: 1) пређеили покуша да пређе државну границу изван одређеног граничног прелаза, изван радногвремена на граничном прелазу или супротно намени граничног прелаза, или ако пређеили покуша да пређе државну границу на граничном прелазу без важеће путне или другеисправе прописане за прелазак државне границе (члан 10 став 2 овог закона); 2) немаисправу прописану за прелазак државне границе или одбије да је стави на увидполицијском службенику, односно ако одбије да се подвргне контроли или ако напусти



визе, одобрења боравка или другог законског основа, подлеже прекршајнојодговорности. Странац се током боравка на територији Републике Србије моженаћи у ирегуларном статусу и уколико након престанка законског основа заборавак и у року одређеном одлуком надлежног органа не напусти РепубликуСрбију. Државна граница се може, по правилу, прелазити само на граничнимпрелазима са важећом путном исправом или другом исправом прописаном запрелазак државне границе, у време које је одређено за вршење саобраћаја награничном прелазу и на начин који је у складу са наменом граничног прелаза.Актуелна мигрантска криза је ставила на изазов потпуну примену законскихпрописа који се тичу илегалног преласка државне границе од стране појединцаили групе људи. Услед неприпремљености државе да се суочи са масовнимилегалним преласцима државне границе, поступање државних органа је честобило неусаглашено и дискутабилно.27 Важност адекватног обезбеђивањадржавне границе је препозната од стране државних органа као важнапревентивна мера у односу на миграционе изазове који прете да угрозе системнационалне безбедности државе.28 Европска унија за случај масовног приливамиграната препоручује признавање привремене заштите за лица која напуштајуземље порекла услед оружаног сукоба или другог озбиљног насиља.29 Лица
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подручје граничног прелаза док контрола још није обављена или на други начин покушада избегне контролу (члан 26. став 1. овог закона); итд. 27 Анализом одређеног броја пресуда, учинилац је проглашаван одговорним за повредуЗакона о заштити државне границе уколико је пронађен непосредно у близиниграничног прелаза, односно за повреду Закона о странцима (закон о странцима регулишенезаконит боравак) уколико то није био случај, већ је идентификован ван близинеграничних прелаза. Процедурални аспект поступања у датим ситуацијама је следећи.Полицијски службеници РЦГП странце који су спречени у незаконитом преласку државнегранице доводе до  надлежне ПУ које даље подносе захтеве за покретање прекршајногпоступка у складу са Законом о странцима, док сам РЦГП захтеве за покретањепрекршајног поступка подносе само против домаћих држављана који незаконитопокушају да пређу државну границу, у складу са Законом о заштити државне границе 28 Влада Републике Србије је на хитно одржаној седници 17. јула 2016. године усвојила Одлукуо образовању полицијских и војних снага, ради, како је даље у саопштењу Владе наведено„заштите граница Србије од миграната и илегалних активности кријумчарења миграната”,Интернет: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=269448. Задатак полицијских и војнихснага јесте „да спречи илегални улазак из правца Републике Бугарске и РепубликеМакедоније, као и привођење правди кријумчара људима који тај илегални посао обављајуна територији Републике Србије”. Усвојена одлука има сва обележја превентивнебезбедносне одлуке, која има за циљ не само заштиту спољне границе Републике Србије,већ и заштиту територијалног интегрита државе као и жељеног степена безбедностиграђана Републике Србије.29 Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporaryprotection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a
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којима је додељена привремена заштита имају право да поставе захтев за азил.Након истека привремене заштите чланице имају обавезу да обезбеде вољниповратак лица у земљу порекла или другу безбедну земљу. Са аспектакомунитарног права, Директивом о враћању су постављени заједничкистандарди и процедуре за враћање недржављана чланица ЕУ које нерегуларнобораве у ЕУ.30 Примат се даје вољном повратку, као основи одрживе политикемиграција, и оснаживању сарадње са нечланицама у погледу реадмисионихспоразума, међу којима су закључени уговори и са Републиком Србијом, као иземљама у њеном окружењу. Са становишта угрожавања националнебезбедности, спречавање трговине и кријумчарења људима за Републику Србијупредставља обавезу која се састоји из безбедносног идентификовања ове појаве,и преветнивног и ретрибутивног деловања у циљу спречавања деловања таквихгрупа, уз сарадњу са другим државама које се налазе на мигратнској рути,нарочито оних са којим се копнено граничи. У 2015. години Управа граничнеполиције Министарства унутрашњих послова поднела је 759 кривичних пријавапротив одраслих особа, због постојања основане сумње да је учињено кривичнодело из члана 350 Кривичног законика – Недозвољен прелаз државне границеи кријумчарење људи.31 Када полицијски службеници затекну ирегуларногмигранта у пратњи једне или више особа, по службеној дужности испитују дали има основа за подношење кривичне пријаве за кривично дело кријумчарењапротив особе која је омогућила његов/њихов недозвољен прелазак државнегранице или боравак односно транзит кроз Србију. Током 2015. године појединитужиоци заступали су становиште да је за примену одредаба чл. 350 Кривичногзаконика неопходно да је донета пресуда Прекршајног суда којом је утврђено да
balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing theconsequences thereof, OJ L 212, 7.8.2001. 30 Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, OJ L 348, 24.12.2008.31 Члан 350 (1) Ко без прописане дозволе пређе или покуша да пређе границу Србије,наоружан или употребом насиља, казниће се затвором до једне године. (2) Ко у намерида себи или другом прибави какву корист, омогућава другом недозвољени прелазгранице Србије или недозвољени боравак или транзит кроз Србију, казниће се затворомод шест месеци до пет година. (3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено од странегрупе, злоупотребом службеног положаја, или на начин којим се угрожава живот илиздравље лица чији се недозвољени прелаз границе Србије, боравак или транзитомогућава или је кријумчарен већи број лица, учинилац ће се казнити затвором од једнедо десет година. (4) Ако је дело из става 2 овог члана учињено од стране организованекриминалне групе, учинилац ће се казнити затвором од три до дванаест година. (5)Средства намењена или употребљена за извршење дела из ст. 1 до 3 овог члана одузећесе. Кривични законик, „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр.,72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014.



је кријумчарени мигрант незаконито прешао државну границу, односно да је унезаконитом боравку у Републици Србији. Овакво тумачење је спорно, с обзиромна то да Прекршајни суд не би требало да донесе осуђујућу пресуду уколико сусе стекли услови за примену члана 8. Закона о азилу и/или члана 31 Женевскеконвенције о статусу избеглица (приницип некажњавања). У таквимситуацијама лице је dе fаcto ушло на незаконит начин, али се сходно одредбамапоменутих аката искључује и ослобађа од одговорности, што ни на који начинне имплицира да уколико му је у незаконитом преласку границе и/или боравкупомогло треће лице које је за спровођење те радње остварило какву корист засебе или друго лице нису испуњени услови из члана 350 КЗ. С друге стране, врлочесто се дешавало да се кријумчарени мигранти без одлагања одводе донадлежног јавног тужиоца или судије ради давања изјаве у својству сведока.Такође, према списима предмета Прекршајног суда у Београду, неким особамаодређивана је мера задржавања у трајању од 48 сати, како би дали изјаву усвојству сведока у вези са поступцима по члану 350 КЗ. Пракса судова у погледуодмеравања казне јесте забрињавајућа. Увидом у пресуде, за основни облик почлану 350 КЗ углавном је изрицана условна осуда, уз утврђивање казне затвораод 6 или 8 месеци. За квалификовани облик из става 3, најчешће изрицана јеказна затвора од једне године а да је, при том, неретко по основу члана 45 став4 КЗ одлучено да ће се издржавати у кућним условима.32 Од почетка 2015. годинедо средине 2016. године у затворима је боравило 1033 странаца кажњених збогпрекршаја за незаконит прелазак границе и незаконитог боравка на територијиРепублике Србије. Након прве половине 2015. године, број странаца се смањивао.Приликом пријема у затвор, странци се на енглеском језику обавештавају освојим правима и кућном реду затвора. У затвору постоје релевантни закони иправилници о кућном реду који су преведени на енглески, мађарски и албанскијезик, али нема превод ових аката на арапском језику. Према службенимнаводима, комуникација се одвија на енглеском језику, јер странци долазе угрупама у којима увек неко лице говори енглески језик (вођа групе). Проблемможе настати у случају да ниједан странац у групи не говори енглеским језиком.Приликом пријема странца, управа Затвора без одлагања обавештавадипломатско-конзуларно представништво државе из које страно лице долази.Међутим, пошто не желе сви ирегуларни мигранти да ступе у контакт са својимнационалним властима, остваривање тог права мора бити избор дотичног лица.Препорука је да Заводи за извршење кривичних санкција неће обавештаватидипломатско-конзуларно представништво држава порекла прекршајнокажњених миграната без изричите сагласности тих лица. Прекршајно кажњенистранци упознају се са могућношћу да плате новчану казну, која је замењена
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Републици Србији – актуелна питања и перспективе, Београд, 2016. Интернет:http://www.potpisujem.org/doc/26ff9bb92b58de5a3ea136b8786849fe.pdf, 13.04.2017.   
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казном затвора. Схватајући положај Републике Србије као транзитне државе назападнобалканској мигрантској рути, економски и финансијски ризици посистем националне безбедности са којима се суочава Република Србија, јесузначајно другачији у односу на државе које представљају крајње дестинацијемигрантских кретања, тј. државе крајњег одредишта. Транзитни положајРепублике Србије умногоме детерминише утицај ирегуларних миграције насегменте њене националне безбедности, што се последично односи и на стањеекономије и њених јавних финансија. Последично, економија и јавне финансијеРепублике Србије нису биле под таквим негативним утицајем ирегуларнихмиграција од почетка мигрантске кризе, да би се могао идентификоватизначајан степен угрожавања виталних националних интереса. Досадашњиекономски издаци Републике Србије у погледу институционалног ихуманитарног одговора на мигранстку кризу нису били таквог обима да би семогли окарактерисати као значајни у мери да угрожавају националне интересе.Међутим, према најновијим подацима из јануара 2017. године Република Србијадневно на име прихвата и третмана ирегуларних миграната троши преко осамевра по мигранту, док одређене пројекције указују да ће на пролеће тај износбити и већи.33 Уколико се такав тренд настави, може се говорити о значајнимфинансијским средствима која ће бити утрошена за ову намену у току 2017.године.34 Ипак, када се сагледа целокупни буџет Републике Србије за 2017.годину јасно је да удео ових трошкова у односу на укупне буџетске расходе непрелази ни 0.5 % укупних буџетских трошкова.35 Уколико се у обзир узме ичињеница да значајан део ових трошкова јесте финансиран од стране Европскеуније, јасни емпиријски подаци указују да нема основа за повезивање утицајаирегуларних миграција на економију и јавне финансије Републике Србије, уобиму који би то угрозило виталне националне интересе и захтевало значајнијеприлагођавање финансијске и буџетске регулативе. Положај Републике Србијекао земље транзитног карактера у актуелној мигрантској кризи огледа се учињеници да се мигранти последњих годину дана на територији РепубликеСрбије задржавају у просеку четири до шест недеља, без интенције да се трајнонастане. Последично, у Републици Србији нису идентификоване демографске
33 Пројекције указују да је само током зимског периода Република Србије на име трошковау вези са прихватом и смештајем миграната потрошила преко девет милиона евра. Премаподацима из јануара 2017. године, у Р. Србији је на дневном нивоу просечно билосмештено око 6.000 миграната. Интернет: http://www.kirs.gov.rs/articles/migpublikacije.php?type1=60&lang=SER&date=0.   34 Одређене пројекције указују да ће укупни трошкови до краја ове години прећи износ од40 милиона евра. Интернет: http://www.kirs.gov.rs/articles/migpublikacije.php?type1=60&lang=SER&date=0.35 Предвиђени буџетски расходи за 2017. годину износе преко 9,5 милијарди евра.Интернет: http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti.php?id=2430.



промене које се могу довести у везу са ирегуларним миграцијама. У будућемпериоду, као потенцијални безбедносни ризик може се појавити останак већегброја миграната на територији Републике Србије услед већег приливамиграната из Турске. У датој ситуацији би се могло говорити о потенцијалнимдемографским променама које би биле безбедносно значајне, али у овоммоменту такав сценарио јесте базиран на претпоставкама. Нормативни одговорна такве промене обухватао би одговарајуће измене социјалног и образовногзаконодавства, као и радног и административног, који за сада успева да одговориизазовима присуства ирегуларних миграната на територији Републике Србије.Досадашња искуства Републике Србије указују да не постоје озбиљнаугрожавања јавног реда и мира која се последично могу довести у везу сапривременим боравком миграната на њеној територији. На основу податакаМинистарства унутрашњих послова, од почетка мигрантске кризе нисузабележени случајеви сукоба полиције и миграната у обиму и карактеру који бипредстављали валидну безбедносну претњу по јавни ред и мира. У већиниизвештаја међународних организација констатује се професионални односприпадника полиције у поступању према мигрантима.36 Када се у обзир узмуподаци о ставу миграната према Републици Србији, њеним органима играђанима, које је углавном позитивно, валидно се може закључити да непостоје разлози који би довели до сукоба већих размера између миграната, сједне стране, и припадника полиције, грађана и антимигрантских група. Ододређеног утицаја на овакво повољно безбедносно стање јесте и чињеница дасе мигранти релативно кратко задржавају на територији Републике Србије, даимају интенцију да што пре дођу до државе крајњег одредишта, као и чињеницада грађани Републике Србије, услед оружаних сукоба из деведесетих годинаимају развијену одређену емпатију према ирегуларним мигрантима каопосебно депривираној друштвеној групи. Може се констатовати да РепубликаСрбија неће имати веће безбедносне изазове који би представљали валиднупретњу по систем националне безбедности. Постоје одређени безбедносниризици ескалирања мигрантске кризе на које Република Србија не можеутицати у смислу извора настанка појаве. Уколико дође до ескалације ипоновног масовног прилива миграната, пре свега из Турске, Република Србијаи њени државни органи мораће да такве безбедносне ризике адекватноидентификују и у складу с тим превентивно делују на ублажавању илиелиминисању потенцијалних ризика.  
5) ИЗВОРИBaznec, B., Speer, M., Stojić Mitrović, M., Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbiaand the European Border Regime, Research Paper Series of Rosa Luxemburg
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Stiftung Southeast Europe; no. 5. 2016, Интернет: http://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/5%20Governing%20the%20Balkan%20Route%20web.pdf, датум приступања 10.03.2017.  Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for givingtemporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and onmeasures promoting a balance of efforts between Member States in receivingsuch persons and bearing the consequences thereof. Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of16 December 2008 on common standards and procedures in Member States forreturning illegally staying third-country nationals, OJ L 348, 24.12.2008. Стајић,Љ., Основи система безбедности: са основама истраживања безбедносних
појава, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2015. Изјава Високог комесара УН за избеглице, Geneva, 18 December 2015, Интернет:www.unhcr.org/5672c2576.html, датум приступања 26.03.2017.  Интернет: http://www.iom.int/who-is-a-migrant, 11.04.2017.Ирегуларна миграција у Европи, Интернет: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en, 20.03.2017.   Истраживање обављено од стране PawResearchCenter – Global Atittudes &Trends. Интернет: http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/, 10.04.2017.Јелачић Којић, Мирослава, (ур.), Мигранти и мигранткиње у ирегуларном
статусу у Републици Србији – актуелна питања и перспективе, Београд,2016. Интернет: http://www.potpisujem.org/doc/26ff9bb92b58de5a3ea136b8786849fe.pdf, 13.04.2017. Закон о управљању миграцијама,”Сл. гласникРС”, бр. 107/2012. Кривични законик, „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 -испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014.Koser, K., (2005) Irregular migration, state security and human security. Paper for theGlobal Commission on International Migration,  https://pdfs.semanticscholar.org/e799/fbaac15ab1258fc29235ea4af66f833524bf.pdf, 17.04.2017; Kraler, A., & Vogel, D., (2008),  Report on methodological issues, Deliverable preparedfor the research project CLANDESTINO. Undocumented Migration: Counting theUncountable. Data and Trends Across Europe, Интернет: http://www.thebrokeronline.eu/Articles/The-Migration-Trail/Migration-definitions-and-debates-in-terminology, 15.04.2017. Lutz, H, Migration and domestic work – A European perspective on a global theme,Routledge, Taylor and Francis groupe, London and New York, 2008. Интернет:http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/664/1732,13.04.2017.
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Мијалковић, С., „Обавештајно-безбедносне службе и национална безбедност“,
Безбедност, вол. LIII, бр. 1-2011, Београд.Мијалковић, С., Петровић, И., „Безбедносни ризици савремених миграција“,
Наука, безбедност, полиција, 2016, вол. 21, бр. 2. Mogens, H., Do restrictive asylum and visa policies increase irregular migration intoEurope?, Published February 28, 2016. Интернет: http://journals.sage pub.com/doi/abs/10.1177/1465116516633299, 13.04.2017. Radović, N., Bošković, A., Pavlović, Z., „Trafficking in human beings in Serbia“, Journal
of Eastern-Euoropean Criminal Law, No.1/2016, University of Timisoara Facultyof Law, University of Pecs Faculty of Law.Закон о азилу, „Сл. гласник РС“, бр. 109/2007.  Закон о заштити државне границе “Сл. гласник РС”, бр. 97/2008 и 20/2015 - др.Закон.Закон о странцима “Сл. гласник РС”, бр. 97/2008.  Зечевић, С., Гасми, Г., „Европски безбедносни и одбрамбени идентитет имигрантска криза,“ Страни правни живот: теорија, законодавство, пракса,бр. 2 (2016).
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЕфикасно, хумано и нормативно регулисање миграција налази се измеђупотреба заштите физичког и психичког интегритета миграната и њиховихљудских права и потребе заштите државних граница. Истиче се да сигурностљуди и безбедност државе не треба гледати у контексту односа сукоба илимеђусобног искључивања, већ у оквирима схватања да се безбедност не можеостварити без поштовања људских права. Миграционе кризе су, како једосадашње искуство показало, увек и хуманитарне кризе. У том смислуистакнута су три кључна аспекта безбедносних импликација у контекстумасовних миграција: заштита избеглица и људских права миграната итражилаца азила у складу са међународним правом, спречавање трговинељудима и кријумчарења миграната и развој и имплементација ефективнијихинтеграционих политика за мигранте у земљама одредишта. Сва три означенааспекта примарно се ослањају на правну регулативу. Националноправни оквирРепублике Србије пружа ефикаснију заштиту мигрантима у односу намеђународни, посебно кроз институте супсидијарне и привремене заштите,иако у ситуацијама масовног прилива када се миграциона кретања одвијају упримарним облицима нерегуларне миграције, правни оквир не успева дапружи свеобухватну заштиту и мигрантима, и држави, и грађанима. Управо тусе јавља потреба за проучавањем и анализом безбедносних ризика, каозначајним материјалним изворима права. Норматива Републике Србије која се
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односи на заштиту државне границе не успева у потпуности да контролишеситуацију масовног прилива ирегуларних миграната, и то је област којојпредстоји значајно усаглашавање са европским стандардима. С друге стране,остали ризици који се могу јавити у вези са угрожавањем националнебезбедности још увек нису показали већи значај у Републици Србији,превасходно због њеног транзитног положаја на рутама ирегуларнихмиграната, те постојећа норматива адекватно прати ситуацију. Будућимигрантски токови, уколико задрже карактер досадашњих, сасвим извесноувећаће и ове ризике за Републику Србију, те условити потребу заприлагођавањем нормативе. 
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ОПШТА УРЕДБА (ЕУ) 2016/679
О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

др Јасмина ВУКОТИЋ1

Abstract: The protection of natural persons in relation to the processing of personaldata is a fundamental human right, which means that the regulations on theprotection of natural persons with regard to the processing of their personal datamust respect the fundamental rights and freedoms of such persons, and in particulartheir right to protection of their personal data. On the other hand, the right to theprotection of personal data must be balanced with other fundamental rights andfreedoms, which must also be taken into account in the regulations on the protectionof personal data. This paper deals with the General Data Protection Regulation EU2016/679, primarily its parts concerning the basic principles, the rights of the datasubject, the obligations of the controller and processor, and the transfers of personaldata to the third countries or international organisations. The basic principles arerelated to the processing of personal data, its lawfulness, fairness and transparency,the purposes of  data collecting, accuracy and security of data and the conditions ofconsent where processing is based on consent. This Regulation also deals with therights of the data subject, as transparency, information and the right of access topersonal data, his rights to rectification, erasure and restriction of professing, its rightto data portability and right to object and automated individual decision-making.The rights of the data subject could be restricted in accordance to the conditionsprovided in the Regulation. The Regulation concerns also the obligations andresponsibilities of the controller and the processor in order to protect the rights ofthe data subject, especially their obligations according to the security of processingand data protection impact assessment and prior consultation. Finally, this paperdeals with the transfers of personal data to the third countries or international
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organizations, which could be done on the basis of an adequate decision or on thebasis of providing appropriate safeguards by the controller or processor. 
Key words: personal data protection, rights of the data subject, responsibility of thecontroller, data transfers
1) СВРХАИмајући у виду да свака обрада података о личности мора да буде законитаи правична, што значи да за испитанике мора да буде транспарентно да сеподаци о њима прикупљају и обрађују и у којој мери се то ради, да подаци оличности морају бити примерени, релевантни и ограничени на оно што јенеопходно за сврхе обраде, те да подаци о личности морају да се обрађују наоснову пристанка испитаника или да обрада буде заснована на другојлегитимној основи, а што укључује и примену одговарајућих обавеза заруковаоца, основни циљеви ове Уредбе су заштита основних права и слободалица на које се подаци односе, посебно њиховог права на заштиту података оличности. Сврха Уредбе је и да обезбеди слободно кретање података унутарУније, које се не сме ограничавати или забрањивати, изузев из разлога који сеодносе на заштиту лица на које се подаци односе приликом обраде података оњима. Наведене сврхе се постижу регулисањем права испитаника, обавезаруковаоца, надлежности независних надзорних тела, преноса података,сарадње, те одговарајућих правних средстава, санкција и одговорности.
2) МЕРЕ ЕУУредба (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016.године о заштити појединаца у вези са обрадом података о личности и ослободном кретању таквих података, и о стављању ван снаге Директиве95/46/ЕЗ (Општа уредба о заштити података – Regulation (EU) 2016/679 of the

European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

3) САДРЖАЈОпшта уредба о заштити података подељена је на 11 поглавља, првопоглавље садржи опште одредбе, друго начела, треће права испитаника,четврто регулише организатора обраде и обрађивача, пето пренос података оличности трећим земљама и међународним организацијама, шесто садржиодредбе о независним надзорним телима, седмо о сарадњи и конзистентности,осмо о правним средствима, одговорности и санкцијама, девето одредбе у везиса посебним ситуацијама обраде, десето регулише делегиране акте и акте за
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спровођење и једанаесто завршне одредбе. У овом раду биће речи о начелима,правима испитаника, одговорностима руковаоца и обрађивача, те условимапреноса података у треће земље или међународне организације.
НачелаУредба наводи следећа начела обраде података: начело законитости,поштења и транспарентности, начело ограничавања сврхе, начело смањењаколичине података, начело тачности, начело ограничења чувања података иначело целовитости и поверљивости. Начело законитости подразумева даподаци о личности морају да буду обрађени законито, поштено итранспарентно у односу на лице на које се подаци односе. Под ограничавањемсврхе подразумева се да подаци треба да буду прикупљени у одређене,изричите и законите сврхе и да не смеју да се даље обрађују на начин који нијеу складу са тим сврхама. Начело смањења количине података предвиђа даподаци морају бити примерени, релевантни и ограничени на оно што јенеопходно у сврхе у које се обрађују, а начело тачности  да подаци морају бититачни и према потреби ажурирани и да је потребно предузети све разумнемере да подаци који нису тачни буду обрисани или исправљени без одлагања.Ограничење чувања значи да подаци морају да буду чувани у облику којиомогућава идентификацију испитаника само онолико дуго колико је топотребно за сврхе ради којих се подаци обрађују, док целовитост иповерљивост значи да подаци морају да буду обрађивани на начин којим сеобезбеђује њихова безбедност, што укључује заштиту од неовлашћене илинезаконите обраде и од случајног губитка, уништења или оштећењаприменом одговарајућих техничких или организационих мера.Да би обрада података била законита мора да буде испуњен један одследећих услова: да је испитаник дао пристанак на обраду својих података оличности за једну или више посебних сврха, да је обрада потребна за извршењеуговора у коме је испитаник странка или како би се предузеле радње на његовзахтев пре склапања уговора, да је обрада потребна ради поштовања правнихобавеза руковаоца обраде, да је обрада потребна ради заштите кључнихинтереса испитаника или другог физичког лица, да је обрада потребна радиизвршења задатка у јавном интересу или при извршењу службеноговлашћења руковаоца обраде, те да је обрада потребна ради остварењалегитимних интереса руковаоца обраде или трећег лица, осим када над тиминтересима преовлађују јачи интереси или основна права и слободеиспитаника који захтевају заштиту података о личности, посебно ако јеиспитаник дете (с тим што се овај последњи услов не примењује када обрадуврше органи власти при обављању својих послова). Правни основ за обрадуподатака у случају да је обрада потребна ради извршавања правних обавезаруковаоца обраде и када је обрада потребна ради извршења задатака у јавном
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интересу или службеног овлашћења руковаоца обраде, представља правоУније или право државе чланице које се примењује на руковаоца обраде. Сврхаобраде одређује се по истом правном основу или мора бити нужна заизвршавање задатка од јавног интереса или вршења службеног овлашћењаруковаоца (када је обрада потребна за извршење задатка у јавном интересуили при извршењу службеног овлашћења руковаоца). Тај правни основ можесадржавати посебне одредбе ради прилагођавања примене правила овеуредбе, као што су општи услови којима се уређује законитост обраде од странеруковаоца, врсте података који су предмет обраде, лица чији се подациобрађују, субјекте којима подаци о личности могу да се откривају,ограничавање сврхе, рокове чувања, радње и поступке обраде, укључујућимере за обезбеђење законите и поштене обраде. Правом Уније или државечланице мора се остварити циљ од јавног интереса и то мора бити сразмернозаконитом циљу коме се тежи. У случају да обрада података у сврхе које суразличите од сврхе у коју су подаци прикупљени није заснована на пристанкуиспитаника, или на праву Уније, или државе чланице које представља нужнуи разумну меру у демократском друштву, руковалац обраде у циљу утврђивањада ли је обраду у другу сврху у складу са сврхом за коју су подаци првобитноприкупљени узима у обзир: сваку везу између сврха у које су подациприкупљени и сврха намераване даље обраде, контекст у коме су прикупљениподаци о личности у погледу односа између испитаника и руковаоца, природуподатака о личности, могуће последице намераване даље обраде заиспитаника и постојање одговарајућих мера заштите. Када је обрада заснованана пристанку руковалац мора да буде у могућности да докаже да је испитаникдао пристанак на обраду својих података о личности. Ако испитаник пристанакда̑ у писаној изјави која се односи и на друга питања, захтев за пристанак морада буде јасно приказан да се разликује од других питања, у разумљивом и лакодоступном облику уз употребу јасног и једноставног језика. Испитаник имаправо да у било ком тренутку повуче свој пристанак, а његово повлачење неутиче на законитост обраде на основу пристанка пре његовог повлачења. Оовоме испитаник мора да буде обавештен пре давања пристанка, а повлачењепристанка мора да буде подједнако једноставно као и давање пристанка.Приликом процене да ли је пристанак дат добровољно, у највећој могућој мериузима се у обзир да ли је извршење уговора укључујући пружање услугеусловљено пристанком на обраду података о личности која није неопходна заизвршење тог уговора. Уредба посебно регулише пристанак детета у вези сауслугама информационог друштва, те обраду посебних категорија података оличности, обраду података о личности који се односе на кривичну ипрекршајну одговорност и обраду за коју није потребна идентификација. Упогледу пристанка детета на обраду својих података о личности у погледунуђења услуга информационог друштва непосредно детету, обрада таквихподатака је законита ако дете има најмање 16 година (с тим што државе
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чланице у свом закону могу да предвиде и нижу границу, али не испод 13година), а ако дете има мање од 16 година обрада је законита ако и у мери укојој је пристанак дао или одобрио носилац родитељског права, а руковалацмора да провери ту чињеницу, узимајући у обзир доступну технологију. Уредбазабрањује обраду података о личности који откривају расно или етничкопорекло, политичко опредељење, верска или филозофска уверења иличланство у синдикату, као и обраду генетских података, биометријскихподатака у сврху јединствене идентификације појединца, података оздравственом стању или података о полном животу или сексуалнојоријентацији појединца. Изузетно, могућа је обрада горе наведених посебнихкатегорија података о личности ако су испуњени таксативно наведени условиза то. Тако је обрада ових података допуштена ако је испитаник дао својизричит пристанак за једну или више одређених сврха (осим ако супротно нијепрописано правом Уније или државе чланице), ако је обрада потребна радиизвршења дужности и остварења посебних права руковаоца или испитаникау области радног права и права социјалног осигурања и социјалне заштите, умери у којој је то одобрено правом Уније или државе чланице или колективногуговора на бази права државе чланице које прописује одговарајуће заштитнемере, ако је обрада потребна ради заштите животних интереса испитаникаили другог лица ако испитаник није у могућности да да̑ пристанак, те акообраду у оквиру својих легитимних активности спроводе, уз одговарајућезаштитне мере, фондације, удружења или било која друга непрофитна тела саполитичким, филозофским, верским или синдикалним циљем, под условом дасе обрада односи само на чланове или бивше чланове ових тела или лица којаимају редовне контакте са њим у вези са његовом сврхом и да подаци оличности нису саопштени изван тих тела без пристанка испитаника. Даље,обрада посебних категорија података о личности допуштена је ако се односина податке за које је очигледно да их је објавио испитаник, ако је обраданеопходна за успостављање, остваривање и обраду правних захтева или кадагод судови делују у судском својству, ако је обрада неопходна за потребезначајног јавног интереса на основу права Уније или права државе чланицекоје је сразмерно жељеном циљу и којим се поштује суштина права на заштитуподатака и обезбеђују прикладне и посебне мере за заштиту основних праваи интереса испитаника. Обрада је дозвољена и у случају када је нужна запотребе превентивне медицине или медицине рада ради процене раднихспособности запослених, медицинске дијагнозе, пружања социјалне илиздравствене заштите  или третмана или управљања здравственим исоцијалним системима и услугама на основу права Уније или права државечланице, или у складу са уговором са здравственим радником и у складу сапотребним условима и мерама заштите, када је нужна из разлога јавногинтереса у области јавног здравља као што је заштита од озбиљнихпрекограничних претњи здрављу или обезбеђења високих стандарда
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квалитета и безбедности здравствене заштите и лекова и медицинскихпроизвода, на основу права Уније или права државе чланице којима сепрописују одговарајуће и посебне мере за заштиту права и слободаиспитаника, посебно чување професионалне тајне и када је обрада нужна запотребе архивирања у јавном интересу, потребе научног или историјскогистраживања или статистичке потребе, на основу права Уније или правадржаве чланице које је сразмерно циљу који се жели постићи, те којим сепоштује суштина права на заштиту података и обезбеђују прикладне и посебнемере за заштиту основних права и интереса испитаника.2 Државама чланицамаје дато овлашћење да задрже или уведу додатне услове, који укључују иограничења у односу на обраду генетских података, биометријских податакаили података који се односе на здравље. Што се тиче обраде података оличности који се односе на кривичну осуђиваност и кривична дела и са њимаповезане заштитне мере, ова обрада може да се врши само под надзоромслужбеног тела или када је обрада одобрена правом Уније или правом државечланице којим се прописују одговарајуће заштитне мере за права и слободеиспитаника, а сваки свеобухватни регистар о кривичној осуђиваности се водипод надзором службеног тела власти. Уредба регулише и обраду за коју нијепотребна идентификација лица на које се подаци односе, у ком случајуруковалац нема обавезу да чува, узима или обрађује додатне информацијеради идентификације испитаника само у сврху поштовања Уредбе. Ако у горенаведеном случају руковалац може да докаже да није у могућности даидентификује испитаника, руковалац о томе на одговарајући начинобавештава испитаника, ако је то могуће.
Права испитаника односно лица на које се подаци односеУредба предвиђа да је руковалац обавезан да предузме одговарајуће мерекако би се испитанику информације које треба да му буду пружене у вези саобрадом, биле дате у сажетом, транспарентном, разумљивом и лако доступномоблику, уз употребу јасног и једноставног језика, што се посебно односи на свеинформације које су посебно намењене детету. Информације се пружају уписаном облику или другим средствима, а ако је прикладно и електронскимпутем, а ако испитаник то затражи информације се могу пружити и усмено,

2 Сходно чл. 9 ст. 3 подаци о личности за потребе превентивне медицине или медицинерада могу да се обрађују када их обрађује стручно тело или се они обрађују пододговорношћу стручног тела на кога се примењује обавеза чувања пословне тајне сходноправу Уније или праву државе чланице или правилима која су одредила надлежнанационална тела или друго лице које такође подлеже обавези чувања пословне тајне наоснову права Уније или права државе чланице или правилима која су утврдила надлежнанационална тела.  



ако је идентитет испитаника утврђен другим средствима. Руковалац на захтевпружа испитанику информације о предузетим радњама без непотребногодлагања, најкасније у року од месец дана од дана пријема захтева, а који можеда се продужи на још два месеца узимајући у обзир сложеност и број захтева, ао сваком продужењу рока обавештава испитаника у року од месеца дана оддана пријема захтева. Ако руковалац не поступи по захтеву испитаника он гаобавештава без одлагања или најкасније месец дана од дана пријема захтевао разлозима зашто није поступио по захтеву и о могућности подношењапритужбе надзорном органу и тражења правног лека. Информације, као свакомуникација и предузете мере се, по правилу, пружају без накнаде.3 Ако сеподаци о личности који се односе на испитаника прикупљају од испитаника,онда руковалац приликом прикупљања података том лицу пружа следећеинформације: идентитет и податке за контакт руковаоца или ако јеприменљиво његовог представника, податке за контакт овлашћеног лица зазаштиту података, ако је то применљиво, сврхе обраде и правни основ заобраду, информације о кориснику или категорији корисника података,уколико постоје, чињеницу да руковалац намерава да податке пренесе трећојземљи или међународној организацији, те постојање или непостојање одлукеКомисије о примерености, односно упућивање на прикладне или одговарајућезаштитне мере и начине прибављања њихове копије или места где су стављенена располагање.4 Поред горе наведених информација руковалац испитаникупружа и следеће додатне информације које су потребне да би се обезбедилаправична и транспарентна обрада: о року чувања података или ако то нијемогуће о критеријумима који су коришћени за одређивање тог рока, опостојању права да се од руковаоца затражи приступ подацима и исправка илибрисање података или ограничавање обраде у односу на испитаника или правана улагање приговора на обраду, као и права на преносивост података, о правуна подношење притужбе надзорном органу, информације о томе да ли јепружање података о личности уговорна или законска обавеза или нужан условза склапање уговора, као и да ли испитаник има обавезу да пружи податке икоје су последице ако се такви подаци не пруже и информације о постојањуаутоматизованог доношења одлука, укључујући и профилисање.5 Уколикоруковалац намерава да даље обрађује податке у друге сврхе које се разликујуод првобитне сврхе, руковалац пре те даље обраде пружа испитаникуинформације о тој другој сврси и све додатне информације. Ако се подаци од
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3 За изузетке видети: чл. 11 ст. 5-7 Уредбе. 4 У случају да је обрада заснована на чл. 6 ст. 1 тач. ф Уредбе и легитимне интересе руковаоцаили трећег лица.5 Ако је обрада заснована на чл. 6 ст. 1 тач. а и чл. 9 ст. 2 тач. а Уредбе о постојању права дасе пристанак повуче у било ком тренутку, без утицаја на законитост обраде пре тогтренутка. 
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личности не прикупљају од испитаника, руковалац испитанику пружа порединформација које му пружа и у случају да су подаци прикупљени од њега иинформације о категорији података о личности који су у питању. Даље,руковалац испитанику пружа и све додатне информације потребне да би сеобезбедила правична и транспарентна обрада у односу на испитаника.6Поменуте информације се пружају у разумном року након добијања података,а најкасније у року од месец дана узимајући у обзир посебне околности обраде,а ако се подаци о личности користе приликом комуникације са испитаникомнајкасније приликом прве комуникације са њим, а ако је предвиђенооткривање података другом кориснику најкасније када се подаци о личностипрви пут открију. Информације се не пружају испитанику ако их он већпоседује, ако би пружање тих информација било немогуће или би захтевалонесразмерне напоре, посебно за обраде у сврхе архивирања у јавном интересу,у сврхе научног или историјског истраживања или у статистичке сврхе, илиако би обавеза обавештавања вероватно онемогућила или озбиљно угрозилаостваривање циљева обраде (у ком случају руковалац предузима одговарајућемере за заштиту права, слободе и легитимних интереса испитаника, штоукључује и стављање информација на располагање јавности), те ако једобијање или откривање података изричито прописано правом Уније илиправом државе чланице које се примењује на руковаоца, а које предвиђаодговарајуће мере заштите легитимних интереса испитаника и ако подаци оличности морају остати поверљиви у складу са обавезом чувањапрофесионалне тајне, коју уређује право Уније или државе чланице. Уредбатакође предвиђа и да испитаник има право да од руковаоца добије потврду отоме да ли се његови подаци обрађују, а ако је то случај он има право приступаподацима о личности и информацијама о: сврси обраде, категоријама података,корисницима или категоријама корисника којима су подаци откривени или ћебити откривени, о предвиђеном року чувања (ако је то могуће), постојањуправа на исправку или брисање података, ограничавање обраде и права наприговор, о праву на подношење притужбе надзорном органу, те о свакојдоступној информацији о извору података ако се они не прикупљају одиспитаника и о постојању аутоматског доношења одлука. Обавеза је руковаоцада обезбеди копију података о личности који се обрађују, с тим да постојањеовог права не сме негативно да утиче на права и слободе других. Испитаникима право на исправку и на брисање података. Када је у питању исправкаподатака испитаник има право да му руководилац омогући исправку нетачнихподатака, те право да допуни непотпуне податке. Испитаник има право да му
6 У питању сву све информације које руковалац пружа испитанику и када податке прикупљаод њега, уз додатак  информација о постојању легитимног интереса руковаоца или трећеглица, када за тим има потребе, те информација о извору података и према потреби да лидолазе из јавно доступних извора. 



руковалац омогући брисање података о личности који се на њега односе, аруковалац има обавезу да те податке обрише ако они нису више нужни за сврхеза које су прикупљени или обрађени, ако испитаник повуче свој пристанак, акоје испитаник уложио приговор на обраду, ако су подаци незаконито обрађени,ако се морају обрисати ради поступања по законској обавези и ако суприкупљени у вези са понудом услуга информационог друштва.7 Ако јеруковалац јавно објавио податке о личности, а дужан их је обрисати, узимајућиу обзир доступну технологију и трошкове спровођења, он предузима разумнемере које укључују техничке мере, да би информисао руковаоце обраде којиобрађују личне податке да је испитаник затражио од тих руковаоца да избришусве линкове до тих података или њихову копију или реконструкцију.Испитаник, такође, има право да му се обезбеди ограничење обраде од странеруковаоца ако  испитаник оспорава тачност података, ако је обраданезаконита, ако руковаоцима више нису потребни подаци о личности запотребе обраде, а испитаник их тражи ради постављања, остваривања илиодбране правних захтева и ако је испитаник уложио приговор на обраду. Услучају да је обрада ограничена такви подаци о личности смеју да се обрађујусамо уз пристанак испитаника, изузев чувања или постављања, остваривањаили одбране правних захтева или заштите права другог лица или због важногјавног интереса. Руковалац такође има обавезу да о свакој исправци, брисањуили ограничењу обраде обавести сваког корисника коме су подаци откривени.Испитаник, сходно Уредби, има право и на преносивост података, што укључујењегово право да од руковаоца коме је пружио податке прими податке оличности који се односе на њега у структурираном, уобичајеном и машинскичитљивом формату и његово право да те податке пренесе другом руковаоцуподатака без ометања првобитног руковаоца, ако се обрада заснива напристанку и ако се обрада врши аутоматски. Ако је то технички изводљивоиспитаник има право на непосредан пренос података од једног руковаоца додругог.8 Даље, испитаник има право да на основу своје посебне ситуације усваком тренутку уложи приговор на обраду података о личности који се односена њега, при чему руковалац не може више да обрађује такве податке изузевако докаже да постоје уверљиви легитимни разлози за обраду који преовлађујунад интересима, правима и слободама испитаника или ради постављања,
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7 Право на брисање се не примењује ако је обрада нужна ради остваривања права наслободу мишљења и информисања, ради поштовања правне обавезе којом се захтеваобрада или ради извршења задатка који се обавља у јавном интересу или у оквируслужбених овлашћења руководиоца обраде, због јавног интереса у области здравља, запотребе архивирања у јавном интересу, у сврхе научног или историјског истраживањаили у статистичке сврхе и ради постављања, остваривања или одбране правних захтева. 8 Ово право се не примењује на обраду нужну за обављање задатка од јавног интереса илипри вршењу службених овлашћења руковаоца. 



Европско законодавство, бр. 63/2018

296

остваривања и одбране правних захтева. У случају да се подаци обрађују запотребе директног маркетинга испитаник има право да у сваком тренуткууложи приговор на обраду својих података о личности за потребе таквогмаркетинга, што укључује и израду профила и тада се подаци о личности вишене могу обрађивати у такве сврхе. О овом свом праву испитаник мора битиобавештен најкасније приликом прве комуникације са њим, и то мора да сеприкаже јасно и одвојено од осталих информација. Испитаник има право да сена њега не односи одлука која се заснива искључиво на аутоматизованојобради, укључујући израду профила, а која производи правне ефекте који сена њега односе или на сличан начин значајно утичу на њега, изузев ако јеодлука нужна за закључивање или извршење уговора између испитаника ируковаоца, дозвољена правом Уније или правом државе чланице које сепримењује на руковаоца и које прописује одговарајуће заштитне мере за праваи слободе и легитимне интересе испитаника или ако је заснована наизричитом пристанку испитаника. Обим горе наведених права и обавеза можесе ограничити законском мером на основу права Уније или права државечланице које се примењује на руковаоца или обрађивача ако те одредбеодговарају правима и обавезама предвиђеним у чл. 12 до 22 Уредбе, ако се тимограничењима поштује суштина основних права и слобода, те оно представљанужну и сразмерну меру у демократском друштву за заштиту националнебезбедности, одбране, јавне безбедности, спречавања, истраге, откривања илигоњења кривичних дела или извршења кривичних санкција, ради другихважних циљева од општег интереса и слично.9
Руковалац и обрађивач податакаСходно одредбама Уредбе руковалац има обавезу да спроводи одговарајућетехничке и организационе мере да би обезбедио да се обрада врши у складуса овом Уредбом и како би то могао да докаже, а ове мере се према потребипреиспитују и ажурирају. Узимајући у обзир најновији технолошки развој,трошкове спровођења и природу, обим, контекст и сврхе обраде, као и ризикеразличитих степена вероватноће и озбиљности за права и слободе физичкихлица који произилазе из обраде података, руковалац и у време одређивањесредстава обраде и у време саме обраде, примењује одговарајуће техничке иорганизационе мере за омогућавање делотворне примене начела заштитеподатака и у обраду укључује заштитне мере. Руковалац примењујеодговарајуће техничке и организационе мере којима се обезбеђује да сеинтегрисаним начином обраде само подаци о личности који су нужни за сваку

9 Детаљније о томе због којих још важних циљева може да се изврши ограничење обимаправа и обавеза, те о томе које све посебне одредбе треба да садржи свака законодавнамера видети: чл. 23  ст. 1 и 2 Уредбе. 



посебну сврху обраде. Ако два или више руковаоца заједнички одреде сврхе иначине обраде они се сматрају заједничким руковаоцима и они натранспарентан начин међусобним договором одређују одговорности свакогаод њих у циљу извршавања обавеза из Уредбе. У случају да на основу чл. 3 ст. 2Уредбе обраду врши руковалац или обрађивач који немају седиште у Унији,онда руковалац или обрађивач писаним путем именују представника у Унији.Ако се обрада спроводи у име руковаоца, онда руковаоци могу да се користесамо таквим обрађивачима који у довољној мери јемче спровођењеодговарајућих техничких и организационих мера тако да обрада буде у складуса захтевима које предвиђа Уредба и да обезбеђује заштиту права лица на којесе подаци односе. Обрађивач не сме да ангажује другог обрађивача безпретходног писаног одобрења руковаоца, а обрада од стране обрађивача сеуређује уговором или другим правим актом у складу са правом Уније илиправом државе чланице, који обавезује обрађивача према руковаоцу, а којинаводи предмет и трајање обраде, природу и сврху обраде, врсту података оличности и категорије испитаника, те обавезе и права руковаоца.10 У случајуда обрађивач ангажује другог обрађивача за вршење посебних активностиобраде у име руковаоца, за тог другог обрађивача на основу уговора или другогправног акта важе исте обавезе заштите података као и оне наведене у уговоруили правном акту између руковаоца или обрађивача, а посебно обавеза давањедовољних јемстава за примену одговарајућих техничких и организационихмера у складу са захтевима из ове Уредбе. Ако други обрађивач не испуњаваобавезе заштите података. први обрађивач остаје у потпуности одговоранруковаоцу за извршење обавеза другог обрађивача. У случају да обрађивачкрши ову Уредбу тако што одређују сврху и начине обраде података, онда сеон сматра руковаоцем у вези са том обрадом. Свако лице које поступа поовлашћењу руковаоца или обрађивача, а има приступ подацима о личности,по правилу те податке не сме да обрађује без налога руковаоца. Такође, Уредбапредвиђа да сваки руковалац води евиденцију активности обраде за које јеодговоран.11 Руковалац и обрађивач, а у одговарајућим случајевима и њиховипредставници, на захтев сарађују са надзорним органом у обављању његовихзадатака. Уредба даље предвиђа да руковалац и обрађивач примењујуодговарајуће техничке и организационе мере како би постигли одговарајућиниво безбедности сходно ризику, што подразумева: псеудонимизацију иенкрипцију података о личности, способност обезбеђења трајне поверљивости,целовитости, доступности и отпорности система и услуга обраде, способностблаговременог успостављања поновне доступности података о личности и
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10 О томе шта се овим уговором или правним актом посебно одређује видети: чл. 28 ст. 3тач. а-х Уредбе. 11 О томе које информације та евиденција садржи видети: чл. 30 ст. 1 тач. а-г Уредбе, а оевиденцији коју воде обрађивачи видети: чл. 30 ст. 2 тач. а-д Уредбе. 
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приступа њима у случају физичког или техничког инцидента и процес заредовно тестирање, оцењивање и процењивање делотворности техничких иорганизационих мера за обезбеђење безбедности обраде. Приликом проценеодговарајућег нивоа безбедности узимају се у обзир посебно ризици којепредставља обрада, а посебно ризици од случајног или незаконитог уништења,губитка, измене, неовлашћеног откривања или неовлашћеног приступаподацима који су пренети, сачувани или на други начин обрађивани. У случајуда дође до повреде безбедности података о личности, руковалац безнепотребног одлагања и уколико је то могуће најкасније 72 сата након сазнањао тој повреди званично обавештава надлежни надзорни орган, осим у случајуда није вероватно да ће тиме бити угрожена права и слободе физичких лица, аобрађивач по сазнању за повреду безбедности података о томе без непотребногодлагања званично обавештава руковаоца.12 Такође, када је вероватно да ћеповреда безбедности података о личности проузроковати велики ризик заправа и слободе појединаца руковалац о томе обавештава испитаника.13 Акопостоји вероватноћа да ће нека врста обраде проузроковати велики ризик заправа и слободе појединаца руковалац пре обраде врши процену утицајапредвиђених поступака обраде на заштиту података о личности. Процена јеобавезна посебно у случају систематске и обимне процене личних аспеката увези са појединцима која се заснива на аутоматизованој обради и на основу којесе доносе одлуке које производе правна дејства на појединца или на сличанначин значајно утичу на њега, масовне обраде посебних категорија податакаили података који се односе на кривична дела и осуде и у случају обимногсистематског праћења јавно доступног простора.14 Руковалац се консултује санадзорним органом пре обраде ако је процена утицаја у вези са заштитомподатака показала велики ризик у случају да руковалац не примени мере заублажавање ризика. У случају да надзорни орган сматра да би се намераваномобрадом кршила ова Уредба, посебно ако руковалац није у довољној мериутврдио или умањио ризик, надзорни орган у предвиђеном року саветујеруковаоца, а по потреби и обрађивача. Руковалац и обрађивач имају обавезуименовања службеника за заштиту података увек када обраду врши орган јавневласти или јавно тело, када се основне делатности руковаоца или обрађивачасастоје од поступака обраде који захтевају редовно и систематско масовнопраћење испитаника у великој мери и ако се основне делатности руковаоцаили обрађивача састоје из опсежне обраде посебних категорија података иподатака који се односе на кривична дела и осуде.15
12 Уредба у чл. 33 ст. 3 ближе прописује минимум садржаја званичног обавештења. 13 О случајевима када обавештавање појединаца није обавезно видети: чл. 34 ст. 3 Уредбе. 14 О томе шта најмање обухвата процена видети: чл. 35 ст. 7. 15 О положају службеника за заштиту података, те о његовим задацима видети: чл. 38 и 39Уредбе. 



Пренос података о личности трећим земљама 
или међународним организацијамаУредба предвиђа опште правило да сваки пренос података о личности којисе обрађују или су намењени обради након преноса у трећу земљу илимеђународну организацију одвија се једино ако руковалац и обрађивачпоступају у складу са условима преноса предвиђеним у овом поглављу, а којиваже и за даље преносе у трећу земљу или међународну организацију. Уредбапредвиђа два основа за пренос података у трећу земљу или међународнуорганизацију: пренос на основу одлуке о адекватности и пренос на који сепримењују одговарајуће заштитне мере. У првом случају пренос се врши акоКомисија одлучи да трећа земља, подручје или један или више сектора унутарте треће земље или међународна организација обезбеђује адекватан нивозаштите и за такав пренос није потребно посебно одобрење. Приликомпроцене адекватног нивоа заштите Комисија посебно узима у обзир:владавину права, поштовање људских права и основних слобода, релевантноопште и секторско законодавство, постојање и делотворно функционисањенезависних надзорних органа са одговорношћу за обезбеђивање и спровођењепоштовање правила о заштити података, као и међународне обавезе које јетрећа земља или међународна организација преузела. Комисија након проценеадекватног нивоа заштите може актом за спровођење да одлучи да трећаземља, подручје, један или више сектора унутар ње или међународнаорганизација обезбеђује адекватан ниво заштите, а тим актом се предвиђа имеханизам за периодично преиспитивање најмање сваке четири године.Комисија константно прати стање у трећим земљама и међународниморганизацијама, и ако трећа земља или међународна организације више необезбеђује адекватан ниво заштите Комисија актима за спровођење стављаван снаге, мења или суспендује своју првобитну одлуку без ретроактивногдејства. Ако није донета одлука о адекватности, руковалац или обрађивач могуда пренесу податке о личности у трећу земљу или међународну организацијусамо ако су предвидели одговарајуће заштитне мере и под условом даиспитаницима стоје на располагању остварива права и делотворна судсказаштита.16 Уредба даље предвиђа да све судске пресуде или управне одлукетреће земље којима се од руковаоца захтева пренос или откривање податакао личности могу бити признате или извршиве само ако се заснивају намеђународном споразуму, као што је уговор о узајамној правној помоћи измеђутреће земље и Уније или државе чланице, не доводећи у питање друге разлогеза пренос. Изузетно, ако не постоји одлука о адекватности или одговарајуће
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16 Детаљније о томе шта могу пружати одговарајуће заштитне мере видети: чл. 46 ст. 2(заштитне мере без посебног овлашћења надзорног тела) и ст. 3 Уредбе (заштитне мереса одобрењем надлежног надзорног тела).



заштитне мере, пренос података о личности у трећу земљу или међународнуорганизацију врши се само ако: је испитаник изричито пристао на то наконшто је упознат са могућим ризицима таквог преноса, пренос је нужан заизвршење уговора између испитаника и руковаоца или применупредуговорних мера на захтев испитаника, пренос је нужан за склапање иизвршење уговора склопљеног у интересу испитаника, између руковаоца идругог физичког или правног лица, ако је пренос нужан из важних разлогајавног интереса, пренос је нужан за постављање, остваривање или одбрануправних захтева, пренос је потребан за заштиту животно важних интересаиспитаника или других лица, ако испитаник не може физички или правно дада̑ свој пристанак и ако се пренос врши из регистра који служи за пружањеинформација јавности и који је отворен на увид јавности или било ком лицукоје има оправдани интерес, у мери у којој су испуњени услови за увид у томпосебном случају.  Уколико се не ради ни о једном горе наведеном случају, ондасе пренос у трећу земљу или међународну организацију може извршити самоако се пренос не понавља, ако се односи на ограничен број испитаника, нужанје за потребе нужних и уверљивих легитимних интереса руковаоца над којимане преовлађују интереси или права или слободе, а руковалац је проценио свеоколности преноса и на основу тога је предвидео одговарајуће заштитне мереу погледу заштите података о личности.
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУУредба ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања у Службеномлисту Европске уније, а примењује се од 25. маја 2018. године.
5) ИЗВОРИУредба (ЕU) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016.године о заштити појединаца у вези са обрадом података о личности и ослободном кретању таквих података, и о стављању ван снаге Директиве95/46/ЕЗ (Општа уредба о заштити података – Regulation (EU) 2016/679 of the

European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation),
Official Journal of the European Union (OJ), L 119, 4.5.2016.Директива 95/46/ЕЗ Европског парламента и Савета од 24. октобра 1995.године о  заштити појединаца у вези с обрадом података о личности и ослободном протеку таквих података – Directive 95/46/EC of the European
Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Official
Journal L 281, 23/11/1995.
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ    Материја заштите података о личности у Републици Србији уређена јеЗаконом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/2008,104/2009, 68/2012 и 107/2017). Овим законом су услови за прикупљање иобраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подациприкупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности, поступакпред надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеђењеподатака, евиденција, изношење података из Републике Србије и надзор надизвршавањем овог закона. Овим законом је заштита података о личностиобезбеђена сваком физичком лицу. Законом су регулисани услови за обраду,пристанак лица на које се подаци односе на обраду, обрада без пристанка,права и заштита права испитаника, те ограничења ових права, обавезеруковаоца и надлежност јавног контролног органа – Повереника за заштитуподатака о личности. Генерално одредбе поменутог закона и у времедоношења нису биле усклађене са важећим прописима Европске уније –Директивом 95/46/ЕЗ Европског парламента и Савета. Доношењем ОпштеУредбе о заштити података о личности 2016/679, којом је поменута Директивастављена ван снаге, област заштите података о личности је подигнута на вишиниво, посебно у погледу права испитаника и обавеза руковаоца, те преносаподатака у треће земље и надлежности надзорних органа, те је у том смислупотребно и да наш закон у овој области прати одговарајућа решења упрописима Европске уније. 
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СТАВ СУДА ПРАВДЕ О ОДНОСУ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕУ И ДРУГИМ

МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

др Биљана ЛЕПОТИЋ1

Abstract: Although human rights are classified in different ways, it is important tonote that international human rights law proclaims that all human rights areuniversal, indivisible and interrelated, and that no right is more important thananother. However, these rights are protected as well by laws passed at the regionallevel or acts of force on the territory of Europe and the European Union. Even thoughon the international legal level, international law has primacy in comparison withthe EU Law based on the UN Charter, which respects and affirms the practice of theCourt of Justice, however, the constitutional guarantees of fundamental rightscontained in the EU Law as an autonomous legal system should not be brought intoquestion by any international agreement.
Key words: human rights, the European Union, the Security Council, The Court ofJustice of the EU, Kadi case.
1) УВОДДржаве чланице Европске уније подлежу широком спектру обавезаизведених из Повеље Уједињених нација, као и уговора о људским правимазакључених у оквиру УН. Штавише, све државе чланице ЕУ су потписнице већинеуговора о људским правима који чине „језгро“ аката из ове области закљученихпод окриљем УН (Међународни пакт о грађанским и политичким правима,2
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1 Основни суд у Новом Саду. Е-маил: lepotic.biljana@gmail.com.2 Усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијомГенералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године,



Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима,3Конвенција о елиминацији свих облика расне дискриминације и др.).4 Међутим,ипак се с правом може рећи да постоје два нивоа заштите људских права уоквиру ЕУ, што је супротно принципу универзалности на коме почивају самаљудска права, како правно тако и концептуално.
2) ЈУРИСПРУДЕНЦИЈА

Случај КадиЈедан од најзначајнијих случајева у судској пракси Суда правде ЕУ, а којиилуструје спољне односе права ЕУ и других међународних организација,прецизније, питање да ли резолуција Савета безбедности УН треба да уживапримат над правом Европске уније, јесте случај Кади и Ал Баракат (спојенипредмети).5 Суд правде ЕУ није дозволио овакав примат, те је оваква одлукаизазвала бројне критике и поделу стручне јавности.6 Сходно одређеном бројурезолуција Савета безбедности, све државе чланице Организације уједињенихнарода морају замрзнути финансијска средства под директним илииндиректним надзором особа или субјеката повезаних са Осамом бинЛаденом, мрежом Ал-Каида или талибанима. Како би се овакве резолуцијеспровеле у Европској унији, Савет ЕУ је донео Уредбу бр. 467/2001 којомналаже замрзавање средстава особа и субјеката чије се име налази на пописуприложеном Уредби. Тај се списак редовно мења како би се узеле у обзирпромене на списку Комитета за санкције, тела Савета безбедности. Тако је овајКомитет одредио Јасина Абдуллаха Кадија, са пребивалиштем у Саудијској
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а ступио је на снагу 23. марта 1976. године када је потребних 35 држава депоновалоинструменте о ратификацији или приступању. СФРЈ је ратификовала Пакт закономод 30. јануара 1971. године („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/1971).3 Усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијомГенералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године.Пакт је ступио на снагу 3. јануара 1976. године. СФРЈ је Пакт ратификовала у јулу 1971.године (“Службени лист СФРЈ– Међународни уговори”, бр. 7/71).4 Усвојена и отворена за потпис и ратификацију Резолуцијом Генералне скупштине 2106А (XX) од 21. децембра 1965. године, ступање на снагу: 4. јануара 1969. године. СФРЈ јератификовала Пакт законом из 1967. године („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/67).5 Y.A.Kadi and Al Barakat International Foundation v. Council and Comimission, T-315/01,21.Sepember 2001. и Y.A.Kadi and Al Barakat International Foundation v. Council andComimission, C-402/05 and C-415/05, (2008) ECR I-63516 Juliane Kokott, Christoph Sobotta, “The Kadi Case – Constitutional Cоre Values andInternational Law – Finding the Balance?“, The European Journal of International Law, 2012,Vol. 23 no. 4, pp. 1015, etc.
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Арабији, као особу повезану с Осамом бин Ладеном и мрежом Ал-Каида, ињегово име је 17.10.2001. године било додато на списак. Такође, његово имебило је додато дана 19.10.2001. године и на списак из Анекса 1 Уредбе (ЕЗ) број2062/2001 Европске комисије. Јасин Абдулах Кади је тим поводом дана18.12.2001. године покренуо поступак пред Првостепеним судом за поништајУредбе (ЕЗ) број 2062/2001 и Уредбе Европске комисије бр. 2062/2001, а затими за поништај Уредбе бр. 881/2002, која је такође у саставу садржала спорнисписак. Наиме, Јасин Абдулах Кади је поднео тужбу против Савета и Комисијеса захтевом да буду поништене означене Уредбе Комисије и Савета у делу укојем се ова акта на њега односе, пре свега заснивајући тужбу на повредамаљудских права и то права да буде саслушан, права на имовину и начелопропорционалности, те право на делотворно преиспитивање казне пред судом.Иначе, упоредо са Јасином Абдулахом Кадијем, Међународна фондација АлБаракат је, заједно са још три лица (с тим да су два током поступка одусталаод тужбе, па је остао само Ахмед Али Јусуф), дана 10. децембра 2001. годинепред Првостепеним судом покренула поступак за поништај Уредбе (ЕЗ) број467/2001 Савета ЕУ и Уредбе (ЕЗ) број 2199/2001 Европске комисије, као и запоништај Уредбе (ЕЗ) број 881/2002 Савета ЕУ. Поништај се односио на деоуредби који се односи на ову фондацију. Тужени су и у овом предмету билиКомисија и Савет ЕУ, а на чијој страни се, у својству умешача, укључилоУједињено Краљевство.Првостепени суд је 2005. године донео своје прве пресуде7 о актимадонесеним у оквиру борбе против тероризма, сматрајући да европске уредбекојима се спроводе мере Савета безбедности УН уживају изузеће од судскенадлежности, те прихватио приговоре тужених у погледу надређеностимеђународног правног поретка успостављеног према Повељи УНкомунитарном правном поретку, с тим да је овај суд у образложењу поменуо ито да  посматрано са тачке међународног права, обавезе држава чланица УНпо основу Повеље УН, имају превагу над националним правом или правом пооснову међународног уговора, укључујући, за оне које су међу њима чланицеСавета Европе, њихове обавезе према ЕКЉП, односно обавезе по основуУговора о оснивању ЕЕЗ и Бечке конвенције, за оне које су чланице Заједнице.8Надаље, Првостепени суд је навео да постоји ипак ограничење да резолуцијеСавета безбедности УН имају обавезујуће дејство, истичући да исте морају дапоштују норме ius cogens, односно да уколико их не би поштовале оне не бибиле обавезујуће ни за државе чланице.9 Упркос овим наводима, Првостепени
7 Y.A.Kadi and Al Barakat International Foundation v. Council and Comimission, C-402/05and C-415/05, (2008) ECR I-6351.8 Ibid., para. 181, видети још para. 182-208.9 Ibid., para. 230.



суд је констатовао да није било повреде људских права и то права да будесаслушан, права на имовину и начело пропорционалности, те право наделотворно преиспитивање казне пред судом. Надаље, у току поступка пожалби, Суд правде је у пресуди из 2008. године10 оценио да судови Уније морајуосигурати целовит надзор законитости аката Уније, укључујући оне којима сеспроводе резолуције Савета безбедности Уједињених народа. Дакле, оценио једа обавезе које произлазе из међународног уговора, не могу бити супротненачелу поштовања основних права од стране аката Уније. Следствено томе јеСуд поништио Уредбу којом је име Ј. А. Кадија додато на списак особа повезанихс Осамом бин Ладеном будући да је та Уредба кршила више основних правакоја је Ј. А. Кади имао по основу права Уније (права на одбрану, право наделотворну судску заштиту).11 Наиме, Ј. А. Кадију није саопштен ниједан доказподнет против њега, па чак ни разлози његовог уписа на спорни списак. Након те пресуде, Европска комисија је Ј. А. Кадију дала образложење уписана списак који јој је дао Комитет за санкције. Након што је прикупила изјашњењеЈ. А. Кадија у односу на те разлоге одлучила је, новом уредбом, задржати његовоиме на списку Уније особа на које се односе рестриктивне мере.12 Тумачећипресуду у случају Кади, Суд правде је поништио нову уредбу Комисије,сматрајући да је на њему да осигура целовит и строг судски надзор законитоститог акта, на основу елемената података и доказа нераздвојивих одпоткрепљујућих разлога. Будући да ти елементи нису били саопштени и да суму се наводи садржани у образложењу Комитета за санкције чинили превишенеодређеним, Првостепени суд је утврдио кршење права на одбрану Ј. А. Кадија,као и његовог права на делотворну судску заштиту. Комисија, Савет ЕУ иУједињено Краљевство поднели су жалбе против те пресуде, у којој је утврђенода у оквиру поступка уписа или задржавања имена на списку особа осумњиченихза повезаност с тероризмом, надлежно тело Уније мора саопштитизаинтересованом лицу елементе на којима заснива своју одлуку. Дакле, њемумора да буде доступно, барем образложење од Комитета за санкције за одлуку опримени рестриктивних мера против њега. Осим тога, то тело мора омогућитиособи на коју се мера односи да изнесе своје мишљење у односу на разлогеизнесене против њега и мора испитати изјашњење заинтересованог лица наоснованост тих разлога. У том контексту, ако је потребно, на том телу је дазатражи сарадњу од Комитета за санкције и преко њега члана ОУН-а који јепредложио упис дотичне особе на списак како би му били саопштени подаци
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10 Y.A.Kadi and Al Barakat International Foundation v. Council and Comimission, T-315/01,21.Sepember 2001.11 Ibid., para. 285.12 Уредба бр. 1190/2008 од 28.11.2008. године којом је делимично модификованаУредба Савета ЕУ бр. 881/2002.
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или докази, било поверљиви или не, који му омогућавају да брижљиво инепристрасно испита основаност разлога у питању. Надаље, у оквируиспитивања законитости тих разлога, суд Уније, мора проценити може ли сеоправдати стављање одређеног лица на списак који је саставило надлежнотело Уније, те може да затражи од тог тела да му предочи податке или доказе.Тако, у случају да се оспорава стављање на списак одређеног лица, то тело мораутврдити основаност разлога изнетих против одређеног лица, дакле теретдоказа је на том телу, а не на лицу које се ставља на списак, јер се доказујупозитивне чињенице, а не негативне, односно да не постоји основан разлог застављање на спорну листу. При томе, и у случају да се пруже релевантниподаци и докази за стављање на списак, Суд Уније мора да провери тачностнаведених података и оцени доказну снагу истих, те да цени изјашњење лицакоје је у питању. С тим да када су у питању важни разлози везани за сигурностУније или њених држава чланица, суд ЕУ може сам позивајући се на тајностподатака, да провери основаност разлога које је навело надлежно тело Уније,а због којих се противи изјашњењу лица која се стављају на списак. Тако, услучају да су разлози за саопштавање дотичном лицу такве природе, да се попроцени надлежног тела исти не противе саопштавању истих дотичном лицу,суд ЕУ ће да приступи оцени законитости побијаног акта, док је у супротномпотребно направити равнотежу између захтева везаних за право наделотворну судску заштиту и разлога који се тучу сигурности Уније њенихдржава чланица или вођења њихових међународних односа. У сваком случају,на Суду је да оцени да ли и у којој мери неоткривање података лицу које сеставља не спорни списак и његова немогућност да се изјасни о томе, утиче надоказну снагу поверљивих података.13Према становишту Суда, важно је да је бар један од разлога наведен уобразложењу Комитета за санкције, и то довољно прецизан и конкретан, пачак и да остали разлози нису образложени, не може представљати основ запоништење Одлуке. У конкретном случају, Суд је становишта да је, супротноанализи Првостепеног суда, већина разлога скупљених против Ј. А. Кадија,довољно прецизна и конкретна како би омогућила остваривање права наодбрану, као и судског надзора законитости побијаног акта, те сматра дабудући да ниједан податак ни доказ није изнет како би подржао наводе које јеЈ. А. Кади одлучно оповргнуо, о његовој умешаности у активности повезане самеђународним тероризмом, ти наводи нису такве природе да би оправдалидоношење, на нивоу Уније, рестриктивних мера у односу на њега. Следственотоме, Суд сматра да упркос погрешној примени права од стране Првостепеногсуда у тумачењу права на одбрану и права на судску заштиту, нова уредбаКомисије мора да буде поништена и Суд стога одбија жалбе које су поднеле
13 Y. A. Kadi and Al Barakat International Foundation v. Council and Comimission, para.316-326.



Комисија, Савет ЕУ и Уједињено Краљевство.14 Посматрајући првостепенопресуђење, поједини аутори сматрају да је Првостепени суд на неки начинпоступао недоследно, пре свега из разлога што је себи дао за право да дâ оценусагласности аката донетих у складу са резолуцијом Савета безбедности УН састандардима заштите основних права које чине део jus cogens, а затим веомаограничено испитао један од тих аката.15 У домаћој стручној литератури сесреће становиште да је Првостепени суд имао обавезу да се стави у позицијуСавета безбедности УН који је донео спорну Уредбу, а да је при томе исти имаоправо да оцени усклађеност резолуције са циљевима и начелима Повеље УН,између осталог, и са нормама које се тичу заштите људских права, те да јеПрвостепени суд требало да има на уму стандард који карактерише цео системнорми заштите људских права, а не само онај присутан у jus cogens.16 Међутим,М. Лукић, с друге стране, сматра да оваква одлука Првостепеног суда поштујехијерархију права и представља покушај да у чврсто уређен правни системповеже важеће правне норме, и то од норми међународног обичајног права дооних које имају извор у правима држава чланица.17 Посматрајући целокупанпоступак, А. Пош је становишта да овакво пресуђење представља снажнупосвећеност основним правима и владавини права у Европи, те да се случајКади залаже да регионални судови на неки начин изврше  притисак на Саветбезбедности УН да промени своју политику према заштити људских права.18 Сдруге стране, постоје и становишта да је управо случај Кади дао основу запостизање адекватне равнотеже између вредности уставног система, пре свегазаштите људских права и делотворних међународних мера у борби противтероризма.19 Надаље, у стручној јавности, постоји и становиште да је случајКади послужио Суду правде ЕУ да потврди аутономију европске јурисдикцијеу односу на међународни правни систем и да се придржава принципа права ЕУу односу на вољу међународног тела, као што је Савет безбедности УН, али и
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14 Ibid.15 Mielle Bulterman, “Fundamental rights and the Unated Nations Financial Sanction Regime:The Kadi and Yusuf Judgments of the Court of first Instance of the European Communities“,
Leiden Journal of International Law, 2006, No. 19, pp. 771-772.16 Б. Ракић, „Европски суд правде између људских права и борбе против тероризма –oднос међународног и европског права“, Анали Правног факултета у Београду, 2009,бр. 2, стр. 180-181.17 М. Лукић, “The Security Council’s Targeted Sanctions in the Light of Recent DevelopmentsOccuring in the EU Context“, Annals of the Faculty of Law Belgrade – Belgrade Law Review,2009, No. 3, pp. 239-250.18 Albert Posch, “The Kadi case: rethinking the relationship between EU law and internationallaw?“, The Columbia Journal of European Law Oniline, 2009, Vol. 15, pp. 4-5; М. Лукић, op.cit.19 Juliane Kokott, Christoph Sobotta, op. cit., p. 10.
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да истакне своју јачу снагу као представник судске власти над актима Комисијекао представника извршне власти.20 Поред овог постоје и аутори који непридају велики значај пресуди у случају Кади, сматрајући да иста не доносиништа ново када је став Суда правде ЕУ у питању, већ да је само значајна сааспекта развоја комунитарног права и одређивања његовог положаја иструктуре у међународном правном поретку.21Различите ставове Првостепеног суда и Суда правде ЕУ покушала је дапомири Г. де Бурка, залажући се за измирење супротстављених тенденција.22Наиме, иста је становишта да се приступи, с једне стране, Првостепеног судаслучају Кади према којем се устројава снажна хијерархија правне снаге у оквирусистемског јединства међународног правног поретка и регионалног европскогпоретка, и становиште Суда правде који, с друге стране, одбацује овакав приступи Европску заједницу представља као одвојен и независтан систем који одређујесвој однос према међународном поретку, могу приближити кроз један мекиконституционалистички приступ према коме би Суд правде ЕУ, као правосуднаграна значајне регионалне организације, требало ипак да се позове на нормемеђународног права, без обзира што је одбио да имплементира резолуцијеСавета безбедности УН, а не искључиво да се позива на унутрашње стандарде,чиме би пружио бољи пример другим државама и организацијама којеразматрају имплементацију режима санкција УН.23
3) ЗАКЉУЧАКСлучај Кади нас оставља  са бројним отвореним питањима која се тичуструктуре међународног правног устројења. Наиме, мишљења смо да Судправде ЕУ доносећи пресуду у конкретној правној ствари, није установиохијерархију између европског и међународног права, но је више нагласиоприоритет обавеза према Повељи УН, истичући на тај начин да судскопреиспитивање покрива сва акта Заједнице, чак и ако су донета да би оснажила

20 Alisa Shekhtman, “Kadi v. Comimission: A Case Study of the development of a Rights-BasedJurisprudence for the European Court of Justice“, Claremont-UC Undergraduate ResearchConference on the European Union, 2011, Article 9, p. 102, Интернет: http://scholarship.claremont.edu/urceu/vol2011/iss1/921 P. Eeckhout, „Kadi, Al Barakaat, “Luxembourg is not Texas – or Washington DC“, EJIL: Talk!
European Journal of International Law, Интернет:  www.ejiltalk.org 28.3.2016.22 Grainne de Burca, “The European Court of Justice and the International Legal Order afterKadi“, Jean Monet Working Paper No. 01/09. The New York Univeristy School of Law, NewYork, 2009, pp. 1-55. Интернет: https://jeanmonnetprogram.org/paper/the-european-court-of-justice-and-the-international-legal-order-after-kadi/ 01.12.2017.23 Ibid., p. 55.



резолуције Савета безбедности УН. Овим је, дакле, Суд правде ЕУ дао свој ставо односу система заштите људских права у ЕУ и другим међунaродниморганизацијама, конкретно Саветoм безбедности УН, чинећи значајан коракка аутономији комунитарног у односу на међународни правни поредак, кадаје у питању заштита људских права. Дакле, и овај случај у судској пракси Судаправде ЕУ одише тежњом да Суд правде ЕУ преузме искључиву надлежностнад системом заштите људских права у ЕУ.
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доступне на интернету• A guide to EU funding: 2017 edition / Directorate-General for the Budget(European Commission). - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of theEuropean Union, 2017.• Agriculture, forestry and fishery statistics / Eurostat (European Commission).– 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.• Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes: Report –Study / Directorate-General for Communication (European Commission) ,Directorate-General for Health and Food Safety (European Commission). –1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.• Commercial property price indicators: Sources, methods and issues : 2017edition / Eurostat (European Commission). - 1.изд. - Luxembourg: PublicationsOffice of the European Union, 2017.• Data-driven economies in Central and Eastern Europe: Challenges andperspectives / Joint Research Centre (European Commission). – 1.изд. -Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.• EIB Investment Report 2017/2018: From recovery to sustainable growth /European Investment Bank. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of theEuropean Union, 2018.• Equal opportunities for women and men in services of general interest /Eurofound. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union,2018.• Food waste accounting: Methodologies, challenges and opportunities – Study/ Joint Research Centre (European Commission). - 1.изд. - Luxembourg:Publications Office of the European Union, 2018.• Good for youth, good for business: European Alliance for Apprenticeships /Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (EuropeanCommission). - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union,2018. 311
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• Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020): Annex - additionalexamples for coastal and maritime tourism / Directorate-General for InternalMarket, Industry, Entrepreneurship and SMEs (European Commission) ,Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (European Commission).- 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.• Level(s): Building sustainability performance / Directorate-General for theEnvironment (European Commission). - 1.изд. - Luxembourg: PublicationsOffice of the European Union, 2018.• Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses /Eurofound. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union,2018.• Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical frameworkapplied / Eurofound. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion, 2018.• Migration to the EU: Five persistent challenges / European Union Agency forFundamental Rights. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion, 2018.• Programming document 2018–20 / European Monitoring Centre for Drugs andDrug Addiction. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion, 2018.• Reuniting families under the Dublin III Regulation: To whom does it apply? /European Asylum Support Office. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office ofthe European Union, 2017.• Social innovation as a trigger for transformations: The role of research /Directorate-General for Research and Innovation (European Commission). -1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.• Supporting you and your project / Education, Audiovisual and CultureExecutive Agency. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion, 2017.• The economic impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement(CETA) / Directorate-General for Trade (European Commission). - 1.изд. -Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.• The EU and the migration crisis / Directorate-General for Communication(European Commission). - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of theEuropean Union, 2017.• The European Union: What it is and what it does / Directorate-General forCommunication (European Commission). - 1.изд. - Luxembourg: PublicationsOffice of the European Union, 2018.
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• Together in the EU: Promoting the participation of migrants and theirdescendants / European Union Agency for Fundamental Rights. - 1.изд. -Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.• UK withdrawal (‘Brexit’) and the good friday agreement / Directorate-Generalfor Internal Policies of the Union. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office ofthe European Union, 2018.• What has the European Union done in the field of migration since 2014? /European Parliament. - 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of theEuropean Union, 2017.• Working and living in an enlarged Europe / Directorate-General forEmployment, Social Affairs and Inclusion (European Commission) , Eurofound.- 1.изд. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
Ана Вукићевић
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Најновије публикације Савета Европе

An integrated approach to cultural heritage - The Council of Europe’s
Technical Co-operation and Consultancy Programme. - Strasbourg: Council ofEurope Publishing, 2018. -109 p .The work of the Council of Europe in the field of cultural heritage hasincreasingly emphasised an integrated approach that combines the promotion andprotection of cultural diversity, democratic governance and democratic innovation.This publication on the Technical Co-operation and Consultancy Programme(TCCP) not only presents an overview of the Council of Europe’s work in the fieldof cultural heritage over the last 40 years, but also lays out the evolutionaryprogression of the Organisation’s work in this field, offering a comprehensiveanalysis of its activities and demonstrating the role of heritage in revitalisation andsustainable development. The analysis presents three main perspectives –monuments and sites, historic towns and territories – through the processes andresults of major heritage projects conducted within the TCCP, in association withthe European Commission, since 2003.It is hoped that the experience and methodologies of the TCCP will provideinsight for future initiatives, capitalising on the opportunity to situate heritage intransversal projects that address major contemporary issues such as demographicchange,  migration, socio-economic crises and climate change.

ETINED - Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and
Integrity in Education - Volume 1 – 7th Session of the Prague. - Strasbourg:Council of Europe Publishing, 2016. -196 p .

Aquality education must be free of corruption!Further to the clear political commitment made by the European Ministers ofEducation at the Helsinki Ministerial Conference in April 2013, the Council ofEurope launched its Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education,ETINED. ETINED is a network of specialists representing the 50 States Parties tothe European Cultural Convention, which carries out initiatives at European,regional and national level to take effective action against corruption and encourage
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all the relevant stakeholders in society to commit fully to a set of fundamentalethical principles for public and professional life.This publication reflects the discussions held at the 7th Session of the PragueForum and provides strong evidence of the drive in Europe to promote high quality,corruption-free education based on common ethical principles. Offering manynational examples and good practice in this area, it also raises several issues relatingto the ethical behaviour of all education players, academic integrity and plagiarism,and the problem of the recognition of qualifications obtained by distance and onlinelearning. It also covers how ETINED came into being, how it has developed andhow it is applied in various countries.
ETINED - Council of Europe - Platform on Ethics, Transparency and

Integrity in Education - Volume 2 - Ethical principles / Ian Smith, Tom Hamilton.
- Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2016. -64 p .

There is currently worldwide concern over corruption in education. This concern
touches all member states and all levels of education.There is today general recognition of the adverse effects of unethical behaviourin the field of education at all levels and in all countries. While the main stakeholdersagree on the need to combat corruption in education, there are diverging opinionson how to achieve this.What are the ethical principles on which education policy in Europe todayshould be based? How can we achieve genuine ethics, transparency and integrityin schools and universities? What approach should be adopted to counter thevarious forms of corruption that affect the education sector at various levels?This publication attempts to answer these questions, setting out the 14 ethicalprinciples for education put forward by the Council of Europe Platform on Ethics,Transparency and Integrity in Education (ETINED), along with how they weredeveloped and where they can be applied.

ETINED - Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity
in Education - Volume 3 - Ethical behaviour of all actors in education / IanSmith, Tom Hamilton. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2016. -86 p .

Aquality education will only be achieved, and corruption effectively addressed, if
all relevant sectors of society commit fully to fundamental positive ethical principles
for public and professional life.Based on detailed research in various publications, studies, codes of conductand standards, this volume is intended as a guide to understanding the principlesto be applied by education players to promote ethical behaviour, transparency andintegrity in education. Citing the 14 ethical principles selected by the ETINED
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platform, this volume shows how they can be applied in respect of eight groups ofplayers ranging from teachers, parents, education system employers and managersright up to policy makers.This publication is the third volume in the ETINED series and illustrates,through practical examples, the ethical principles set out in Volume 2.
ETINED - Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and

Integrity in Education - Volume 4 - Codes of conduct for teachers in Europe -
A background study. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2017. -46 p .Based on the ethical principles identified in previous volumes of the ETINEDseries, this study provides an overview of the current situation in Europe regardingthe use, implementation and impact of codes of conduct for school teachers. Itproposes an in-depth analysis of the content, policy framework, dissemination andimpact of selected codes of conduct from several countries. The study assesses gapsand challenges but also proposes examples of good practice with a view toidentifying guidelines and recommendations on ethical principles in education tobe followed at European level.The aim of the ETINED platform is to contribute to the development of a cultureof democracy and participation, based on ethics, transparency and integrity. Itdefends the idea that quality education can only be achieved, and corruptioneffectively curbed, if all relevant sectors of society commit fully to fundamentalethical principles for public and professional life, rather than relying exclusivelyupon top-down, methodical regulatory measures. Corruption must be foughtthrough legal norms and structures, but that is not enough. It must also beconsidered unacceptable by all stakeholders and the public at large.

ETINED - Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and
Integrity in Education - Volume 5 - South-East European Project on Policies
for Academic Integrity - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. -81 p .The fifth volume of the ETINED Series, this study focuses on academic integrityin higher education in six countries of South-Eastern Europe: Albania, Bosnia andHerzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia and “the former Yugoslav Republic ofMacedonia”.Through on-the-spot interviews with teachers and students, questionnaires,surveys and integrity assessment, it gives an overview of policies and practices usedin several institutions in the region. The results provide recommendations,examples of good practice and guidelines for policy makers and educationprofessionals, with a specific focus on plagiarism and cheating in examinations.
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This work is published as part of the Council of Europe ETINED platform, whichaims to foster the exchange of information and promote best practices on ethics,transparency and integrity in education. ETINED defends the idea that qualityeducation can only be achieved, and corruption effectively curbed, if all relevantsectors of society commit fully to fundamental ethical principles for public andprofessional life.
TASKs for democracy 2nd edition (Pestalozzi Series No. 4). - Council ofEurope Publishing, 2018. - PDF file .
TASKs for democracy is a handbook of 60 activities, developed within theCouncil of Europe Pestalozzi Programme Community of Practice, for practitionersin formal and non-formal educational settings to learn and assess the attitudes,skills, values and knowledge needed to support democratic culture.Democratic culture is more than institutions, laws and procedures. Whileessential elements of democracy, they do not in themselves make societiesdemocratic: they only work when rooted in what we call “democratic culture” or“a culture of democracy”, the set of attitudes and behaviours required to makedemocratic institutions and democratic laws function in practice.Competences for democratic culture are therefore essential for building thekind of society in which we would like to live.This 2nd edition of TASKs for democracy supports the Reference Frameworkof Competences for Democratic Culture endorsed by the Council of Europe StandingConference of Ministers of Education in April 2016.This publication aims to help build European societies characterised by aculture of democracy and human rights. This is a formidable task and it can onlybe achieved if European teachers and trainers rise to the challenge with competenceand enthusiasm. The collection of learning and “re-learning” activities will supportthem to promote the development of competences for a democratic culture in theirday-to-day educational practice.
T-Kit 7 - European Citizenship in youth work / Editor: Mara GeorgescuAuthors. - Strasbourg: Council of Europe Publishing r, 2018. -PDF file .
At what level should young people engage in society? What impact can local youth

organisations have, when faced with massive European or even global issues?The concept of European Citizenship is deeply connected with the ideals ofdemocracy, participation and human rights in Europe and beyond. On the one hand,many young people express those ideals in multiple ways, as active citizens, outsideand inside formal democratic structures. On the other hand, it is still a challenge to

Европско законодавство, бр. 63/2018

317



stimulate many young people to engage more in society and feel concerned bywider European or global processes.This T-Kit was written to find ways to stimulate young people to engage morein society, thus exploring citizenship, and to support them as they develop theirsense of belonging to the wider community, Europe, as they become concernedabout, and committed to, its values, its present and its future.
Family calendar 2018 - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2017. -17 p .
2018: Catching up with a world for children– So much is going on in our world that from time to time it’s important to takea fresh look at the environment in which our children live. This year’s familycalendar offers us this insight, showing children anchored in their ownsurroundings, whether indoors or out; active or contemplative, living to the full intheir element; colourful; serene; purposeful; fun-loving.– So while our very busy lives are increasingly dominated by all things internet-related, it is still good to step back and remember to switch off and tune in to theworld we all live in. On that note, our special thanks this year go to GéraldineAresteanu and the children starring in her beautiful, vibrant, sometimes action-packed, sometimes tranquil photos of children in all their beauty, showing themenjoying life as they know best.
T-Kit 8 - Social inclusion / Editors of the revised edition: Adina MarinaCălăfăteanu and Miguel Angel García López: Council of Europe Publishing, 2017. -

PDF file.Today, there is an ample and nuanced understanding of what social exclusionis, the groups of young people affected by it, its long-term impact on young people’slives and how comprehensive policies can address it. In contrast to when the firstedition of this T-Kit was published, in 2003, there is now a common understandingthat youth policies and research should provide a strong base for youth work toreach out and support young people with fewer opportunities.This revised T-Kit aims to equip youth work practitioners with broadknowledge of the concepts of social exclusion and inclusion, as well as things toconsider when engaging in youth work with young people with feweropportunities. The practical part of the T-Kit includes a range of projects,approaches and activities to inspire youth workers, covering the five “A”s: 1.Awareness of the realities of social exclusion, 2. Access to empowering and inclusiveactivities, 3. Action and support mechanisms for inclusion, 4. Accreditation andrecognition of experience, progress and achievement and 5. Advancement, layingdown supportive steppin.
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Students as suspects? - The challenges of counter-radicalisation policies
in education in the Council of Europe member states / Francesco Ragazzi. -Strasbourg: Council of Europe Publishing, 20186. -PDF file .

Could policies aimed at preventing radicalisation in Europe end up undermining
the very social cohesion they aim to preserve?Since the mid-2000s, a growing number of European governments havebroadened the scope of counter-terrorism, making it an issue that needs to betackled by society as a whole. This report considers the effects of such policies inthe education sector through a review of the existing literature on the subject. Itbegins by considering the issues facing educators and students and their families,and goes on to show how counter-radicalization policies make contradictorydemands on educators, asking them to build social cohesion and resilience whileat the same time requiring them to employ a logic of suspicion in spotting potentialradicals.The report suggests that this contradictory mission challenges key principlesof human rights and fundamental freedoms; 2. educations for democraticcitizenship , human rights education, competences for democratic culture and theobjectives of building inclusive societies; and the key objectives of counter-terrorism itself
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Часописи Европске уније доступни 
на Интернету

Activities of the institutions and bodies

EP Newshound review (Themes: Activities of the European Union, Law and justice)
Eurojust news (Themes: Activities of the institutions and bodies, Justice and homeaffairs)
Eurofound news (Themes: Activities of the institutions and bodies, Workingconditions, Social policy)
EESC info (Themes: Activities of the institutions and bodies, Social policy, Economicpolicy, Economic and Monetary Union)
Journal (Themes: Activities of the institutions and bodies, Community finance)
Quarterly report on the euro area ( Themes: Community finance )

Law and justice

Official Journal of the European Union (Themes: Information - Documentation, Lawand justice)
Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental health
problems (Themes: Fundamental rights, Social policy)
Debates of the European Parliament (Themes: Activities of the institutions andbodies, Law and justice)

External relations

Newsletter (Themes: External relations, Foreign and security policy - defence )
CBRN CoE newsletter (Themes: External relations, International policy, Relationswith non-member countries)
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Trade - Competition policy
Competition policy newsletter (Themes: Competition policy)
The EU’s place in the global market (Themes: Commercial policy, External trade)
International trade in transportation services (Themes: Economy and finance,External trade)
Single market news (Themes: market)

Economy - Finance
European vacancy monitor (Themes: Economy - Finance)
Single market news (Themes: Economy - Finance)
Quarterly note on the euro-denominated bond markets (Themes: Economy -Finance)
Monetary poverty in EU Acceding and Candidate Countries (Themes: Populationand social conditions, Monetary policy)
Regions & cities of Europe (Themes: Regional policy and regional economies)

Social policy
Foundation focus (Themes: Social policy, Working conditions)
An opportunity and a challenge (Themes: Social policy, Demography andpopulation)
EESC info (Themes: Activities of the institutions and bodies, Social policy, Economicpolicy - Economic and Monetary Union)
Social agenda (Themes: Social policy, Employment policy)
Drug demand reduction: global evidence for local actions (Themes: Socialproblems, Social policy, Health policy)
Drugnet Europe (Themes: Social problems, Social policy, Health policy)
Integration of migrants in the European Social Fund 2007-2013 (Themes:European Social Fund, Social policy, Labour market - free movement of workers)

Information - Education - Culture - Sport
ENISA quarterly review (Themes: Information policy)
Live & learn (Themes: Vocational training, Activities of the institutions and bodies)
VetAlert (Themes: Information - Education - Culture - Sport)
The Magazine (Themes: Information - Education - Culture - Sport)
Welcome to the European Commission (Themes: Information - Education -Culture - Sport)
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Agriculture - Forestry - Fisheries
MARS bulletin (Themes: Agricultural policy, Earth sciences research)
EU rural review (Themes: Agricultural policy)
EFSAnews (Themes: Agricultural policy)

Industry - Enterprise - Services
Innovation & technology transfer (Themes: Industrial research and development,Industrial policy )
EIRObserver (Themes: Industrial policy)
Economic change and restructuring in the European Social Fund 2007-13(Themes: European Social Fund, Industrial policy, Employment policy)
Industrial import prices (Themes: Industry, trade and services, Industrial policy)
Networth (Themes: Enterprise)
Buy and sell services in Europe (Themes: Construction of Europe, Services, Freedomof establishment and freedom to provide services)

Energy
F4E news (Themes: Energy)
Mag (Themes: Energy policy, Energy research)
Intelligent energy. News review (Themes: Energy policy, Energy research)
ESARDA bulletin (Themes: Nuclear energy and safety, Industrial research anddevelopment)

Transport
Managing risks to drivers in road transport (Themes: Workers’ health and safety,Transport regulations and safety, Land transport (road, rail) 
Saving time and money in the shipping industry (Themes: Transport policy, Meansof transport)
On the right track (Themes: Transport policy, Means of transport, Land transport(road, rail))

Environment - Ecology
Environment for Europeans (Themes: Environment policy and protection of theenvironment)
Natura 2000 (Themes: Environment policy and protection of the environment)



Scientific and technical research
Research eu focus (Themes: Research policy and organisation)
Research eu results magazine (Themes: Research policy and organisation)
R&D and the financing of innovation in Europe (Themes: Economic policy -Economic and Monetary Union, Scientific and technical research )
Forest fires in Europe 2009 (Themes: Natural disasters, Forestry, Environmentalresearch)

Statistics
Statistical references (Themes: Information - Documentation, Statistics)
Young workers, facts and figures (Themes: Workers’ health and safety, Statistics)
Your free access to European statistics (Themes: General statistics, Information -Documentation)

Гордана ТЕРЗИЋ
Ана ВУКИЋЕВИЋ
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European Parliament
StrasbourgAllee du PrintempsBP 1024F-67070 Strasbourg CedexTel. (33) 388 17 40 01Telex 890129890139Fax (33) 388 25 65 01
LuxembourgPlateau du KirchbergBP 1601L-2929 LuxembourgTel. (352) 43 00-1Telex 2894Fax (352) 43 00-29494(352) 43 00-29393
BrusselsRue Wiertz 60BP 1047B-1047 BrusselsTel. (32-2) 284 21 11Telex 26999Fax (32-2) 284 69 74(32-2) 230 69 33Internet:http://www.europarl.europa.eu

Council of the European Union
BrusselsRue de la Loi 175B-1048 Bruxelles

Адресе институција Европске унијеWetstraat 175B-1048 BrusselTel. (32-2) 285 6111Telex 21711 CONSIL BFax (32-2) 285 73 97/81
LuxembourgCentre de conferencesKirchbergL-2929 LuxembourgTel. (352) 43 02-1Internet: http://ue.eu.int-mail: relations@consilium.eu.int

European Commission
BrusselsRue de la Loi 200B-1049 BruxellesWetstraat 200B-1049 BrusselTel. (32-2) 299 11 11Telex 21877711 COMEU BFax (32-2) 295 01 39
LuxembourgBatiment Jean MonnetRue Alcide De GasperiL-2920 LuxembourgTel. (352) 43 01-1Telex 3423 COMEUR LU3446 COMEUR LUFax (352) 43 61 24(352) 43 031-35049Internet: http://ec.europa.eu



Европско законодавство, бр. 63/2018

325

Court of Justice of the
European Communities

LuxembourgBoulevard Konard AdenauerL-2925 LuxembourgTel. (352) 43 03-1Telex 2771 CJINFO LUFax (352) 43 03 2600
Registry, Court of JusticeTelex 2510 CURIA LUFax (352) 43 37 66
Registry, Court of First InstanceFax (352) 43 033 2100Internet: http://curia.europa.eu

European Court of Auditors
Luxembourg12, rue Alcide De GasperiL-1615 LuxembourgTel. (352) 43 98-1Telex 3512Fax (352) 43 93 42
Brussels (suboffice)Batiment EastmanRue Belliard 135B-10408 BruxellesBelliardstraat 135B-1040 BrusselTel. (32-2) 230 50 90Fax (32-2) 230 64 83Internet: http://eca.europa.euE-mail: euraud@eca.europa.eu

Economic and Social Committee
BrusselsRue Ravenstein 2B-1000 Bruxelles

Ravensteinstraat 2B-1000 BrusselTel. (32-2) 546 90 11Telex 2593 Fax (32-2) 513 48 93Internet: http://www.eesc.europa.eu
Committee of the Region 
of the European Union

BrusselsRue Montoyer 92-102B-1000 BruxellesMontoyerstraat 92-102B-1000 BrusselTel. (32-2) 282 22 11Fax (32-2) 282 23 25Internet: http://cor.europa.eu
European Investment Bank

Luxembourg100, Boulevard Konard AdenauerL-2950 LuxembourgTel. (352) 43 79-1Telex 3530 BANKEU LU Fax (352) 43 77 04H320 Videoconference 43 93 67Internet: http://www.bei.orghttp://www.eib.org
European Central Bank

Frankfurt on MainEurotowerKaiserstrasse 29D-60066 Frankfurt am MainPostfach 16 03 19Tel. (49-69) 134 40 Telex 411144 ECB DFax (49-69) 13 44 60 00Internet: www.ecb.europa.euE-mail: relations@ecb.europa.eu
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European Ombudsman
Strasbourg1. Avenue du President RobertSchumanBP 403F-67001 Strasbourg CedexTel. (33) 388 17 23 13Fax (33) 388 17 90 62Internet:http://www.ombudsman.europa.eu

European Investment Fund

Luxembourg43, Avenue J. F. KennedyL-2968 LuxembourgTel. (352) 42 66-88-1Fax (352) 42 66 88-200Internet: http:// www.eif.orgE-mail: info@eif.org
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Европа на Интернету

Опште информације о Европској унији

ec.europa.euЗванична web-страница Европске уније. Полазна страница која омогућаваприступ институцијама и областима политике, као и многобројнимзваничним информацијама и документима ЕУ.
Ec.europa.eu/virtvisВиртуелна шетња кроз ЕУ; графички документоване глобалне информацијео најзначајнијим институцијама Заједнице.
Ec.europa.eu/scadplus/leg/en/cig/g4000.htmДетаљан глосар у вези са ЕУ, у коме се води рачуна о институцијама и опроширењу ЕУ.
Eur-op.euЕУР-ОП: издавачка кућа Заједнице са упућивањем насве публикације органаЕУ (са могућношћу директног поручивања).

Органи и институције ЕУ
ec.europa.euПолазна тачка ка свим институцијама ЕУ.
ec.europa.eu/index_en.htmАктуелни календар термина институција ЕУ са подацима о заседању тела.
www.europarl.europa.eu/home/default_en.htmПолазна страница за претраживање Европског парламента.
www.european-council.europa.eu /en/summ.htmСавет Европске уније.
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ec.europa.eu/comm/index_en.htmЕвропска комисија.
curia.europa.eu/en/index.htmЕвропски суд.
www.eesc.europa.euЕвропски економски и социјални комитет.
www.eib.europa.euЕвропска инвестициона банка.
www.ecb.euroa.euЕвропска централна банка.
www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htmЕвропски омбудсман.

Друге организације у Европи
www.coe.intСавет Европе у Стразбуру
www.echr.coe.intЕвропски суд за људска права.
www.efta.intЕвропска зона слободне трговине.
www.osce.orgОрганизација за европску безбедност и сарадњу.
www.weu.intЗападноевропска унија.
www.oecd.orgОрганизација за економску сарадњу и развој.

Политичке области
europa.eu/debateeurope/eng_en.htmДебата на интернету која је иницирана у оквиру процеса насталог наконСамита у Ници, а коју потпомаже Европска комисија: између осталог, путем
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дискусионих форума и објављивањем листе манифестација и референтнедокументације.
ec.europa.eu.int/enlargement/index.htmИнтернет-странице Комисије које се односе на процес проширења Уније, ауједно пружају и информације о тренутном стању преговора за пријем новихчланица, као и о процесу транзиције. Понуда садржи и могућност претплатена електронске новине које излазе једном недељно.
ec.europa.eu/ internal_market/index_en.htmГлавна дирекција унутрашњег тржишта; редовно објављивање извештаја окретањима на унутрашњем тржишту, детаљне информације о важећим ипланираним правним актима, као и бесплатни Single Market News магазин.
ec.europa.eu/agriculture/index_en.htmГенерална дирекција за пољопривреду; саопштења за штампу, значајниговори, програми и аграрна статистика.
ec.europa.eu/information_society/index_en.htmГенерална дирекција за информатичко друштво омогућава приступдокументима са везом ка новим медијима.
cordis.europa.euCordis (Community Research and Development Information Service): служба којапружа информације у вези са истраживањима, развојем и сродним областимаса властитом мета-базом података.
www.eeas.europa.eu/index_en.htmПриказ Комисије која се односи на спољне односе Европске уније, самогућношћу тематског претраживања, нпр., по земљама, регионалнојсарадњи и областима политике.
ec.europa.eu/citizenship/index_htmИнформације у вези са држављанством ЕУ и унутрашњим тржиштем.

Базе података
eur-lex.europa.eu/Приступ правној регулативи Европске уније: службени листови Европскезаједнице L и C, тренутно важеће законодавство, предлози правних аката, каои документа Комисије.
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eur-lex.europa.eu/Rech_celex.doCELEX (Communitatis europae lex): Најзначајнија «online» база података (услугепретраживања се наплаћују) са комплетним текстовима европске правнерегулативе и подацима о местима на којима су дати текстови пронадјени.Комплетне верзије правних аката службених листова L и C.
www.idea-europa.comIDEA: Interinstitucionalni registar: organigrami službi Zajednice i kontakt – adreseslužbi i lica.
europa.eu/rapid/RAPID: Саопштења за штампу Комисије и других органа, говори, бацкгроундчињенице и објашњења.
ted.europa.eu/TED (Tenders Electronic Daily): «Online» верзија допуна Службеног листа,Службени лист С.
www.europarl.europa.eu/en/headlinesДокумента Европског парламента.
www.europarl.europa.eu/oeli/en/index.jspOEIL (Legislative Observatory): преглед правних аката и актуелног стањапоступака за доношење законодавних аката уз учешће ЕП.
http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htmУкратко о европским правним прописима. За све које интересује укратко, лакоза читање о европским прописима SCADplus: «Online» верзија SCAD билтенаса background информацијама о појединим областима политике ЕУ.

Документи, законодавство и правосуђе
eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htmКомплетне верзије уговора ЕУ.
europa.eu/generalreport/index_en.htmКомплетни извештаји о активностима ЕУ.
europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_en.htm. и
europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_en.htm«Online» верзије «зелених» и «белих» књига Европске комисије почев од 1995.године («зелене» књиге), одн. 1993. године («беле» књиге)
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ec.europa.eu/agenda2000/index_en.htm /Комплетна верзија Агенде 2000.
ec.europa.eu/archives/european-council/index_en.htmЗакључци Европског савета.
http://ec.europa.eu/public_opinion/Европски барометар и резултати испитивања јавног мњења у ЕУ.
ec.europa.eu/eurostat.htmПолазне странице службе за статистику ЕУ. измедју осталог, приступподацима о пољопривреди, трговини и регијама.
Ec.europa.eu/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htmПриступ документима Европског парламента, Савета и Комисије сарегистром ради лакшег претраживања, као и текстовима правних аката. Овдеје могуће пронаћи и линкове са правним прописима држава чланица.

Научне «online» понуде
www.eiop.or.at/eiopEuropean Integration online Papers (EIOP): (политичко-) научни чланци којиобрађују теме европске интеграције.
www.iue.it/EUI_WP.htmlРадни папири појединих секција Европског високошколског института уФиренци, по правилу као комплетне верзије.
www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/workpapers_de.htmlMax-Planck институт (MPI) за друштвена истраживања у Келну: радни папирикао полазна основа за дискусију у вези са многобројним аспектима европскеполитике.
www.sv.uio.no/arenaArena Newsletter (Advanced Research on the Europeanization of the Nations State):Научни чланци који се баве темама европске интеграције.
www.jeanmonnetprogramm.org/papers/index.htmlПравни Žan Mone-Papers Harvard Law School.
www.iue.it/LIB/collections/Wponline/htmlСтраница Европског високошколског института са линковима који упућујуна «online» радни материјал.
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www.deutsche-aussenpolitik.deПројекат универзитета у Триру у вези са немачком спољном политиком санедељним сажецима, националним и међународним саопштењима заштампу, документима и анализама
Виртуелне библиотеке

ec.europa.eu/libraries/doc/index_en.htmБиблиотека европске Комисије са линком ка ECLAS бази података централнебиблиотеке (укупно око 400.000 наслова књига).
europa.eu.int/comm/dg10/university/euristote/index_en.htmlEURISTOTE: база података са дисертацијама у вези са европскоминтеграцијом, делом са краћим сажецима.
www.arc.iue.it/eharen/Welcoen.htmlEURHISTAR: база података историјског архива Европске уније у Фиренци.
www.iue.it/LIB/Welcome.htmlБиблиотека Европског високошколског института у Фиренци.
www.uni-mannheim.de/users/ddz/edz/biblio/opac.htmlБиблиотека Европског документационог центра на универзитету у Манхајму.

Сајтови и приватне странице са линковима
eiop.or.at/eurointEuroInternet: систематично конципирана и стално актуализирана страницаса више од 1.000 линкова, делом и ка страницама са евро-критичкимсадржајем.
www.europa-digital.deEuropa-Digital: актуелне информације али и дубље анализе и досијеи.
www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.htmlБиблиотека Berkeley-Универзитета са многобројним линковима ка свимтематским областима ЕУ.
www.europaportal.netПриватни сајт са линковима, чланцима који обрађују актуелне теме ирецензијама књига о ЕУ.



www.clickfish.com/clickfish/guide-area/pp/pg/euПриватни сајт са основним информацијама о ЕУ, актуелним прилозима идискусионим форумима.
www.europeanaccess.co.ukБритански ЕУ-сајт са списком линкова и могућношћу претраживања(комерцијална понуда)
www.euractiv.comСајт са линковима ка органима ЕУ, државама и регијама, предузећима,невладиним организацијама итд. Свакодневно актуелизоване вести.

Студије и студијска понуда у вези са ЕУ
www.ecsanet.org/ odn europa eu.

int/comm/dg10/universitz/3cycle/index_en.htmlПреглед студијскох група у вези са европском интеграцијом у оквирупостдипломских студија.
www.coleurop.beЕвропска универзитетска предавања у Брићу и Натолину.
www.ieu.itЕвропски високошколски институт у Фиренци.
www.ecsanet.org/whoswho.htmEuropean Community Studies Association (ESCA): Списак чланова и академикакоји дрће предавања и објављују истраћивања у веyи са европскоминтеграцијом.
www.politik-international.de«Online» предавања «Европска политика» универзитета у Штутгарту.
europa.eu.int/comm/education/ortelius.htmlOrtelius: база података Комисије са списком адреса и наставним плановимаевропских универзитета.
www.epsnet.orgМеђународни пројекат са циљем израде прегледа свих студијских понуда увези са европском интеграцијом.

Гордана ТЕРЗИЋ
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Центар за европску документацију
Института за међународну политику и привредуБиблиотека Института за међународну политику и привреду поседујепреко 150.000 наслова књига, часописа и докумената што је чини једном однајвећих у Србији из области међународних односа. Осим Центра за европскудокументацију Библиотека у свом саставу има и Фонд књига, часописа иприручника, и Документацију међународних организација. У Србији документацију и публикације које издају институције Европскеуније можете наћи у Библиотеци Института за међународну политику ипривреду, будући да је Библиотека Института за међународну политику ипривреду депозитарна библиотека Европске уније за Србију. У оквируБиблиотеке Института основана је посебна организациона јединица, Центарза европску документацију, који се стара о документацији и публикацијама ЕУ.Центар прикупља, обрађује и даје на коришћење документа и другепубликације Европске уније.У Центру за европску документацију постоје све важније информације о ЕУод интереса за кориснике из Србије. Главни корисници документационог фонда Центра за европскудокументацију су научни радници, универзитетски наставници, пост-дипломци, студенти и стручњаци из правосуђа, државне управе и привреде. Главне публикације које Центар редовно добија су:а) „Службени лист Европских заједница” (Official Journal of the European
Communities), у коме се објављују сви нормативни акти које усвајају органиЕвропске уније, као и одлуке Европског суда правде (European Court of
Justice), и многи појединачни акти;б) годишњи извештаји о раду Европске уније;в) годишњи извештаји по појединим областима, као што су пољопривреда,индустрија, енергетика, статистика, социјална питања и друго;г) часописи и монографије које издају органи и установе Европске уније.Видети у прилогу: 



(а) Списак најновијих монографија; и (б) Списак периодичних публикација ЕУ.
Адреса Центра за европску документацију:Института за међународну политику и привреду, 11000 Београд,Македонска 25/I; телефон: 381 11 3373 633; телефакс: 381 11 3373 835.Internet site: www.diplomacy.bg.ac.rsE-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rsОсобе за контакт: госпођа Гордана Терзић, шеф Библиотеке Института,госпођица Ана Вукићевић, библиотекар телефон: 381 11 3373 320;E-mail: gordana@diplomacy.bg.ac.rsanav@diplomacy.bg.ac.rs
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УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ

• Европско законодавство је специјализовани научни часопис из области права и
политике Европске уније.

• Часопис излази у континуитету тромесечно, четири пута годишње или два пута
годишње у по два волумена (две свеске).

• Часопис објављује само рецензиране ауторске прилоге.
• Прилози који се достављају ради објављивања морају представљати резултате

сопствених или заједничких истраживања.
• Аутори су дужни да поштују ауторска права трећих лица.
• Прилози који су већ објављени под истим или сличним називом у другој

публикацији неће бити објављени осим изузетно и под условом да редакција
часописа оцени да њихов квалитет може бити од користи за унапређење
научноистраживачке делатности и да тиме завређују да буду објављени у целини
или изводу уз поштовање свих ауторских права и права на интелектуалну својину.
У поменутом случају, у фусноти на насловној страни наводи се извор из којег је
прилог преузет.

• Аутори прилога дужни су да се придржавају научне методологије приликом
писања радова, као и да поштују следећа упутства:

Упутство за писање чланака
С обзиром на значај часописа за усаглашавање законодавства и правне праксе

Републике Србије са законодавством и правном праксом Европске уније, прилози
који обрађују поједине нормативне акте и праксу органа Евроспке уније морају
бити типског карактера. Од аутора се захтева да се код писања и достављања
ауторских прилога придржавају следећих правила:
1. Радови се пишу у електронском облику у програму Microsoft Office Word, у фонту

Times New Roman ћирилица (Serbian – Cyrillic) (осим оригиналних латиничних
навода), величина фонта 12pt, размак између редова 1 маргине 2,5 (горња и доња,
лева и десна). Текст се равна са обе маргине (Format, Paragraph, Indents and
Spacing, Alignment, Justified), не треба делити речи на крају реда на слогове. Све
стране треба да буду нумерисане.

2. Ауторски прилози не треба да буду дужи од једног ауторског табака.336

Европско законодавство, бр. 63/2018



3. Наслов рада писати великим словима, задебљано (Bold), величина слова 14 pt.
Наслов се одваја од текста са — spacing before 18 pt. Ако је наслов на српском
језику, наслов се исписују и на енглеском језику испред сажетка или резимеа
на крају текста састављеном такође на енглеском језику.

4. Испод наслова текста стоји име и презиме аутора чланка. По правилу се наводи
пуно име и презиме (свих) аутора. Наводи се још и пун, званични назив и
седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у
којој је аутор обављао истраживање. Афилијација се исписује непосредно након
имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Адреса или е-адреса аутора
даје се у напомени при дну прве странице чланка. Ако је аутора више, даје се
само адреса једног, обично првог аутора.

5. У чланцима се дају сажеци (апстракти), који представљају кратак информативан
приказ садржаја чланка који читаоцу омогућава да брзо и тачно оцени његову
релевантност. У интересу је аутора да сажеци садрже термине који се често
користе за индексирање и претрагу чланака. Саставни делови сажетка су циљ
истраживања, методи, резултати и закључак. Сажетак треба да има до 250 речи
и треба да стоји између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи,
након којих следи текст чланка. Чланак мора имати сажетке на српском и на
енглеском језику. За сажетке на енглеском језику мора се обезбедити
квалификована лектура, односно граматичка и правописна исправност.

6. Ако је језик рада српски, веома је пожељно је да се сажетак на енглеском језику
даје у проширеном облику, као тзв. резиме. Посебно је пожељно да резиме буде
у структурираном облику. Дужина резимеа може бити до 1/10 дужине чланка.
Резиме се даје на крају чланка, након одељка Литература.

7. Сажетак мора садржати и кључне речи. Кључне речи су термини или фразе које
најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и претраживања.
Треба их додељивати с ослонцем на неки међународни извор (попис, речник
или тезаурус) који је најшире прихваћен или унутар дате научне области, нпр.
Web of Science.

8. У зависности од теме коју обрађује текст прилога, зависиће и поднаслови.
Пожељено је да прилози у часопису Европско законодавство поред апстракта
имају следеће поднаслове који носе наслове: 1) СВРХА; 2) МЕРЕ ЕУ; 3)
САДРЖАЈ; 4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ; 5) ИЗВОРИ (Invocatio legis, са
свим подацима о нормативном акту укључујући број „Службеног листа” ЕУ
или други званични извор). 6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУЛИКУ СРБИЈУ.

9. Поднаслови у раду пишу се задебљано (Bold), док се под-поднаслови пишу у
Italic-у; у оба случаја величина слова је 12.

10. Почетни ред у сваком пасусу никако не увлачити табулатором — опција tab.
11. Стране речи и изразе навести у italic-у (нпр. acquis communautaire, итд.).
12. У тексту се морају дати пуна имена, никако иницијали аутора.337
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13. Називе свих нормативних аката ЕУ у тексту писати великим почетним словом:
Директива, Уредба, Препорука, Саопштење Одлука, Анекс итд.

14. У тексту користити само следећи облик наводника — „ и ”. За цитате на
страним језицима користити искључиво горње наводнике — “ и ”, односно ‘ и
’ у случају унутрашњих наводника.

15. Фусноте је неопходно писати на дну стране (опција Footnote), а ознаке за
фусноте стављати искључиво на крају реченице. Податке о наведеној
библиографској јединици у фуснотама треба навести у складу са следећим
сугестијама:

а) Монографије
Пуно име и презиме аутора, наслов монографије (у Italic-у), назив издавача, место

издавања, година издања, стр. уколико се наводи једна или више страна извора на
српском језику, односно p. уколико се цитира једна страна извора на енглеском или
pp. уколико се цитира више страница. Уколико се наводи више страница користи се
средња црта без размака пре и после (нпр. стр. 123–245; pp. 22–50).

Када се наводи зборник радова на српском језику који је приредила једна особа,
ставља се (ур.) или (прир.) са тачком у оба случаја. Са друге стране, када се ради о
више уредника монографије на српском језику ставља се (урс), без тачке.

Када се наводи приређени зборник радова на енглеском језику који је
приредило више приређивача, иза имена приређивача се у заградама ставља (eds),
без тачке. Aко се ради о једном приређивачу, ставља се (еd.), са тачком.

б) Чланци у научним часописима
Пуно име и презиме аутора, наслов текста (под знацима навода), назив

часописа (у Italic-у), број тома, број издања, стр. (или pp.) од-до. Бројеви страница
се одвајају средњом цртицом (–), без размака. Уколико су неки подаци непотпуни
неопходно је то и нагласити.

в) Чланци у дневним новинама и часописима
Навести име аутора (или иницијалe уколико су само они наведени), наслов

чланка — под знацима навода, име новине или часописа (у Italic-у) датум —
написан арапским бројевима, број стране/страница.

г) Навођење докумената
Навести назив документа (под знацима навода), члан, тачку или став на који

се аутор позива, часопис или службено гласило у коме је документ објављен (у
italic-у, број тома, број издања, место и годину издања.338
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д) Навођење извора са Интернета
Име аутора, назив дела или чланка, пуна Интернет адреса која омогућава да се

до наведеног извора дође укуцавањем наведене адресе, датум приступања
страници на Интернету, број стране (уколико постоји и ако је прилог објављен у
PDF-у).

ђ) Понављање раније наведених извора
Када се позивамо на извор који је већ раније навођен у тексту после других

фуснота, обавезно треба ставити име и презиме аутора, наслов извора, затим оp.
cit. И на крају број стране (нпр. Michael Levi, “The Organisation of Serious Crimes”,
op. cit., p. 879). Ibid. или ibidem користити искључиво при навођењу извора
наведеног у претходној фусноти, уз назнаку броја стране/страница, уколико је нови
навод из тог извора (нпр. Ibid., стр. 11).

* * *
Радови се достављају на дискети или у виду електронског писма (attachment) на
адресу главног уредника часописа Европско законодавство, 

др Душка Димитријевића, 
Институт за међународну политику и привреду,
Македонска 25, 11000, Београд или на 
е-mail: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs.
Рукописи подлежу анонимној рецензији.
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