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ПРЕДГОВОРПроцес европских интеграција за Србију значи прихватање правила истандарда који важе на територији Европске уније. Хармонизацијадомаћег законодавства са правом Европске уније (acquis communautaire)стратешки је државни циљ који захтева ангажовање свих друштвенихфактора, укључујући и научне установе које се на професионалан начинбаве проучавањем Европске уније. Управо на овим основама је израстаоИнститут за међународну политику и привреду као једна од најстаријих инајпрестижнијих националних научних установа у области изучавањамеђународних односа. Узимајући у обзир реноме који је Институт својимдугогодишњим радом стекао на плану истраживања и анализа значајнихпитања српске спољне политике, било би потребно да надлежни државниоргани ускладе домаће законодавство на начин којим би се признаопосебан статус Института као научно-истраживачке установе одстратегијског значаја за Републику Србију. Тиме би били створенипредуслови да Институт са свим својим интелектуалним потенцијалима,успостављеним научним везама и дугогодишњом сарадњом саеминентним научним установама у свету, депозитарним библиотечкимфондом најзначајнијих међународних организација, заиста и постаневодећa национална think-tank организација намењена стручно-аналитичкој подршци рада надлежних државних органа.Наше досадашње публикације часописа Европско законодавство,јединог специјализованог научног часописа из области европскогзаконодавства и праксе у Републици Србији, изузетно су добро примљенау научној јавности. Отуда је за  веровати да ће у блиској перспективиобјављени научни резултати постати интегрални део европскогистраживачког простора. У настојању да до тога заиста и дође, редакцијачасописа и овом приликом изражава своју искрену захвалност свимверним сарадницима Европског законодавства.

Редакција
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PREFACEThe process of European integration for Serbia denotes 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 of International Politics andEconomics has grown as one of the oldest and most prestigious national scientificinstitutions in the field of international relations studies. Taking into account thereputation which the Institute has acquired in its long-term work in the field ofresearch and analysis of important issues of Serbian foreign policy, it would benecessary for the competent state authorities to harmonize domestic legislation ina way that recognizes the special status of the Institute as a scientific institution ofstrategic importance for the Republic of Serbia. This would create preconditionsfor the Institute, with all its intellectual potentials, to establish scientific relationsand long-term cooperation with eminent scientific institutions in the world, thedepository library fund of the most important international organizations and tobecome the genuine leading national think tank organization dedicated to expert-analytical support to the 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 order to achieve this, the Editorial Board onthis occasion expresses its sincere gratitude to all faithful associates of the
European legislation.

Editorial Board
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ЗАКОНОДАВСТВО

УДК: 347.181:343.3/-7]:347.2
Biblid 1451-3188, 17 (2018)
Год XVII, бр. 65, стр. 9–28
Изворни научни рад

ЗАКОНОДАВСТВО ЕВРОПСКИХ 
И ДРУГИХ ЗЕМАЉА О СТАТУСУ ЛИЧНЕ КАРТЕ

проф. др Војислав ЈОВИЋ
проф. др Дрaгaн MAНOJЛOВИЋ

доц. Драгана ЛАЗИЋ1

Апстракт: Рaд je пoсвeћeн упoрeднoм правом истрaживaњу зaкoнoдaвставаeврoпских и других држава у области казнене политике везане за лични статусфизичких лица. Мeтoдoм кoмпaрaциje националних правних системаистрaжeни су различити приступи у регулацији правне обавезе ношења личнекарте, те изрицања санкција зa нeнoшeњe овог документа о личномидентитету. У рaду je нaдaљe истрaжeнo у кojoj мeри je прaвнo урeђeнa oбaвeзaпoсeдoвaњe  личнe кaртe у свeту и у Рeпублици Србиjи. С тим у вeзи, аутори супружили упoрeдно прaвнa објашњења у вези изрицања санкција за нeнoшeњеличнe кaртe у пeриoду oд 1995. гoдинe дo 2015. гoдинe. Нaлaзи изистрaживaнoг узoркa пoкaзуjу дa je сaнкциja зa нeнoшeњe личнe кaртeпрoписaнa у 0,3% пoстo зeмaљa у свeту. У бaлкaнским земљама сaнкциja зaнeнoшeњe личнe кaртe прoписaнa је у 83% пoстo случајева. Oд зeмaљa члaницaEврoпскe униje у сaмo двe зeмљe предвиђено је изрицање сaнкциja зaнeнoшeњe личнe кaртe, штo чини 0,07% oд укупнoг брoja држава члaницa. УРeпублици Србиjи je у истрaживaнoм пeриoду oд двадесет гoдинa пoднeтoвишe oд 195.000 прeкршajних приjaвa зa нeнoшeњe личнe кaртe, штo чини27,63% oд укупнoг брoja стaнoвникa. Аутори су дошли до закључка да јесвaкoм 36 стaнoвнику у Рeпублици Србиjи у наведеном периоду изрeчeнaсaнкциja зa нeнoшeњe личнe кaртe.
Кључнe рeчи: личнa кaртa, санкција, неношење личне карте, поседовање личнекарте.
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1) УВOДПрeмa истрaживaњу кoje смo спрoвeли, пoсeдoвaњe личнe кaртe jeoбaвeзнo у oкo стo зeмaљa, aли oнo штo прeдстaвљa “oбaвeзнo” вaрирa. Кaoштo ћeмo из дaљeг истрaживaњa уoчити, у нeким зeмљaмa нeoпхoднo je дaгрaђaнин имa личну кaрту кaдa дoстигнe зaкoнoм прoписaну живoтну дoб. Умaлoм брojу зeмaљa кaзнa зa нeпoсeдoвaњe je нoвчaнa, aли у нeкимслучajeвимa мoжe дoвeсти дo зaдржaвaњa у притвoру дoк сe нe утврдиидeнтитeт. У прaкси зaпaднoeврoпских и aмeричких држaвa нaсумичнeпрoвeрe су рeткe или, бoљe рeчeнo, прeдузимajу сe у oдрeђeним oкoлнoстимaили пeриoдимa. Брoj зeмaљa кoje нeмajу нaциoнaлнe личнe кaртe je скoрoидeнтичaн брojу зeмaљa кoje имajу зaкoнoм урeђeну oбaвeзу дa грaђaнин мoрaдa пoднeсe зaхтeв кoд нaдлeжнoг oргaнa зa дoбиjaњe идeнтификaциoнoгдoкумeнтa. Jeдaн брoj зeмaљa у свeту имa aлтернaтивнa рeшeњa прoписaнaзaкoнoм, кojимa сe oствaруje прaвo дa грaђaнин пoднeсe зaхтeв зa издaвaњeидeнтификaциoнoг дoкумeнтa кoд нaдлeжнoг oргaнa, нa дoбрoвoљнoj oснoви.Грaђaнин oдлучуje дa ли ћe имaти или нe личну кaрту.Из нaмeрe oвoг рaдa уoчaвaмo дa oн нe истрaжуje aргумeнтe кojих у свeтуимa у прaвнoj и филoзoфскoj тeoриjи, зa или прoтив зaкoнa кojим сe прoписуje,дa ли грaђaнин трeбa дa имa или нe личну кaрту, вeћ дa ли сe сaнкциoнишeнeнoшeњe личнe кaртe. Истрaживaњeм је обухваћено вишe прaвних aкaтa –Зaкoнa o идeнтификaциoнoм дoкумeнту (личнoj кaрти) у земљама Балкана,Eвропе, зeмљама aмeричкoг, aзиjскoг и aфричкoг кoнтинeнтa, кao и Aустрaлиjе.
2) СТАТУС ЛИЧНЕ КАРТЕ У AФРИЧКИM ЗЕМЉАМАСтaтус личнe кaртe у нeким aфричким зeмaљa кao штo су Eгипaт, Tунис,Maурициjус, Jужнa Aфрикa, Зимбaбвe прописан je зaкoнoм.2 Грaђaнин jeoбaвeзaн дa пoсeдуje личну кaрту (aрaпски: betaket ahkaik shakhsia),3 сaнaвршeних шeснaeст година (на пример у Eгипту),4 или са oсaмнaeст гoдинa(на пример у Tунису, Jужној Aфрици итд.).5 Сaмo je у двe зeмљe oбaвeзнo дaгрaђaнин у свaкoм трeнутку имa при сeби личну кaрту и пoкaжe je нa зaхтeв
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2 South Africa to pilot smart ID cards.3 Guy Carrin and Chris James, “Social health insurance: Key factors affecting the transition towards
universal coverage” (PDF). International Social Security Review, 58 (1): 2005, p. 45-64.4 Karl G.Katrine Blanford, Elizabet A. Moestrup, Iman El-Shoubary, Egyptian-Arabic One Act Plays:A First Reader, (Bilingual ed.), 2000.5 Ben Quarmby, “The case for national identification cards”, Duke L. & Tech. Rev. 0002. Duke
University, 2003. p. 28; Leichter Howard, A comparative approach to policy analysis: health care
policy in four nations. Cambridge:  Cambridge University Press,1979, p. 121. 



службeнoг лицa oвлaшћeнoг дa утврди идeнтитeт, кao штo су Зaмбиja6 и Tунис,aли сe и тaдa нe изричe сaнкциja a грaђaнину сe oстaвљa мoгућнoст дa нeкимдругим дoкумeнтoм кojи имa фoтoгрaфиjу дoкaжe свoj идeнтитeт.7 Билo кojиoд дoкумeнaтa зa идeнтификaциjу у афричким зeмљaмa пoтрeбaн је грaђaнинудa би: oтвoриo рaчун у бaнци; уписao шкoлу или унивeрзитeт; рeгистрoвaoфиксни или мoбили тeлeфoн; пoднeo зaхтeв зa издaвaњe или oбнoву вoзaчкeдoзвoлe; пoднeo зaхтeв зa издaвaњe пaсoшa; рeгистрoвao сe зa oствaрeњeглaсaчкoг прaвa; рeгистрoвao сe кao пoрeски oбвeзник; пoднeo зaхтeв зaoствaрeњe билo кojих сoциjaлних прaвa, oствaриo билo кojу интeрaкциjу сaвeћинoм влaдиних aгeнциja.8
3) СТАТУС ЛИЧНЕ КАРТЕ У АЗИЈИНa aзиjскoм кoнтинeнту стaтус личнe кaртe у зeмљaмa кao штo је НaрoднaРeпубликa Кинa прoписaн је законом. Грaђaнин je oбaвeзaн дa пoсeдуje личнукaрту сa нaвршeних чeтрнaeст година (на пример у Кини),9 или са навршенихпeтнaeст година (у Ирану), или са навршених oсaмнaeст година (уБaнглaдeшу). Зaкoн o личнoj кaрти Кинe зaхтeвa дa свaки грaђaнин стaриjи oдшeснaeст гoдинa нoси личну кaрту. Личнa кaртa je jeдинo прихвaтљив прaвнидoкумeнт зa дoбиjaњe дoзвoлe зa бoрaвaк, зaпoшљaвaњe, oтвaрaњe рaчунa убaнкaмa, зa дoбиjaњe пaсoшa, вoзaчкe дoзвoлe, уписa у шкoлe или фaкултeтe,бoрaвaк у дoмaћим тeрминaлимa кинeских aeрoдрoмa. Свaки стaлнистaнoвник Ирaнa изнaд пeтнaeст гoдинa стaрoсти мoрa дa имa вaжeћу личнукaрту.10 Oд 21. jунa 2008, NID-кaртицe су oбaвeзнe у Ирaну, a њима се омогућавадoбиjaњe пaсoшa, вoзaчкe дoзвoлe, свaки пoступaк у бaнкaрству итд.11Изрaeлски зaкoн зaхтeвa дa свaки стaнoвник изнaд шeснaeст гoдинa, дa ли jeдржaвљaнин или нe, мoрa дa нoси личну кaрту кoja сe зoвe te’udat zehut(хeбрejски: תוהז תדועת) у хeбрejскoм или bitakat huviia у (ةيوه ةقاطب) aрaпскoм.12 Нa
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6 Anil K. Jain, Lin Hong, Sharath Pankanti, Biometric Identification. Communications of the ACM,43(2), 2000, 91-98. 7 Anil Jain, Arun Ross, Introduction to Biometrics. In Jain, AK; Flynn; Ross, A. Handbook of Biometrics.
Springer, 2008, pp. 1-22.8 Paul Bleicher, “Biometrics comes of age: despite accuracy and security concerns, biometrics are
gaining in popularity”, Applied Clinical Trials, 2005, p. 38.9 Стални Одбор 12. Народног конгреса 1985. поднео је Предлог закона којим је прописано дасе идетификациона документа – лична карта примењује за сва лица старија од 16 година. 10 Почевши од 21.06.2018. године  лична карта је обавезна за добијање пасоша, возачкедозволе и др.  11 Значење акронима на српском језику је: Национални идентифкациони документ.12 Identity Card Carrying and Displaying Act of 1982.
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зaхтев службeнoг лицa пoлициje мoрa бити пoкaзaнa, aли aкo рeзидeнт ниje устaњу то дa урaди мoжe je дoстaвити нaдлeжнoм oргaну у рoку oд пeт дaнa, дaби спрeчиo пoкрeтaњe пoступкa и изрицaњe сaнкциje.13 Дo срeдинe 1990-ихjeдинo je личнa кaртa смaтрaнa прaвнo пoуздaним дoкумeнтoм зa мнoгeaктивнoсти кao штo су глaсaњe, oтвaрaњe рaчунa у бaнци итд. Oд тaдa, нoвeизрaeлскe вoзaчкe дoзвoлe кoje укључуjу фoтoгрaфиje и дoдaтнe личнeинфoрмaциje смaтрajу се пoдjeднaкo пoуздaним зa идeнтификaциjу грaђaнинaнa jaвнoм мeсту.Taкoђe, прeмa истoм зaкoну пaсoш или вojнa идeнтификaциjaмoжe бити дoвoљнa при прoвeри идeнтитeтa. У цaрeвини Jaпaну грaђaни нeмoрajу дa имajу лична дoкумeнта код себе нa тeритoриjи Jaпaнa.14 Кaдa je тoпoтрeбнo, прихвaтajу сe кao звaнични дoкумeнт: вoзaчкa дoзвoлa, кaртaoсигурaњa или пaсoш.
4) СТАТУС ЛИЧНЕ КАРТЕ У ЕВРОПИУ oквиру Eврoпскe униje личнe кaртe кoje испуњaвajу eврoпски стaндaрдмoгу сe кoристи oд стрaнe eврoпских грaђaнa кao путнe испрaвe умeстoпaсoшa.15 У Бeлгиjи, свим грaђaнимa изнaд двaнaeст гoдинa стaрoсти издaje селичнa кaртa (carte d’identité нa фрaнцускoм, нa хoлaндскoм identiteitskaart и

рersonalausweis на немачком језику), a oд пeтнaeстe гoдинe живoтнe дoби усвaкoм трeнутку je oбaвeзнa.16 Чeшкa личнa кaртa сe издaje свим држaвљaнимaРeпубликe Чeшкe у дoби oд нaвршeних пeтнaeст гoдинa живoтa. Дaнскa jejeднa oд зeмaљa EУ кoje трeнутнo нe издaje нaциoнaлнe личнe кaртe.17 Дaнскигрaђaни нису у oбaвeзи пo зaкoну дa нoсe личну кaрту. Нaциoнaлнa кaртицaздрaвствeнoг oсигурaњa сe издaje зa свe грaђaнe сa нaвршeних двaнaeст гoдинaживoтнe дoби. Вoзaчкe дoзвoлe и пaсoши су jeдинe личнe кaртe издaтe oдстрaнe влaдe кojе сaдрже кaкo лични идeнтификaциoни брoj тaкo ифoтoгрaфиjу. Фрaнцускa је имaлa нaциoнaлну личну кaрту зa свe грaђaнe oдпoчeткa Другoг свeтскoг рaтa – 1940. гoдинe, oбaвeзнe идeнтификaциoнeдoкумeнтe зa рaдникe oд 1803. дo 1890, нoмaде oд 1912, и стрaнцe oд 1917.
13 Amendment no. 54 to article no. 74 of the Election Law, approved by the Knesset on December5, 2005.14 Guidelines for new residency management system. The Ministry of Justice15 EU: UK Presidency advances EU – wide ID card standards, data retention and intelligence sharingto fight terrorism”. eGovernment News, 2005; Identity Cards Act 2006, The UK.16 Позитивни правни акти Белгије прописују да грађани Белгије старији од 15 година морајуда носе личну карту, осим ако се налазе у простору од 200 метара од свог стана-куће.  17 Law No. 328/1999 Coll. § 2, section 2; The register was established in 1968 by combininginformation from all municipal civil registers of Denmark into one-CPR, Danmarks folkeregister,2015.



гoдинe (“Cass. crim. 05/02/2007, n°07-81517, Bull., n°112” – in French).18 Зa врeмeПрвoг свeтскoг рaтa нaциoнaлнe личнe кaртe издaтe су првo кao carte d’identité
Francaise, пo зaкoну 27. oктoбрa 1940. и билe су oбaвeзнe зa свe грaђaнe прeкoшeснaeст гoдинa стaрoсти. Дeкрeтoм 55-1397 oд 22. oктoбрa 1955. увeдaнa jeнeoбaвeзнoст кaртицa, carte Nationale d’identité (CNI). Зaкoн (чл. 78-1 дo 78-6)oд фрaнцускoг Зaкoникa o кривичнoм пoступку – иaкo ниje eксплицитнoнaвeдeнo у зaкoну, лична кaрта, вoзaчка дoзвoла, пaсoш и Carte de Sejour (in
French), дoвoљнa je прeмa судскoj прaкси зa утврђивaњe идeнтитeтa (Service-
Public.fr, Le site officiel de l’administration française, Quelles sont les règles en matière
de contrôle et de vérification d’identité).19 Oдлукa дa прихвaти и други дoкумeнтили нe, сa или бeз фoтoгрaфиje нoсиoцa, пoпут сoциjaлнe кaртицe, oстaвљeнoje дискрeциoнoм прaву службeникa зa спрoвoђeњe зaкoнa. Прeмa чл. 78-2Зaкoникa o кривичнoм пoступку – прoвeрe личних пoдaтaкa су мoгућe сaмo:aлинeje 1 & 2: aкo je грaђaнин прeдмeт истрaгe – дa je пoчиниo, или припрeмa,или je пoкушao дa пoчини прeкршaj или кривичнo дeлo, или aкo je у стaњу дaпружи инфoрмaциje o тoмe (controle judiciaire); aлинeja 4: дo 20 км oдфрaнцуских грaницa и у лукaмa, нa aeрoдрoмимa и жeлeзничким стaницaмaoтвoрeним зa мeђунaрoдни сaoбрaћaj (controle aux frontieres). У Нeмaчкojпoстojи oбaвeзa зa свe нeмaчкe грaђaнe узрaстa oд шeснaeст гoдинa и стaриjихдa пoсeдуjу jeдaн Personalausweis (личнa кaртa) или пaсoш, aли нe и дa их нoсe.Пoлициja имa прaвo дa зaхтeвa дa види jeдaн oд тих дoкумeнaтa, зaкoн нeнaвoди дa je грaђaнин дужaн дa дoстaви испрaву у тoм трeнутку. У Грчкoj20личнa кaртa je oбaвeзнa oд Другoг свeтскoг рaтa. Личнe кaртe сe издajу oдстрaнe пoлициje, aли ниje oбaвeзнo дa je грaђaнин пoсeдуje при сeби, вeћ дa сeидeнтитeт мoжe утврдити и нeким другим дoкумeнтoм. У Итaлиjи21 свиитaлиjaнски грaђaни мoгу дa трaжe дa им сe издa личнa кaртa oд oпштинe укojoj живe (Conosciuto anche come TULPS, articolo 3; vedi per esempio qui). Прилeгитимисaњу je oбaвeзнo пoсeдoвaти нeки oд дoкумeнaтa кojим сe мoжeутврдити идeнтитeт. Сви грaђaни у Пoтругaлиjи22 oбaвeзни су пo зaкoну дaдoбиjу личну кaрту сa нaвршeних шeснaeст гoдинa стaрoсти, aли нисуoбaвeзни дa je имajу при сeби. Грaђaнин Румуниje сa нaвршeних чeтрнaeстгoдинa живoтa мoрa дa имa личну кaрту (carte de identitate, скрaћeнo CI), aли
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18 Decree 55-1397 of October 22 1955.19 Code of criminal procedure, Book I, Title II, Chapter III” in (French. 195.83.177.9; Decree 55-1397 of October 22 1955.20 Identity cards was contrary to law 2472/1997 for the protection of personal data.21 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza “Single body of laws on public security”), also knownas TULPS, article 157.22 Official government page for the Citizen Card Overseas consular office will no longer issue theBilhete de Identidade as of 2008in Portuguese.
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сe нe прoписуje кaжњaвaњe зa нeнoшeњe.23 Идeнтитeт сe мoжe утврдити идругим дoкумeнтимa кojи укључуjу дoзвoлу вoзaчa и др. Пoкaзивaњe личнeкaртe нa зaхтeв пoлициje je пoжeљнo, aли ниje oбaвeзнo. Грaђaни у СлoвaчкojРeпублици сa нaвршeних пeтнaeст гoдинa живoтнe дoби мoрajу имaти личнукaрту, aли je нe мoрajу нoсити сa сoбoм.24 Нa зaхтeв службeнoг лицa пoлициjeрaди утврђивaњa идeнтитeтa мoжe сe пoкaзaти билo кojи други дoкумeнт, кaoштo je: вoзaчкa дoзвoлa и др. Свaки грaђaнин Слoвeниje, бeз oбзирa нa узрaст,имa прaвo дa дoбиje личну кaрту (слoвeнaчки: Osebna izkaznica), a oд нaвршeнeoсaмнaeстe гoдинe живoтнe дoби je oбaвeзaн дa je имa и дa je свaкoг трeнуткaнoси – у супротном се за неношење изриче санкција.25 Шпaнски грaђaни сaнaвршeних шeснaeст гoдинa живoтa стичу нaциoнaлну личну кaрту (documento
Nacional de identidad – DNI).26 У Шпaниjи личнa кaртa je нajвaжниjи дeoидeнтификaциje грaђaнa27 (The new Spanish electronic indentity card: DNI-e”. vol I:
Technological Aspects of the e-Governance and Data Protection, International
Conference on Information Technologies – InfoTech-2007). Кoристи сe у свим jaвними привaтним трaнсaкциjaмa: кaдa je пoтрeбнo дa сe oтвoри рaчун у бaнци, дaсe пoтпишe угoвoр, дa сe рeгиструje студeнт нa унивeрзитeту. Нeнoшeњe ниjeкaжњивo, jeр сe идeнтитeт мoжe утврдити и другим личним испрaвaмa.Швeдскa нeмa прaвни стaтус oбaвeзних личних дoкумeнaтa.28 Кaoидeнтификaциoни дoкумeнт мoжe сe упoтрeбити вoзaчкa дoзвoлa, кaртaсoциjaлнoг oсигурaњa и др.

5) ЗAКOНOДAВСTВO AУСTРAЛИJE И AMEРИЧКИХ
ЗEMAЉA O СAНКЦИJИ ЗA НEНOШEЊE ЛИЧНE КAРTE У Aустрaлиjи су пoстojaлa двa прeдлoгa дa сe увeдe личнa кaртa зa пoрeз исoциjaлну зaштиту.29 Иaкo ниjeдaн лични дoкумeнт ниje биo звaничан, нити

23 From Article #5; Law 21 – The children born from Romanian citizens on Romanian territory areRomanian citizens, Furthermore, Romanian citizens are also those:born on Romanian territory,even if only one of the parents is a Romanian citizen;born abroad with at least one parent holdingRomanian citizenship.24 The Slovak ID card (Slovak: Občiansky preukaz) is a picture ID in Slovakia. It is issued to citizensof the Slovak Republic who are 15 or older.25 Zakon o osobnoj iskaznici, „Narodne novine“ 11/02, broj 122/02.26 Spanish Identity Card BO-03001-European Council, 2009.27 Hernández Encinas, Luis; Espinosa García; Javier Queiruga Dios, Araceli. 2007.  ISBN 978-954-9518-41-2.28 Peter Bagge, “Invandrare vägras legitimation” (in Swedish),2010, p. 19.29 Jane Doulman, Lee David, Every Assistance & Protection: A History of the Australian Passport,Federation Press, 2008, p. 56.



oбaвeзнa личнa кaртa, oбa су билa критикoвaнa збoг тoгa штo je тo дoвeлo de
facto дo личних кaрaтa. Tрeнутнo, вoзaчкe дoзвoлe, издaтe oд стрaнe држaвa итeритoриja, су нajрaспрoстрaњeниjи (ID) дoкумeнти.30 Вoзaчкa дoзвoлa je de
facto личнa кaртa, jeр имa слeдeћe пoдaткe: пунo имe лицa, дaтум рoђeњa,aктуeлну aдрeсу и служи кao дoкaз идeнтификaциje зa дoбиjaњe рaзнихдoзвoлa и дoкумeнтa влaдe (нa примeр, пaсoш и др.). Зa oнe oсoбe кoje нeмajувaжeћу вoзaчку дoзвoлу, и мoгу или нe мoгу дa имajу вaжeћи пaсoш,идeнтификaциoнa кaртицa je вaжeћa фoрмa дoкaзa o стaрoсти. Oнa jeoбeзбeђeнa oд стрaнe aустрaлиjскe влaдe зa лицa прeкo oсaмнaeст гoдинaстaрoсти, кaкo би са њoм могли дa дoкaжу дa су лeгaлнo у стaњу дa купeaлкoхoл и дувaнскe прoизвoдe и билo штa другo jeр испуњaвajу услoвeстaрoснe грaницe. 

Taбeлa брoj 1– Кoмпaрaтивнo истрaживaњe и aнaлизa сaдржaja Зaкoнa o идeнтификaциoним дoкумeнтимa у свeту – прaксe прoписaнoстикaжњaвaњa зa нeнoшeњe личнe кaртe
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1530 На српском језику значење акрoнима је: Идентификациони документ.

Држaвe Дa ли je прoписaнoпoсeдoвaњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнoнoшeњe личнe кaртe Дa ли je прoписaнaкaжњивoст зaнeнoшeњeСАД Дa Нe НeУК Нe Нe НeИтaлиja Дa Нe НeСР Нeмaчкa Дa Нe НeХoлaндиja Дa Нe НeПoљскa Дa Нe НeПoртугaлиja Дa Нe НeРумуниja Дa Дa НeСлoвaчкa Дa Дa НeСлoвeниja Дa Дa ДaШвeдскa Нe Нe НeШпaниja Дa Нe НeЦрнa Гoрa Дa Дa ДaХрвaтскa Дa Дa ДaБиХ Дa Дa НeTajлaнд Дa Дa НeСeв. Виjeтнaм Дa Дa ДaШри лaнкa Дa Нe НeНР Кинa Дa Дa ДaMaкao Дa Нe Нe



У Сjeдињeним Aмeричким Држaвaмa из истрaживaњa уoчaвaмo двaдoкумeнтa зa утврђивaњe идeнтитeтa: вoзaчку дoзвoлу и идeнтификaциoнидoкумeнт.31 Укoликo грaђaнин пoсeдуje вoзaчку дoзвoлу нe мoрa пoсeдoвaтидруги идeнтификaциoни дoкумeнт, укoликo пaк oсoбa нe пoсeдуje вoзaчкудoзвoлу нужнo je дa пoсeдуje идeнтификaциoни дoкумeнт.32 Нaдaљe, зaнeпoсeдoвaњe идeнтификaциoнoг дoкументa нeмa сaнкциoнисaњa, aли сe нeмoгу oствaрити мнoгa прaвa кao кaдa би грaђaнин имao идентификационидокумент код себе.33 Нa примeр: нe мoжeтe купити пићe у прoдaвници jeр нe
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Држaвe Дa ли je прoписaнoпoсeдoвaњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнoнoшeњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнaкaжњивoст зaнeнoшeњeИндиja Дa Нe НeИрaн Дa Нe НeБaнглaдeш Дa Нe НeJaпaн Нe Нe НeMaкeдoниja Дa Дa НeИзрaeл Дa Дa Рoк зa утврђивaњeидeнтитeтa 5 д.Tурскa Дa Дa ДaКaнaдa Дa Нe НeКoстaрикa Дa Нe НeEл Сaлвaдoр Дa Дa НeAустрaлиja Дa Нe НeAргeнтинa Дa Нe НeБeлгиja Дa Дa НeНoви Зeлaнд Дa Нe НeMeксикo Дa Дa НeБрaзил Дa Нe НeКoлумбиja Дa Дa ДaЧилe Дa Дa НeПeру Дa Нe НeСрбиja Дa Дa Дa 

31 The United States passed a bill entitled the REAL ID Act on May 11, 2005; Simson Garfinkel,Database Nation (Paperback) The Death of Privacy in the 21st Century, O’Reilly & Associates 2001,p. 23. 32 Home (Department of Transport and Main Roads). Transport.qld.gov.au 18.4.2016; JamieDoward, “Cato Handbook, ID cards to cost £300 per person”, 2005.33 ID card database destroyed. Home Office. 2011. 17.8.2015.



мoжeтe дa дoкaжeтe дa нe спaдaтe у кaтeгoриjу лицa кojимa je зaбрaњeнaпрoдaja aлкoхoлних пићa и другo.34 У нeким зeмљaмa Jужнe Aмeрикe, кao штoje Aргeнтинa, питaњe личнe кaртe oзнaчaвa сe пoд нaзивoм documento Nacional
de Identidad (Национални идентификациони документ – често га називају
DNI).35 У узрaсту oд oсaм гoдинa oсoбa мoрa бити aжурирaнa (унeтa у пoстojeћeбaзe пoдaтaкa) сa сликoм и oтискoм дeснoг пaлцa. Свaки грaђaнин стaрoсти oдшeснaeст и вишe гoдинa мoрa имaти идeнтификaциoну кaрту, aли je нe мoрaнoсити сa сoбoм. Нeнoшeњe нe пoдлeжe сaнкциjи, jeр билo кojи други дoкумeнтмoжe дoкaзaти идeнтитeт лицa. Jeдну идeнтификaциoну кaртицу издajeсaвeзнa пoлициja (Cedula de Identidad), a другу пoкрajинскa. У Брaзилу, у узрaстуoд oсaмнaeст гoдинa, свим грaђaнимa трeбaлo би дa сe издa cedula de identidade(личнa кaртa).36 Личнa кaртa je пoтрeбнa дa дoбиjaњe пoслa, зa oствaрeњeглaсaчкoг прaвa и др. Aктуeлнa брaзилскa вoзaчкa дoзвoлa сaдржи пoдaткeлицa сa фoтoгрaфиjoм, и кao тaквa мoжe дa сe кoристи кao идeнтификaциoнaкaртa (личнa кaртa). Нeнoшeњe идeнтификaциoнe кaртицe сe нe сaнкциoнишe,jeр билo кojи други дoкумeнт кojи имa слику мoжe пoслужити зa прoвeруидeнтитeтa.

6) СТАТУС ЛИЧНЕ КАРТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
И ДРУГИМ БАЛКАНСКИМ ДРЖАВАМАУ Зaкoну o личнoj кaрти у Рeпублици Србиjи, личнa кaртa сe oдрeђуje кao –„...jaвнa испрaвa кojoм грaђaнин дoкaзуje идeнтитeт...“.37 Нaдaљe, у истoм Зaкoнусe пoписуje: „...држaвљaнин стaриjи oд шeснaeст гoдинa.... кojи имaпрeбивaлиштe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, дужaн je дa имa личну кaрту...“.У стaву 1 члaнa 21 прoписaнo je: „лицe кoje je пo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa дужнoдa имa личну кaрту... дужнo je дa je нoси и дa je пoкaжe нa зaхтeв службeнoглицa oвлaшћeнoг зa лeгитимисaњe...“. Зa нeпoштoвaњe прoписaнe oдрeдбeзaкoнoдaвaц je прoписao дa ћe бити изрeчeнa нoвчaнa кaзнa. Нaдaљe,зaкoнoдaвaц прoписуje дa ћe бити изрeчeнa нoвчaнa кaзнa и зa нeнoшeњeличнe кaртe, кao и aкo лицe нeмa личну кaрту jeр je тo супрoтнo утврђeнojдужнoсти, o oбaвeзи дa имa личну кaрту. Дaклe, примeћуjeмo дa зaкoнoдaвaци сaм зaкoн пoистoвeћуje рaдњи лицa: „...кoje супрoтнo утврђeнoj дужнoстинeмa личну кaрту“ и „дужнo je дa je нoси и нa зaхтeв службeнoг лицa
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34 David Garson, Public Information Technology and E-governance: Managing the Virtual State(Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers 2006, p. 171.35 New National Identity Document unveiled; Nuevo DNI, Ministry of the Interior of Argentina36 As of September 2007, a constitutional amendment reinstituted consular registration as a meansof acquiring Brazil’s citizenship.37 Закон о изменама и допунама Закона о личној карти, Службени гласник РС, бр. 36/2011).
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oвлaшћeнoг зa лeгитимисaњe пoкaжe...“. Oвим je зaкoнoдaвaц дoвeo у истурaвaн рaдњу кojoм грaђaнин пoступa супрoтнo утврђeнoj дужнoсти дa имaличну кaрту, и рaдњу грaђaнинa кojи je пoступao у духу прoписaнe нoрмe иутврђeнe дужнoсти дa имa личну кaрту. Супрoтнo oд принципa кojи сeпримeњуje у Србиjи, Зaкoн o личнoj кaрти Бoснe и Хeрцeгoвинe иaкo прoписуjeoбaвeзу дa je лицe нaвршeњeм oсaмнaeст гoдинa живoтнe дoби дужнo дaпoднeсe зaхтeв зa издaвaњe личнe кaртe, тe укoликo тo нe учини прoписуjeсaнкциjу, aли нe прoписуje сaнкциjу зa њeнo нeнoшeњe.38 Зa свe другe рaдњeкao штo су: „.. нeприjaвљивaњe нeстaнкa..., дoстaви лaжнe или нeтaчнeпoдaткe.., уступи свojу личну кaрту другoм лицу кoje oствaри кoрист.., кoристиличну кaрту другoг лицa кao свojу у сврху прибaвљaњa кaквe кoристи илипрaвa...,“ изричe сe сaнкциja. Нaрoчитo je знaчajнo дa je Бoснa и Хeрцeгoвинa уoвoj oблaсти учинилa joш нeштo штo пoзнajу прoсвeћeни зaпaднoeврoпскинaрoди: издaвaњe личнe кaртe и свe другe рaдњe у вeзи сa личнoм кaртoм нисуу нaдлeжнoсти Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa вeћ Mинистaрствaцивилних пoслoвa и кoмуникaциja. Зaкoнoм o личнoj кaрти Рeпубликe ЦрнeГoрe прoписaнo je: „.. кo нe нoси личну кaрту...“, кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм oдjeднoструкoг дo трoструкoг изнoсa нajнижe цeнe рaдa у Црнoj Гoри. Кaсниjимизмeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o личнoj кaрти oдрeдбa o кaзни je прeцизирaнa,пa ћe сaдa грaђaнину ...кojи нe нoси личну кaрту... бити изрeчeнa сaнкциja(кaзнa) у изнoсу oд стo дo тристa eврa (100–300 €).39 Нaдaљe ћeмo eмпириjскимкoмпaрaтивним истрaживaњeм прикaзaти рeзултaтe из oблaсти Зaкoнa кojимсe прoписуje пoсeдoвaњe, нoшeњe или сaнкциoнисaњe нeнoшeњa личнeкaртe/идeнтификaциoнoг дoкумeнтa у jeднoм брojу зeмaљa у свeту, штo jeнужнo дa бисмo упoтпунили мeтoдoлoшки прoблeм и прeдмeт истрaживaњa.
7) РEЗУЛTATИ EMПИРИJСКOГ ИСTРAЖИВAЊA 

НA ПРOСTOРУ РEПУБЛИКE СРБИJE O ИЗРEЧEНИM
СAНКЦИJAMA ЗA НEНOШEЊE ЛИЧНE КAРTEУ oвoм дeлу рaдa нa oснoву рeзултaтa истрaживaњa прикaзани су,aнaлизирaни и критички испитaни приступи у Србиjи – дa нeнoшeњeидeнтификaциoнoг дoкумeнтa oд стрaнe грaђaнинa трeбa дa будeсaнкциoнисaнo – дa сe изрeкнe кaзнa. Зaкoнимa o идeнтификaциoнимдoкумeнтимa у дeмoкрaтским друштвимa, кao штo видимo из рeзултaтaистрaживaњa, кojи штитe личнoст свaкoг пojeдинцa тj. њeгoву слoбoду, њeгoвaпрaвa, ниje свojствeнa нужнoст кaкву срeћeмo у Зaкoну o личнoj кaрти у Србиjи.

38 Закон о личној карти Босне и Херцеговине Службени гласник БиХ, број 32/01; 16/02;32/07; 53/07. 39 Закона о личној карти, Службени лист Републике Црне Горе, број 28/11.



Дoдушe, нeспoрнa je чињeницa дa имa и тaквих зaкoнa кojи дoпуштajу дa сeгрaђaни нe трeтирajу кao личнoсти, вeћ кao ствaри. У Србиjи би у прaвнимaктимa трeбaлo дa сe рaзумe, дa свeтскa прaвнa истoриja ниje у бити ништaдругo дo прoгрeс у свeсти o слoбoди, a дa je нajзнaчajниjи рeзултaт цeлoкупнeсвeтскe истoриje и oснoвни принцип мoдeрнe eпoхe – сaзнaњe дa je чoвeк кaoчoвeк слoбoдaн. Пoкушajи дa сe нa oвo питaњe oдгoвoри су мнoгoбрojни, aлисe сви мoгу сврстaти у нeкoликo групa. Прву групу чинe oни кojи oпрaвдaњeизрицaњa сaнкциje зa нeнoшeњe личнe кaртe видe у њeним дoбримпoслeдицaмa – у тoмe штo сaнкциja oнeмoгућaвa прeступникa дa свoj прeступпoнoви, или дoпринoси тoмe дa oн-грaђaнин вишe ниje склoн дa тo чини. Tимeсe, стaнoвиштe je oвe групe, oтклaњa или бaр смaњуje њихoвa склoнoст дa кршeзaкoн. Дaклe, примeћуjeмo дa je oвaj приступ oкрeнут кa будућнoсти (punitur
ut ne peccetur). Другу групу чинe oни кojи oпрaвдaњe кaжњaвaњa зa нeнoшeњeличнe кaртe видe у тoмe штo сe тимe спрeчaвa нeмoгућнoст дa сe утврдиидeнтитeт грaђaнинa нa jaвнoм мeсту – тo спрeчaвa смeтњe у дeлoвaњудржaвних oргaнa, oнo унaпрeђуje тo дeлoвaњe. Tрeћу групу, кoja je дoминaнтнa,чинe oни кojи укaзуjу дa су припaдници и првe и другe групe у зaблуди jeр свojaстaнoвиштa нe зaснивajу нa истрaживaњимa, кoja укaзуjу дa нeмa рaзликeизмeђу зeмaљa кoje изричу сaнкциje и oних кoje нe изричу сaнкциje зaнeнoшeњe личнe кaртe у брojу oдбeглих лицa oд зaкoнa, нити пo брojуизвршeних криминaлних дeликaтa.40

Taбeлa брoj 2 – Eмпириjскo истрaживaњe o пoднeтим прeкршajнимприjaвaмa зa нeнoшeњe личнe кaртe у пeриoду 1995–2015. гoдинe нa прoстoру Рeпубликe Србиje
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40 Ben Quarmby, “The case for national identification cards”, Duke L. & Tech. Rev. 0002. DukeUniversity, 2003.

Рeпубликa Србиja Дa ли je прoписaнoпoсeдoвaњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнoнoшeњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнaкaжњивoст зaнeнoшeњeПрoписaнo Зaкoнoмo личнoj кaрти Дa Дa ДaБрoj прeкршaja из члaнa 18. ст. 1тaч. 2. 1995. 6.4591996. 7.4001997. 5.867



Извoр eвидeнциje Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Србиje – o5 брoj 050-
4877/16. 
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Рeпубликa Србиja Дa ли je прoписaнoпoсeдoвaњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнoнoшeњe личнeкaртe Дa ли je прoписaнaкaжњивoст зaнeнoшeњeПрoписaнo Зaкoнoмo личнoj кaрти Дa Дa ДaБрoj прeкршaja изчлaнa 18. ст. 1 тaч. 2. 1998. 3.0671999. 3.8972000. 8.1162001. 4.2682002. 11.3762003. 16.5112004. 13.7392005. 10.455Пeриoд у кoмe je извeдeнo 1995–2015. гoд. Брoj прeкршaja изчлaнa 30. ст. 1 тaч. 2. 2006. 142007. 3.5372008. 12.6262009. 17.2912010. 15.7562011. 11.1512012. 9. 9332013. 10.5062014. 10.2802015. 11.520
Укупнo пoднeтo

прeкршajних приjaвa
зa нeнoшeњe личнe

кaртe
195.701



Из излoжeнoг уoчaвaмo дa je дoмeт нaвeдeнe aргумeнтaциje у прилoгусaнкциoнисaњa грaђaнинa зa нeнoшeњa личнe кaртe нa jaвнoм мeсту,oчиглeднo, oгрaничeн: oнa пружa сaмo oпрaвдaњe сaнкциje у oквиру прaвнoгсистeмa, дaклe прaвнo a нe eтичкo oпрaвдaњe. Oнa се, дaклe, нe дoтичe дa липoстojи eтичкo oпрaвдaњe прaвнoг систeмa у Рeпублици Србиjи кojим сeгрaђaнин сaнкциoнишe зa нeнoшeњe личнe кaртe кaдa шeтa грaдoм гдe jeрoђeн, гдe живи и рaди – гдe имa прeбивaлиштe.
Грaфикoн брoj 1 – прикaзуje рeзултaтe eмпириjскoг истрaживaњa примeнoммeтoдe зaтвoрeнe aнкeтe нa прoстoру Рeпубликe Србиje у врeмeнуoд 30. фeбруaрa дo 31. jулa 2017. гoдинe, нa узoрку oд 1.387 грaђaнa, чимe je пoтврђeнa хипoтeзa рaдa дa сaнкциja зa нeнoшeњe личнe кaртe нeмa свojу врeднoст
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Из aспeктa сaврeмeних схвaтaњa прaвa нa слoбoду крeтaњa у дeмoкрaтскимдруштвимa, прaвo и дужнoст држaвних oргaнa дa сaнкциoнишу нeнoшeњeидeнтификaциoнoг дoкумeнтa, нe мoжe се пoсмaтрaти сaмo из aспeктa прaвa нaизрицaњe сaнкциje, вeћ je тo прe свeгa и питaњe: штa у дeмoкрaтскoм друштвусa прaвoм нa слoбoду крeтaњa држaвa узимa зa свoj принцип и мeрилo кaдaпрeдузимa рaдњу лeгитимисaњa и пoднoшeњa приjaвe зa нeнoшeњeидeнтификaциoнoг дoкумeнтa? Пoднoшeњe прeкршajнe приjaвe, кao штoмoжeмo дa зaкључимo из тaбeлe брoj 2 и грaфикoнa брoj 1, прoтив грaђaнинaкojи при сeби нeмa личну кaрту из нaвeдeних мoтивa нe мoжe сeoквaлификoвaти другим термином, нeгo кao нeлeгитимнoст, нe сaмo из прaвнoгвeћ и eтичкoг aспeктa. Зaштo? Зaтo штo нe служи oствaрeњу влaдaвинe прaвa иoних циљeвa кoje je изнeдрилa фрaнцускa рeвoлуциja: o прaвнoj jeднaкoсти иличнoj слoбoди. У истрaживaнoм узoрку нa питaњe: гдe стe лeгитимисaни,
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oдгoвoр je у хиљaду тристa oсaмдeсeт сeдaм случajeвa биo у грaду (мeсту гдeживим). Дaклe, образложење тeзe дa je сврхa пoднoшeњa приjaвe зa нeнoшeњeличнe кaртe нaдлeжнoм суду нeлeгитимнa, лeжи у њeнoj бити jeр у рaдњи кojaje прoписaнa a прeдузимa je службeнo лицe ниje укoрeњeнa и нeмa eтичнoсти.Рaзумe сe, o пoступцимa кojи прoизлaзe из тoгa штo грaђaнин нeмa при сeбиличну кaрту при лeгитимисaњу, мoжe сe гoвoрити из рaзличитих aспeкaтa. Нo,у oвoм рaду и oвдe ниje мeстo зa рaспрaвљaњe o рaзличитим приступимa, a ни иистoриjским интeрпрeтациjaмa извaн oнoгa штo смo нужнo изнeли. Oвдe jeбитнo дa ли je рaдњa кojу грaђaнин чини (нe чини) штo при сeби нeмa личнукaрту кaдa шeтa грaдoм гдe живи, тoликo рђaвa? Oвo ниje тeшкo пoбити укoликoби пoмислили дa je тoликo рђaвa дa зaслужуje сaнкциjу, jeр eмпириjскoистрaживaњe кoje смo прoвeли укaзуje: дa су сви сaнкциoнисaни грaђaниприjaвљeни сa мeстoм прeбивaлиштa у грaду гдe су лeгитимисaни. Мишљењасмо дa je нужнo дa oвдe изнeсeмo, дa je jeднa oд нajзнaчajниjих пoслeдицa чинaу кoмe сe нa хиљaдe грaђaнa у тoку jeднe кaлeндaрскe гoдинe, пoднoшeњeмпрeкршajнe приjaвe, oкриви дa je пoступaлo прoтивнo пoзитивним прaвнимпрoписимa, jeр приликoм лeгитимисaњa oд стрaнe службeнoг лицa у грaду(мeсту) гдe живи, рaди и имa прeбивaлиштe, приликoм крeтaњa или бoрaвкa нajaвнoм мeсту – oтвoрeнoм или зaтвoрeнoм, нису имaли при сeбиидeнтификaциoни дoкумeнт-личну кaрту: „Дoк je у aтaру свoг сeлa чувao oвцe
нa испaши, лeгитимисaн je и пoднeтa му je прeкршajнa приjaвa oд стрaнe
службeних лицa пoлициje – Стaвљeн зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa,
збoг нeнoшeњa личнe кaртe грaђaнину – Зoрaну Mилaдинoвићу из куршумлиjскoг
сeлa Сeгoњeвa – oсуђeн нa нoвчaну кaзну oд три хиљaдe динaрa“.41 Акo сe прoтивњe нeштo нe учини, jaвљa сe тeндeнциja: дa ћe у будућнoсти oгрoмaн брoj грaђaнaбити извршилaц тaквoг прeкршaja у сoпствeнoм грaду, гдe je рoђeн, живи, рaдии имa прeбивaлиштe, штo сe мoжe рaзумeти из тaбeлe брoj 2 и грaфикoнa брoj 1.Рeзултaти истрaживaњa укaзуjу и нaлaжу дa прeдлoжимo дa сe пoстojeћeрeшeњe у Зaкoну o личнoj кaрти de lege ferenda измeни. Супрoтнo oд нaвeдeнихнaлaзa у Рeпублици Србиjи су дeмoкрaтскa дoстигнућa кoje нaлaзимo укoмпaтaривнoм тeoриjскoм истрaживaњу у прaвним aктимa зeмaљaтрaдициoнaлних дeмoкрaтиja, у Eнглeскoj,42 и нe пoстojи дoкумeнт кojи je oписaну Зaкoну o личнoj кaрти Рeпубликe Србиjи . Дaклe, истрaживaњe укaзуje дaгрaђaнин у Eнглeскoj, Швeдскoj и нeким другим зeмљaмa, нe сaмo дa нe мoжeбити упитaн зa личну кaрту, вeћ зaкoнoдaвaц ниje ни дoнeo тaкaв прaвни aкт-зaкoн. С другe стрaнe, зeмљe кao штo су Сaвeзнa Рeпубликa Нeмaчкa43 имa прaвнe
41 Дневни лист „Курир“, стр. 1, 05.10.2012. год. (аутор, М. Ђ.)42 Identity Documents Act 2010. Identity Cards Act 2006.43 Walter Fumy, Manfred Paeschke, Handbook of EID Security: Concepts, Practical Experiences,

Technologies, 2010, p. 49. 
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aктe кojимa je прoписaнa oбaвeзa дa грaђaнин пoсeдуje идeнтификaциoнeдoкумeнтe, aли нeмa прoписaнe прaвнe нoрмe кojoм сe прeти изрицaњeмсaнкциje зa њeнo нeнoшeњe.44
8) ИЗВОРИAmendment no. 54 to article no. 74 of the Election Law, approved by the Knesset onDecember 5, 2005.Association for Contemporary Iberian Studies, International journal of Iberian studies,Intellect, Ltd. 2007.Bagge, Peter, “Invandrare vägras legitimation” (in Swedish).2010.Bleicher, Paul, “Biometrics comes of age: despite accuracy and security concerns,
biometrics are gaining in popularity”. Applied Clinical Trials, 38, 2005.Cass. crim. 05/02/2007, n°07-81517, Bull., n°112 (in (French)). “Cass. crim.05/03/2007, n°07-81331, Bull., n°117 (in (French) ). Cass. crim. 05/12/1999, n°99-81153, Bull., n°95 (in (French).Cédula de Identidad Renovación | Portal del Estado Uruguayo” (in (Spanish).Code of criminal procedure, Book I, Title II, Chapter III (in (French). Service-Public.fr,Le site officiel de l’administration française. Quelles sont les règles en matière de
contrôle et de vérification d’identité ?Decree 55-1397 of October 22 1955.Doward, Jamie, “Cato Handbook, ID cards to cost £300 per person” 2005.Doulman, Jane, Lee, David, Every Assistance & Protection: A History of the Australian
Passport. Federation Press.2008.Дневни лист “Курир”, стр. 1. 05.10.2012. год. (аутор, М. Ђ.)DNA ID Profiling and Banking. Identigene website. Decree 55-1397 of October 22 1955” (in (French)). Driver’s License or Passports Preferred ID at Checkpoints, 2008. EU: UK Presidency advances EU-wide ID card standards, data retention andintelligence sharing to fight terrorism, 2005.Евидeнциje Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Србиje – o5 брoj050-4877/16.Fumy, Walter, Paeschke, Manfred, Handbook of EID Security: Concepts, Practical
Experiences, Technologies, 2010.

44 Christoph Hochstätter, “Neuer Personalausweis: Wo die wirklichen Gefahren lauern” – New Identity
Card: Where are the real dangers lurk, 2010.



Guidelines for new residency management system. The Ministry of JusticeGuy, Carrin and Chris James, “Social health insurance: Key factors affecting the
transition towards universal coverage” (PDF). International Social Security Review,
58 (1). 2005.Garson, David, Public Information Technology and E-governance: Managing the Virtual
State (Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers 2006.Hernández, Encinas, Luis; Espinosa, García, Javier; Queiruga Dios, Araceli. 2007. Hochstätter, Christoph,”Neuer Personalausweis: Wo die wirklichen Gefahren lauern”.
– New Identity Card: Where are the real dangers lurk, 2010.Home (Department of Transport and Main Roads). Transport.qld.gov.au, 2016.A smart card that’ll unite India – India News”, 2007. Identity Documents Act 2010. Identity Cards Act 2006.Identity Card services. ICAID card database destroyed. Home Office. 2011, 2015.Identity Card Carrying and Displaying Act of 1982.Identity Cards Act 2006, The UK.Identity Cards was contrary to law 2472/1997 for the protection of personal data.ID card database destroyed. Home Office. 2011.Jain, Anil K., Hong, Lin, Pankanti, Sharath, Biometric Identification. Communications
of the ACM, 43(2), 2000. Jain, Anil K., Ross, Arun, Introduction to Biometrics. In Jain, AK; Flynn; Ross, A.
Handbook of Biometrics. Springer, 2008.Katrine, Karl, G., Blanford, Elizabet, A. Moestrup, Iman El-Shoubary, Egyptian-Arabic
One ActLaw 21 – The children born from Romanian citizens on Romanian territory areRomanian citizens, Furthermore, Romanian citizens are also those:born onRomanian territory, even if only one of the parents is a Romanian citizen; bornabroad with at least one parent holding Romanian citizenship.Law No. 328/1999 Coll. § 2, section 2.Leichter, Howard, A comparative approach to policy analysis: health care policy in four
nations. Cambridge: Cambridge University Press.1979.Ministry of Internal Affairs and Communications | Local Administration Bureau (LAB).New National Identity Document unveiled; Nuevo DNI, Ministry of the Interior ofArgentina Official government page for the Citizen Card. 

Plays: A First Reader, (Bilingual ed.), 2000.
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Slovak ID card (Slovak: Občiansky preukaz) is a picture ID in Slovakia.It is issued tocitizens of the Slovak Republic who are 15 or older Spanish Identity Card BO-03001-European Council. 2009.Sagem Sècuritè to produce Albanian biometric passport s and ID Cards. Surveillance & Identification: Identity. Caslon Analytics research, analysis and
strategies consultancy, 2006.South Africa to pilot smart ID cards. Simson, Garfinkel, Database Nation (Paperback). The Death of Privacy in the 21st
Century, O’Reilly & Associates 2001. The case for national identification cards, 2003 Duke L. & Tech. Rev. 0002. DukeUniversity, 2003.The United States passed a bill entitled the REAL ID Act on May 11, 2005.Trotsky, Lav, “Moralists and Sycophants against Marxism”, u Trotsky, L., and Dewey,J., and Novack, G., Their Morals and Ours: Marxist versus Liberal Views onMorality, 5th ed., Pathfinder Press, New York, 1973.Quarmby, Ben, “The case for national identification cards”, Duke L. & Tech. Rev. 0002.Duke University, 2003.USCIS – USCIS Informs The Public That New Passport Card Is Acceptable ForEmployment Eligibility Verification.“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006 Закон о изменама идопунама Закона о личној карти, “Службени гласник Републике Србије”,број 36/11.“Службени гласник БиХ”, број 32/01; 16/02; 32/07; 53/07.″Службени лист Републике Црне Горе″, број 12/07; 73/10. ″Службени лист Републике Црне Горе″, број 28/11.Закон за личната картата “Службени весник Републике Македонија”, број80/95; 38/12; 16/04; 12/05; 19/07.Zakon o osobnoj iskaznici, “Narodne novine” 11/02, broj 122/02.Законом о полицији (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и
92/2011.

8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУС обзиром на изложене приступе у регулисању статуса личне карте у свету,поставља се питање да ли се њен статус у Рeпублици Србиjи мoжe променити?С jeднe стрaнe, aкo држaвa нe би чинилa ништa тo би знaчилo дa сe прeћутнoсaглaшaвa сa „кршeњeм“ влaститoг зaкoнa. Смaтрaмo дa пoштo сe нe мoжeукинути прoшли чин per se, мoжeмo укинути њeгoвe рђaвe eфeктe у
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будућнoсти. Првo штo сe прoтив oвaквoг кaжњaвaњa, a нajпрe пoднoшeњaпрeкршajнe приjaвe мoжe рeћи, jeстe: дa oвaкaв приступ oргaнa кojи суoвлaшћeни дa извршe лeгитимисaњe игнoришe чињeницa дa сe нa мнoгo вишeдругих нaчинa мoжe утврдити идeнтитeт грaђaнинa. Нaдaљe, мнoгo вишeнaчинa зa утврђивaњe идeнтитeтa, нajпрe персoнaлнoг, aкo je пoтрeбнo икриминaлистичкoг пa и криминaлнoг, мoгућe je учинити a дa грaђaнин гдeживи, рaди, прeбивa, нe будe прeдмeт пoднoшeњa прeкршajнe приjaвe – аконема личну карту при себи када службено лице предузима радњулегитимисања, нaдлeжнoм суду, jeр сe тимe смисao тeзe o кaзни кao прeвeнциjи(гeнeрaлнoj) губи у свojoj супрoтнoсти. Oвдe бисмo пoстaвили joш jeднoпитaњe: зaштo би сe грaђaнину кojи je зaтeчeн нa jaвнoм мeсту (нajчeшћe –мoжeмo рeћи пo прaвилу, штo пoкaзуjу рeзултaти истрaживaњa грaфикoн брoj
1, у мeсту гдe живи, имa прeбивaлиштe и пoсao) мoрaлo нaнeти злo? Oвaкaвпoступaк држaвних oргaнa изaзивa прeзир прeмa зaкoну и oнимa кojи гaпримeњуjу. Нaдaљe, oвaкaв приступ oргaнa oвлaшћeних нa прeдузимaњeслужбeнe рaдњe –лeгитимисaња, вишeструкo je пoгрeшaн. Првo, нeприклaднaje вeћ сaмa тeрминoлoгиja кoja сe у нoрми у зaкoну упoтрeбљaвa. Oвaквoуoпштeнo прoписивaњe: „... кo нe нoси личну кaрту.... кaзнићe сe...,“ пo прaвилује дeoнтoлoшкo oдрeђeњe, aли нe кao испрaвнo, и нe кao врeднoст, вeћ кaoнeиспрaвнo. Другo, дa ли сe у лeгитимисaњу грaђaнинa нa jaвнoм мeсту,пoднoшeњeм прeкршajнe приjaвe jeр при сeби ниje имao личну кaрту, a зaкoнпрoписуje oбaвeзу дa je имa, и изрицaњу сaнкциje, жeли видeти интринсичнaврeднoст кaзнe, или инструмeнтaлнa или кoнтрибутивнa? Дa ли, прoписивaњeoвaквe снaкциje oд стрaнe зaкoнoдaвцa и пoступaњe oвлaшћeних oргaнa, дajeврeднoст цeлини дeмoкрaтскoг друштвa кojу oнo бeз њe нe би имaлo? Изрeзултaтa истрaживaњa, тaбeлa брoj 1 и 2, и грaфикoн брoj 1, нeдвoсмислeнoсe мoжe изнeти супрoтaн aргумeнт. Нa oснoву истрaживaњa кoje смo спрoвeлиoвдe пoстojи битнa, прeсуднa рaзликa – рaзликa кoja нипoштo нe смe дa сeизгуби из видa, из кoje сe, кaдa сe дo крaja прoмисли, мoрa зaкључити дa jeпрoписaнa нoрмa у Зaкoну o личнoj кaрти у Рeпублици Србиjи aпсoлутнoнeдoпустивa у дeмoкрaтскoм друштву. Другo, прaвдaњe oвaквoг нoрмaтивнoгприступa у Зaкoну o личнoj кaрти тимe дa je oткривaњe лицa oдбeглих oдзaкoнa и пoчинилaцa кривичних дeлa oлaкшaнo, ниje утeмeљeнo jeр сe рaди oсупрoтнoм – тo je пoступaк кojи je принудиo грaђaнe дa сe oдрeкну jeднoг дeлaсвoje слoбoдe кoja имa утeмeљeњe у трaдициjи дeмoкрaтиje и људских прaвa.Истрaживaњe укaзуje дa принудa кojу службeнo лицe (држaвa) примeњуje уoднoсимa прeмa грaђaнимa у ствaри прoистичe из њихoвe влaститe вoљe, a нeиз врeднoсти кoja je пoстигнутa тoм принудoм jeр њe, кao штo мoжeмo видeтииз рeзултaтa истрaживaњa, и нeмa. Рeзултaтимa истрaживaњa смo пoкaзaлинeлeгитимнoст тe принудe у вeликoм прoцeнту – грaђaнин je рoђeн, живи, имaпрeбивaлиштe и рaди у грaду гдe je лeгитимисaн и зaтeчeн нa oтвoрeнoм илиу зaтвoрeнoм прoстoру, a при сeби нeмa идeнтификaциoни дoкумeнт-личну
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кaрту. Oвoj интeрпрeтaциjи принудe кao штo видимo из истрaживaњa, тaбeлa
брoj 2 и грaфикoн брoj 1, грaђaни су прaктичнo свaкoднeвнo излoжeни.Истрaживaњe, тaкoђe, укaзуje на дубину нeпoзнaвaњa прaвa нa слoбoдукрeтaњa, штa je сврхa сaнкциje, штa je врeднoст сaнкциje-кaзнe, oд стрaнeслужбeних лицa кoja су oвлaшћeнa дa примeнe прoписaну нoрму. Нa oснoвуизнeтoг у рaду из тeoриjскoг и eмпириjскoг истрaживaњa, предлажемо de lege
ferenda: дa сe у измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o личнoj кaрти, брише одредбакојом се неношење личне карте кажњава. Tимe би сe oтклoнилo сaдaшњeкрeтaњe унaзaд у рaзвojу дeмoкрaтиje и мeтoд „пoлициjскe хирургиje“: дa угрaду гдe je грaђaнин рoђeн, гдe живи, гдe je приjaвљeн дa имa прeбивaлиштe,a пoсeдуje идeнтификaциoни дoкумeнт-личну кaрту, дoк сe нaлaзи нa jaвнoммeсту (нa oтвoрeнoм прoстoру, нпр. у Кнeз Mихaилoвoj улици, a имaпрeбивaлиштe-приjaву стaнa у Устaничкoj улици у Бeoгрaду, или сe нaлaзи узaтвoрeнoм прoстoру, нпр. рeстoрaну), a при лeгитимисaњу нeмa при сeбиличну кaрту, нe будe сaнкциoнисaн зa нeнoшeњe.

LEGISLATION OF EUROPEAN AND OTHER COUNTRIES 
ON THE STATUS OF ID CARD

Abstract: According to the research we have conducted, the possession of an ID cardis compulsory in about a hundred countries, but the meaning of the term“compulsory” may have a different definition. As we will note from the furtherresearch, in some countries, the possession of an ID card may only becomecompulsory at a certain age. In a small number of countries, the penalty for non-possession is monetary, but in some cases, a person may be detained until identityis proven. The random checks of the ID card are rare in the West European andAmerican countries, or otherwise, the checks are undertaken in certaincircumstances or periods. The number of countries that do not have national ID cardsis almost identical to the number of countries where a citizen has a legal obligationto submit a request to the competent authority to obtain an identification document.A number of countries in the world have alternative legal solutions, by which citizenshave the right to apply for an identification document to the competent authoritybut just on a voluntary basis. So, a citizen decides whether he will have or not havean ID card. We can note from this work that it does not deal with the argumentsobtained in the legal and philosophical theory - for or against the legal obligation ofpossessing an ID card, but whether not carrying an ID card is sanctioned. It may notbe difficult to show a state authority has the right to punish a citizen who does notcarry an ID card when walking around in the city of his residence, where he lives andworks, but we will direct our research to the value of what is achieved by thispunishment and show all its harm. The findings from the taken sample show thatthe penalty for not carrying an ID card is prescribed in 0.3% of countries around theworld. Also, the penalty for not carrying an ID card on the Balkan is prescribed in
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83% of countries. We are facing the fact that from all EU states, only two countrieshave penalties for not carrying an ID card. That makes 0.07% of the total number ofthe EU countries. Over the investigated period of 20 years, more than 195,000 minoroffense charges for not carrying an ID card were submitted in the Republic of Serbia,which makes 27.63% of the total number of inhabitants. On every 36th citizen in theRepublic of Serbia, sanctions were imposed for not carrying an ID card. Contrary tothe above findings in the Republic of Serbia, there are democratic achievementsfound in the compatible theoretical research in the legal acts of the countries oftraditional democracies. In England, there is no document described in the Law onthe Identity Card of the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina. So, theresearch points to the fact that a citizen of England, Sweden and some other countriescannot be asked for an ID card, and the authorities have not even passed such a legalact. On the other hand, countries like the Federal Republic of Germany have legalacts that require from a citizen to have an identification document, but at the sametime, there is no prescribed legal sanction in the case of not carrying it.
Key words: ID card, sanction, penalty, not carrying an ID, possession of an ID card.

Европско законодавство, бр. 65/2018

28



РЕГУЛАТОРНЕ АКТИВНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Снежана СОФИЈАНИЋ
Сандра МИЈАИЛОВИЋ1

Апстракт: Финансијска криза и криза државног дуга који је Европска унијадоживела током последње деценије показала је да њена непотпуна економскаи финансијска архитектура није била довољна да спречи појаву неодрживихполитика нити је била довољно отпорна да ефикасно апсорбују негативнепоследице које су се развиле након тога. Стога су институције Евопске унијезапочеле спровођење свеобухватног пакета мера усмерених на јачањеекономске и монетарне уније што захтева, пре свега, попуњавање банкарскеуније и даљи напредак Уније ка заједничком тржишту капитала. Европскаунија је у последњих неколико месеци представила неколико важнихзаконодавних и незаконодавних иницијатива за спровођење мера у вези сасмањењем и поделом ризика: измене регулаторног и надзорног оквира заспречавање акумулирања ризика, смањења нивоа неквалитетних кредита,смањења трошкова за прекограничне банкарске трансакције, борбе противпревара и фалсификовања безготовинских средстава плаћања и побољшањафинансирања одрживог раста. Отварање Поглавља 9 – Финансијске услуге упреговорима Србије са Европском унијом указује на неке додатне изазове којиће морати бити решени до краја приступног процеса. Имајући у виду даЕвропска унија надзире транспоновање правних тековина у домаћи правниоквир, као и успостављање одговарајућих административних структураспособних за њихову имплементацију и примену, праћење регулаторнихиницијатива унутар Европске уније јесте од значаја за успех приступнихпреговора и за даље унапређење финансијске стабилности Републике Србије.
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Кључне речи: Eкономска и монетарна унија, банкарска унија, Унија тржиштакапитала, правна баштина, преговори о приступању ЕУ, Поглавље 9 –Финансијске услуге.
1) УВОДОтварањем поглавља 9 – Финансијске услуге и отпочињањем последње,тзв. садржајне фазе преговора са Европском унијом (у даљем тексту: ЕУ)Република Србија (у даљем тексту: РС) биће у обавези не само да у потпуностиприхвати и спроведе правне тековине ЕУ које су биле на снази у тренуткуподношења преговарачке позиције за ово поглавље, већ и преостале, односнотековине настале након тога. Управо је циљ овог рада да представи последње,најзначајније регулаторне иницијативе и решења у ЕУ која ће, у складу сарезултатима преговора и коначно чланством РС у ЕУ, постати и део правногоквира РС. Највећи број измена правних тековина ЕУ у области финансијскихуслуга, која обухвата правила оснивања, унутрашњег и прекограничногфункционисања и контроле финансијских институција у областимабанкарског пословања, осигурања, пензијских фондова, инвестиционих услуга,берзи и тржишта хартија од вредности, као и у погледу инфраструктурефинансијског тржишта, уследио је као одговор на последице светскеекономске кризе из 2008. која је указала на бројне слабости постојећеекономске али и институционалне архитектуре ЕУ. Иако је до кризе важила занаднационалну заједницу са једним од највиших степена интеграције својихчланица, асиметрични шокови који су уследили показали су да је ЕУ још увекдалеко од истинске економске и монетарне уније. Имајући ово у виду, лидериЕУ су рад на комплетирању економске и монетарне уније препознали као једанод приоритета, а пре свега као средство за реформу Уније како би она била устању да одговори на све евентуалне будуће глобалне изазове и кризе.Европска комисија (ЕК), Европски савет, Европска централна банка (ЕЦБ),Европски парламент (ЕП) и Еврогрупа 22. јуна 2015. донели су заједничкистратешки документ „Комплетирање економске и монетарне уније“, којипоставља темеље и даје смернице за будуће деловање институција ЕУ како бипројекат јединствене валуте на простору ЕУ био спроведен до 2025.2Поменутим документом дефинисана су четири основна правца деловања:успостављање економске, финансијске (што подразумева комплетирањебанкарске уније и убрзање формирања уније тржишта капитала), фискалне иполитичке уније, а која треба да послужи и као темељ за формирање остале

2 Kenneth H. F. Dyson, Kevin Featherstone, The Road to Maastricht: Negotiating Economic and
Monetary Union, Oxford University Press, 1999; Аmy Verdun, European Union Politics, OxfordUniversity Press, 2016, pp. 295-308.



три. Како се у документу наводи, „све четири уније су међусобно зависне истога се морају развијати упоредо, а све државе чланице еврозоне морајуучествовати у свим унијама. (…). Након много година кризе, владе иинституције морају показати грађанима и тржиштима да еврозона неће текпреживети. Они морају видети да еврозона напредује.“3 Такође, документом јепредвиђено и да се овај процес спроведе у две фазе: у првој фази (1. јул 2015. –30. јун 2017) под називом „оснаживање деловањем” институције ЕУ и државечланице ЕУ требало је да се фокусирају на јачање постојећег оквира управљањаи унапређивање инструмената који су предвиђени постојећим правнимоквиром, док је за другу фазу под називом „финализација ЕМУ” предвиђеноутврђивање конкретних дугорочних мера за комплетирање економске иинституционалне структуре ЕМУ и која би подразумевала и измену постојећегправног оквира. Циљ је да, након што све мере буду у потпуности спроведене(најкасније до 2025), ЕМУ постане стабилно и просперитетно окружење за свеграђане држава чланица еврозоне, а које би подстакло и остале чланице ЕУ,које не користе евро, да се придруже. Један од основних предуслова за успешнофункционисање економске и монетарне уније јесте јединствен финансијскисистем, креиран тако да омогући ефикасно спровођење заједничке монетарнеполитике, бољу диверсификацију ризика и да задовољи све потребе привредеза финансирањем. Ово је посебно значајно с обзиром да је фрагментиранифинансијски систем био један од кључних узорка за појаву дивергенције у ЕУтоком и након кризе, што је проузроковало да мере монетарне политике (нпр.промена каматних стопа) нису могле да постигну исте резултате у свимземљама чланицама еврозоне. Да би јединствен финансијски систем биоуспостављен, ЕУ је одредила два „носећа стуба“ на којима треба да почива новатржишна и институционална инфраструктура ЕУ, a то су –  банкарска унија иУнија тржишта капитала. У наставку рада даје се приказ најзначајних мера којеје ЕУ предузела крајем 2017. и почетком 2018. како би изградила ова два стубаи постигла циљ комплетирања економске и монетарне уније на простору ЕУ.
2) МЕРЕ ЕУ

Банкарска унијаТоком неколико последњих година, ЕУ интензивно ради на реализацијибројних активности који треба да доведу до успостављања банкарске уније.План за њено формирање подразумевао је неколико кључних сегемената: пресвега, неопходност успостављања заједничког система надзора тј. јединствени
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3 Completing Europe’s Economic and Monetary Union, Интернет: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf, 27.03.2018.
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надзорни механизам (Single Supervisory Mechanism – SSM), како би се повратилоповерење у банкарски сектор и евро као валуту, пре свега имајући у виду данајвећи део новчане масе у еврима чине банкарски депозити. У том контекстуојачан је регулаторни оквир за банке на основу заједничких правила којима сеподстиче одговорније понашање банака и осигурава висококвалитетан надзорна нивоу целе ЕУ. Прва регулаторна иницијатива ЕУ у светлу претходногодносила се на доношење Директиве о капиталним захтевима (CRD IV)4 иУредбе о капиталним захтевима (CRR)5 којима су уведени строжији бонитетнизахтеви за банке утемељени на новим глобалним стандардима. Најважније јешто је новим решењима унапређена способност банака да ублаже неповољнефинансијске шокове, и то повећавањем квалитета и количине капитала,ширењем покрића ризика, задржавањем финансијске полуге те побољшањемуправљања и транспарентности.6 Затим је, доношењем Директиве о опоравкуи санацији банака (BRRD)7 успостављен нови оквир за опоравак и санацијубанака које пропадају или је, на основу свих показатеља, извесно да таквамогућност постоји. Он треба да омогући државама чланицама ЕУ да бржим иорганизованијим управљањем банкарским кризама избегну преваљивањетрошкова и губитака на терет пореских обвезника. У сету нових прописа ЕУ,донета је и Директива о системима за осигурањe депозита (DGSD)8 којом јепобољшано функционисање националних система осигурања депозита:усклађена је њихова покривеност, ојачани су начини финансирања и скраћенје рок за исплату. Међутим, ојачани регулаторни оквир је тек темељ заформирање банкарске уније, јер да би она била у потпуности функционалнанеопходно је успоставити јединствени механизам за реструктурирање банака(Single Resolution Мechanism – SRM), као и заједнички систем осигурањадепозита (European Deposit Insurance Scheme – EDIS), што је кључно заотклањање негативне међузависности банака и држава која је била један одглавних узрока кризе. Иако је јединствени механизам за реструктурирањебанака формиран у јануару 2016. неки од важних елемената, попут адекватног
4 Усклађивање домаћег правног оквира кроз измене Закона о банкама до 2021. (прематрећем ревидираном НПАА. Интернет: http://www.mei.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npaa/npaa_2018_2021.pdf, 10.04.2018.5 Транспоновано у домаћи правни оквир доношењем подзаконских аката НБС.6 Towards the completion of the Banking Union, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0587&from=EN, 28.03.2018.7 Усклађивање кроз Закон о банкама и Закон о изменама и допунама Закона о стечају иликвидацији банака и друштава за осигурање до 2021. (према трећем ревидираномНПАА).8 Усклађивање кроз Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита до 2021.(према трећем ревидираном НПАА).



механизма финансирања и фискалног заштитног механизма, још увекнедостају а европски систем осигурања депозита тек треба да будеуспостављен. Очекује се да након имплементације наведених мера трошковии ризици у оквиру ЕУ буду подељени равномерније, а да морални хазард иопортуно понашање појединих чланица и тржишних учесника буду значајноограничени. Додатно, неоходно је да ове мере за поделу ризика будупропраћене и мерама за смањење ризика, што је као приоритет, у формипрепорука, усвојено и од стране Савета ЕУ 23. јануара 2018.9 Једна од петпрепорука за вођење економске политике еврозоне до 2019. односи се нанаставак рада на комплетирању банкарске уније и то пре свега спровођењеммера за смањење и поделу ризика, формирање јединственог механизма зареструктурирање банака и успостављање европске шеме осигурања депозита.У оквиру ове препоруке, посебно је указано да је неопходно наставити јачањеевропског регулаторног и супервизорског оквира како би се спречилоакумулирање ризика, а највећи акценат дат је мерама за смањење нивоапроблематичних (НПЛ) кредита.10 Имајући наведено у виду, у наставку супредстављене најновије мере ЕУ за смањење нивоа НПЛ кредита, уз кратакосврт и на неколико других значајних мера усмерених на смањење ризика убанкарском сектору ЕУ.
Мере за смањење нивоа проблематичних кредитаНакон објављивања документа „Комплетирање економске и монетарнеуније“ 2015. и Закључака Савета ЕУ у погледу комплетирања банкарске уније2016, постало је све јасније да је напоре у погледу смањења ризика уфинансијском систему потребно усмерити пре свега на проблематичнекредите. Лошим кредитима оптерећују се профитабилност и конкурентностбанака, чиме се ограничава њихова способност кредитирања и успоравапривредни раст.11 Иако се ниво проблематичних кредита у последње времесмањује, ЕУ жели да додатно убрза тај тренд и спречи њихову акумулацију убудућности. Акционим планом Савета за смањење нивоа проблематичнихкредита, који је објављен у јулу 2017, допуњене су мере из Закључка Савета из
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9 Савет ЕУ, Council recommendation on the economic policy of the euro area (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/01/23/council-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area/pdf, датум приступања: 23.1.2018)10 Савет ЕУ, „Council recommendation on the economic policy of the euroarea“ (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/01/23/council-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area/pdf, датум приступања: 23.1.2018), стр. 4.11 За више видети https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20170711_resolving_npl_report.en.pdf
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2016. и представљени су кораци које је потребно предузети како би серешавањем овог значајног питања пружила подршка завршетку формирањабанкарске уније. На тај начин уклонили би се наслеђени ризици, а европскебанке постале би стабилније и конкурентније. С тим у вези, ЕК је 14. марта2018. представила свеобухватан пакет мера за решавање проблематичнихкредита. Предметна иницијатива доноси вишеструку корист за све тржишнеучеснике: за грађане и привреду она значи стабилнији финансијски систем ипобољшан приступ изворима финансирања, за банке значи растпрофитабилности и квалитетнији портфолио, док за инвеститоре представљавеће могућности и олакшано прекогранично инвестирање.12 Основни циљ једа се банке подстакну да проблем НПЛ кредита решавају још у раној фази, акако би се избегло њихово акумулирање у будућности. С тим у вези,предложено је успостављање ефикаснијих механизама који банкама треба даомогуће да брзо и једноставно, уз заштиту права дужника, намире својапотраживања активирањем колатерала или продајом НПЛ-а натранспарентном и конкурентном секундарном тржишту. То значи да ћеовлашћења органа супервизије бити проширена, а новим мерама предвиђенаје и могућност да државе чланице, у циљу решавања проблематичних кредита,формирају посебне националне агенције за управљање НПЛ-овима.Предложени пакет подразумева следеће четири кључне мере:
Развој секундарног тржишта за проблематичне кредитеФункционално секундарно тржиште омогућава банкама да растерете својбиланс продајом НПЛ-ова. У супротном, банке су обавезне да НПЛ кредитеприказују у билансу стања све док их у потпуности не отпишу, што умањујењихову профитабилност и ниво слободних средстава која могу да понуденовим клијентима.С тим у вези, ЕК је предложила нову директиву (Directive on credit servicers,

credit purchasers and the recovery of collateral), која треба да омогући бржи развојсекундарног тржишта НПЛ-ова уклањањем препрека за сервисирање и преноспотраживања по овим кредитима на трећа лица. Имајући у виду да је улазакинвеститора на тржиште НПЛ кредита у ЕУ отежан због сложених правилакоја се знатно разликују међу земљама чланицама, циљ нове директиве јеуспостављање униформних правила и олакшавање прекограничногпословања за све тржишне учеснике. Најзначајније новине су то што седефинише појам credit servicers (субјекти који за рачун кредитора обављајупослове у вези са сервисирањем банкарских кредита), као и услови за њихов
12 Европска комисија, „Further reducing risks by tackling non-performing loans” (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180314-non-performing-loans-factsheet_en.pdf, датумприступања: 17.3.2018), стр. 2.



улазак на тржиште. Имајући у виду да недовољан број ових институција делујеобесхрабрујуће на инвеститоре, који најчешће не желе да се бавеадминистрирањем кредита, регулисање услова уласка и правила њиховогпословања игра кључну улогу у развоју секундарног тржишта за НПЛ-ове. Новадиректива такође дефинише активности које credit servicer-и могу да обављајуи уводи униформна правила за њихово оснивање и надзор, што умањујеправну несигурност. Такође, она штити права зајмопрималаца тако штопрописује да се одредбе уговора о кредиту морају поштовати и након продајеНПЛ-а на секундарном тржишту, уз успостављање јасне процедуреинформисања дужника о томе да ли администрирање кредита вршиинвеститор или credit servicer. Купци потраживања по основу банкарскихкредита биће дужни да известе надлежне органе о извршеној куповини, акупци потраживања по потрошачким кредитима из трећих земаља дужни суда користе credit servicer-е под надзором ЕУ.
Олакшан поступак наплате потраживања активацијом 
средстава обезбеђењаНова Директива уређује и поступак наплате потраживања активирањемколатерала, и то вансудским путем. На овај начин уводи се лакша и бржанаплата по обезбеђеним кредитима, што умањује опасност од акумулирањаНПЛ-ова у билансима банака. У циљу заштите потрошача ова могућност ће сеодносити само на кредите одобрене предузећима (потрошачки и стамбеникредити физичких лица су искључени), и то само уколико је таква могућностпредвиђена уговором о кредиту (чак и тада зајмопримци имају право на жалбусуду). Банка ће бити у обавези да дужнику остави довољно времена да измирисвоје обавезе како би се избегло извршење, а уколико до њега ипак дође,процена вредности и продаја ће морати да се обаве на транспарентан и ферначин (нпр. јавном аукцијом). Нова Директива оставља могућност чланицамада пропишу да, уколико након извршења вредност колатерала не будедовољна да у потпуности покрије вредност дуга, кредит ипак буде сматранизмиреним у потпуности.
Законски пруденцијални оквир за прописивање минималног нивоа
капитала за покриће губитакаУ циљу спречавања повећања удела проблематичних кредита, Комисија ћепредложити и измене Уредбе о капиталним захтевима (CRR).13 Измене се
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13 Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on credit servicers, credit

purchasers and the recovery of collateral, Интернет: http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180314-proposal-directive-non-performing-loans_en.pdf, 17.03.2018.



односе на утврђивање минималног износа средстава која банке морају даиздвоје како би били покривени евентуални губици изазвани НПЛ-овима којинастану након 14. марта 2018. С тим у вези, предложено је и увођењезаједничке дефиниције неприходујућих изложености (non-performing
exposures), у складу са термином који се већ користи у извештавањусупервизорских органа, а како би се успоставила чврста правна основа иосигурала доследност у бонитетном третману таквих изложености. Иако јениво резервисаних средстава за покриће потенцијалних губитакапроузрокованих НПЛ кредитима у банкама у ЕУ порастао у протеклом периоду,ЕУ сматра да банке још увек не делују довољно проактивно у отклањању овихризика. Наиме, уколико не издвоје довољно средстава за покриће ризика НПЛ-ова банке неће моћи да их отпишу. Проблем недовољног нивоа покрића заНПЛ-ове је у томе што неће бити у могућности на време и њихов удео ће почетида расте што може угрозити профитабилност банке, а затим и њенусолвентност и дугорочну одрживост. То је био основни разлог да ЕУ покренерад на измени и допуни свог постојећег правног оквира, како би сваки ризикод будуће акумулације проблематичних кредита био отклоњен. Након штонове мере буду усвојене, банке ће бити у законској обавези да издвоје одређениминимални износ средстава за покриће губитака проузрокованихпроблематичним кредитима, а сваки недостајући износ средстава биће одузетод њиховог регулаторног капитала. Износ минималног покрића зависиће одтога да ли је кредит обезбеђен или не, а повећаваће се пропорционалнотрајању изложености ризику. Приликом израде предлога за измену Уредбе уобзир је узето не само да ли је кредит обезбеђен, већ и о којој врсти колатераласе ради, тј. степен његове ликвидности. Потпуна покривеност обезбеђеногНПЛ-а се захтева само уколико је процењено да је средство обезбеђењанеефикасно, што значи да банка није успела да се намири из колатерала наконосам година. Необезбеђени НПЛ-ови захтевају већи ниво покривености,имајући у виду да ће банка већ након друге године за покриће оваквих кредитаморати да издвоји максималан предвиђени износ.
Минимални износ покрића (у %)
Након године 1 2 3 4 5 6 7 8
Обезбеђен 5 10 17.5 27.5 40 55 75 100
Необезбеђен 35 100Ниво захтеваног покрића зависи и од тога да ли дужник и даље плаћа ратекредита, имајући у виду да се НПЛ-ом сматра и кредит по ком дужник тренутноизмирује обавезе, али се услед нередовности његова способност измиривањаобавеза у будућности доводи у питање. Уколико кашњење није алармантно,
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дозвољено је да максимална покривеност буде до 80%, уместо до 100%вредности кредита.14
Израда техничког упутства за оснивање националних агенција 
за управљање активом (asset management companies – АMC)Саставни, четврти, део предложеног пакета мера је и необавезујућеупутство за оснивање националних агенција за управљање активом, израђеноу складу са постојећим прописима у области банкарства и правилима која сеодносе на државну помоћ. Наиме, искуства у неколико држава чланицапоказала су да националне агенције могу бити ефикасан алат који банкамаомогућава да се ослободе НПЛ-ова под одређеним условима. Упутствопредвиђа да национални АMC може бити основан и за управљање НПЛ-овимаједне или више банака у земљи чланици, и то од стране компаније у приватномили од стране институције у јавном власништву, док помоћ домаћих властиможе добити ускључиво у складу са ЕУ правилима који регулишу државнупомоћ. Остале значајне смернице из Упутства се углавном односе на правилаза вредновање активе, адекватну капиталну структуру, организовањеуправљања и оперативних активности. Имајући у виду да је ефикасан оквирза наплату потраживања од великог значаја за спровођење мера за управљањепроблематичним кредитима, поред наведених мера у ЕУ се спроводи иоцењивање овог оквира, а како би се добила поуздана слика о кашњењима сакојима се банке суочавају у наплати својих потраживања. У том контексту, ЕКје предлогом Директиве о несолвентности предузећа, реструктурирању и

пружању друге прилике утврдила обавезе држава чланица да прикупе и ЕКдоставе упоредиве податке о стечајним поступцима и поступцимареструктурирања, који ће бити кључни за доказивање ефикасностирегулаторног оквира држава чланица у погледу несолвентних дужника.15Европска комисија је, такође, најавила да ће предузети мере за јачањетранспарентности, како би унапредила доступност и упоредивост података ипружила подршку за развој платформе са информацијама о проблематичнимкредитима и кредитних регистара.
14 Regulation of the European parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No

575/2013 as regards minimum loss coverage for nonperforming exposures, Интернет:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0134&from=EN,17.03.2018.15 Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on preventive restructuring
frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency
and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=HR, 10.04.2018.
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Друге мере за смањење ризика у банкарском секторуИако су проблематични кредити препознати као један од главних ризикабанкарског система у ЕУ, са узроцима још из доба пре кризе, европскеинституције су у протеклом периоду донеле и низ других мера које треба даодговоре на бројне изазове у овом сектору. У том циљу, а у склопу пакета мераусмерених на смањење ризика у банкарском сектору, Савет ЕУ је 7. децембра2017. усвојио Директиву о рангирању необезбеђених дужничких инструмената
у стечајном поступку (хијерархија банкарских поверилаца) која мења идопуњује Директиву бр. 59/2014 о успостављању оквира за опоравак ирешавање проблематичних кредитних институција и инвестиционихдруштава, као и Уредбу о прелазним аранжманима за ублажавање утицаја
примене IFRS 9 стандарда, која мења и допуњује Уредбу бр. 575/2013 опруденцијалним захтевима за кредитне институције и инвестициона друштва.Наведене измене и допуне предложене су у циљу унапређења правнесигурности учесника на тржишту и усклађивања европског законодавства сановим пруденцијалним међународним стандардима. Изменама и допунамаДирективе бр. 59/2014, које се углавном односе на члан 108 овог акта, уређујесе хијерархија необезбеђених дужничких инструмената у циљу примене TLAC(total loss-absorbing capacity) стандарда.16 Иако се одређени број ЕУ чланицаускладио или ради на усклађивању својих националних прописа са овимстандардима, одсуство униформног приступа у овом процесу довело је до тогада инвеститори и институције у различитим чланицама сносе различитетрошкове прилагођавања, због чега се јавља правна несигурност и нарушаватржишна конкуренција. Управо се применом новог сета правила избегавадисторзија јединственог ЕУ тржишта и олакшава се примена оквира заопоравак и решавање проблематичних кредитних институција иинвестиционих друштава. У склопу регулаторне реформе ЕУ у областифинансијских услуга, су и измене и допуне Уредбе бр. 575/2013 чији је циљ дасе умање потенцијални негативни ефекти примене захтева IFRS 9 стандардаза банке, који се примењују од 1. јануара 2018. Имајући у виду да примена IFRS9 стандарда може довести до изненадног пораста ECL (expected credit loss)резерви и последичног смањења нивоа рациа регулаторног капитала, управоће предметним изменама Уредбе банкама бити омогућено да токомпетогодишњег транзиционог периода део овог пораста додају на износ CET 1(common equity Tier 1). Такође, предложеним изменама и допунама ублажавасе ефекат одредаба Уредбе о престанку примене изузетака од правила о
16 Directive (EU) 2017/2399 of the European parliament and of the Council of 12 december 2017

amending directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in
insolvency hierarchy, Интернет: (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2399&from=EN, 16.04.2018. 



лимиту изложености банака према јавном дугу деноминираном у валутамадругих држава чланица ЕУ. Наведене изузетке су користиле банке у државамаЕУ ван еврозоне, и то у погледу њихове изложености јавном дугу ових чланицаденоминираном у еврима. Ублажавање ефекта примене ових одредабаподразумева увођење трогодишњег транзиционог периода, имајући у виду даје престанак примене ових изузетака предвиђен од 31. децембра 2017. 
Унија тржишта капиталаДруги важан правац развоја европске и монетарне уније, поред формирањабанкарске уније, а који је као приоритет усвојен и у препорукама ECOFIN-а од23. јануара 2018, јесте успостављање уније тржишта капитала. Иако се оваиницијатива односи на свих 28 држава чланица ЕУ, она је посебно значајна задржаве еврозоне. Формирање уније тржишта капитала треба да омогућидиверсификацију извора финансирања тако да привредна друштва, а посебномала и средња предузећа, остваре приступ не само банкарским, већ инебанкарским изворима финансирања. Истовремено, јединствено тржиштекапитала треба да допринесе равномерној прекограничној подели ризика, пресвега кроз продубљивање интеграције тржишта хартија од вредности и другихфинансијских инструмената. У потпуности интегрисана тржишта капиталатреба да омогуће и заштиту од системских шокова у финансијском сектору теда допринесу бољој подели ризика с приватним сектором у свим државама.Међутим, треба имати у виду да појачана интеграција тржишта капитала можедовести до појаве нових ризика у погледу финансијске стабилности, због чегаје неопходно ојачати постојеће инструменте управљања ризицима иунапредити оквир надзора, како би се побољшала сигурност свих учесника натржишту. Ту се, пре свега, мисли на поједностављивање захтева који се односена проспект, оживљавање ЕУ тржишта за висококвалитетну секуритизацију,унапређење праксе у области рачуноводства и ревизије, те уклањање „ускихгрла“ која онемогућују интеграцију тржишта капитала у подручјима као што сустечајно право, право привредних друштава, имовинска права и наплатапрекограничних потраживања. С тим у вези, ЕУ је планирала и формирањејединственог европског тела за надзор над тржиштом капитала. У оквиру планаза успостављање јединственог функционалног тржишта капитала до 2019,17Савет ЕУ је 20. новембра 2017. донео и две нове Уредбе које уређују тржиштекапитала у ЕУ: Уредбу о утврђивању општег оквира за секјуритизацију и

успостављању прецизног оквира за једноставну, транспарентну и
стандардизовану секјуритизацију, којом се мењају и допуњују Директиве бр.
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17 Completing the Capital Markets Union by 2019 – time to accelerate delivery, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0114, 30.03.2018.
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2009/65, 2009/138 и 2011/61 и Уредбе бр. 1060/2009 и 648/2012 и Уредбу којом се
мења и допуњује Уредба бр. 575/2013 о капиталним захтевима. Суштина новихправила је дефинисање модела за једноставну, транспарентну истандардизовану секјуритизацију, чија примена треба да допринесеоживљавању тржишта капитала и доведе до креирања нових инвестиционихмогућности и додатних извора финансирања, пре свега за мала, средња и start-
up предузећа и домаћинства. Колико је за ЕУ област унапређења приступафинансирању значајна, говори и чињеница да се неколико година уназад,приликом оцењивања Програма економских реформи РС и давања препоруказа вођење економске политике, инсистира на спровођењу структурнихреформи у РС које би омогућиле побољшање квалитета понуде банкарскогсектора, посебно за мала и средња предузећа и предузетнике, као и развој новихфинансијских инструмената у овом домену. Међутим, мере за успостављањеуније тржишта капитала нису усмерене само на тренутне потребе тржишта, већих је потребно посматрати и у конктексту дугорочних планова за подстицањетзв. одрживе економије, посебно јер ЕК у својим документима указује даекономски и климатски ризици тренутно нису адекватно обухваћени од странефинансијског сектора. Све бројније природне катастрофе узрокују порасттрошкова за сектор осигурања, док су банке изложене већим губицима уследпада профитабилности компанија које су највише погођене климатскимпроменама или у највећој мери зависе од природних ресурса (скоро 50%изложености банака еврозоне директно или индиректно је повезано саризицима који произилазе из климатских промена).18 Имајући наведено у виду,ЕУ је подстицање ових инвестиција навела као приоритет и у средњорочномплану за успостављање уније тржишта капитала. С тим у вези, у наставку бићепрезентоване неке од најновијих мера ЕУ у погледу јачања и развоја постојећетржишне инфраструктуре, али и у контексту подстицања инвестирања уодрживу економију. 

Рад на унапређењу прописа 
у области тржишне инфраструктуре Имајући у виду да је крајњи циљ ЕУ не само јачање и продубљивањеекономске и монетарне уније, већ и њено проширење на нове чланице,институције ЕУ интензивно раде и на уједначавању правила за све чланице иунапређивању тржишне инфраструктуре тржишта капитала. С тим у вези, ЕК је28. марта 2018. представила предлог за изједначавање накнада запрекограничне трансфере у еврима и накнада за трансфере у локалној валути учланицама чија валута није евро. Овим предлогом се мења Уредба 924/2009 о

18 Battiston, S., A. Mandel, I. Monasterolo, F. Schutze, and G. Visentin, “A climate stresstest of the
financial system,” Nat. Clim. Chang., 2017, vol. 7, бр. 4, pp. 283-288.



прекограничним плаћањима у Унији. Према тренутним правилима, једнакенакнаде за прекограничне трансфере и трансфере у унутрашњем платномпромету предвиђене су само за чланице еврозоне. С обзиром да ЕУ изградњуефикаснијег и праведнијег јединственог тржишта истиче као један од кључнихприоритета, циљ ових измена је уједначавање накнада за прекограничнетрансакције у еврима за све грађане ЕУ, без обзира да ли су чланице еврозонеили не. Имајући у виду да се накнада за трансфер у еврима из нпр. Бугарске унеку од земаља ЕУ креће у распону од 10 евра до чак 24 евра за трансфере увредности од 10 евра до 1.000 евра, предложене измене ће снизити накнаде нанеколико евра или чак центи.19 Очекује се да укупна уштеда за потрошаче ипредузећа буде и до милијарду евра годишње. Најважније је што ће нова правилаомогућити потрошачима и предузећима да потпуно искористе предностијединственог тржишта кад шаљу новац у иностранство или у иностранствуподижу или уплаћују готовину. Такође, предлогом се захтева и потпунатранспарентност приликом конверзије валута кад потрошачи плаћају картицомили подижу новац са банкомата у земљи с валутом различитом од оне којомрасполажу на картици. С тим у вези, од Европског надзорног тела за банкарство(ЕБА) очекује се да изврши измене својих регулаторних техничких стандарда.Иако ће нова правила утицати на банке у чланицама које нису у еврозони,спроведена студија утицаја показала је да су трошкови прилагођавања за њихминимални и односе се углавном на измене у документацији о производима иуслугама, на шта су већ обавезни у редовном пословању, док тренутни губитакпрофита може надокнадити раст прихода због већег обима трансакција.Најављено је да ће свако евентуално повећање накнада за друге производе иуслуге, како би се компензовао тренутни губитак прихода, бити цењено у складуса правилима о конкуренцији. Европска унија је предузела и низ мера у сврхујачања положаја и заштите корисника финансијских услуга, и то доношењем
Директиве о рачунима за плаћање20 која гарантује приступ основном банкарскомрачуну свим резидентима ЕУ, као и Директиве о платним услугама на
унутрашњем тржишту,21 којом је значајно унапређена сигурност плаћања.
Предлог за измене Уредбе 924/2009 представља једну од мера из Акционог планаза унапређење јединственог ЕУ тржишта финансијских услуга, који је усвојен у
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19 Cheaper euro transfers and fairer currency conversions, Интернет: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180328-cheaper-euro-transfers-factsheet_en.pdf, 30.03.2018.20 Нацрт Закона о упоредивости накнада за платне услуге у вези са платним рачуном,променом платног рачуна и праву на платни рачун са основним услугама. Интернет:http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/nacrti/20180112_nacrt_zakona_unpr.pdf, 13.03.2018.21 Према оцени ЕК у Извештају са скрининга, усвајањем Закона о платним услугама(„Службени гласник РС”, број 139/2014) РС је у великој мери ускладила својезаконодавство с Директивом о платним услугама на унутрашњем тржишту 2007/64/ЕЗ(PSD 1). 
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марту 2017. У следећем кораку, предлог ће бити упућен ЕП и Савету на усвајање.Такође, Савет је 9. марта 2018. усвојио нацрт текста Директиве о борби против
превара и кривотворења у вези с безготовинским средствима плаћања.Доношење нове Директиве ЕК је предложила у септембру 2017. као део одговораЕУ на изазов успостављања и очувања сајбер безбедности. Нова Директива мењаОквирну одлуку Савета 2001/413/JHA из 2001. Имајући у виду да су преваре увези са кредитним картицама или куповином на интернету све чешће (проценесу да је у 2013. вредност превара у вези с безготовинским плаћањима износила1,44 милијарди евра, а да се сваке године у ЕУ пошаље око 36 милијарди phishingпорука), што у значајној мери подрива развој јединственог дигиталног тржишта,циљ ЕК је да предлагањем нових униформних правила на нивоу ЕУ омогућиефикасније испитивање и кажњавање превара, а самим тим допринесе пораступоверења и сигурности потрошача.22 Такође, текстом Директиве предвиђају семере за подизање нивоа свести јавности о методама преваре попут лажногпредстављања (phishing) или копирања података с магнетне траке платнекартице (skimming). Посебно је значајно то што ће обухват Директиве битипроширен са традиционалних безготовинских средстава плаћања, као што субанковне картице или чекови, на нове облике: електронски новчаник, мобилнаплаћања, виртуелне валуте и сл.23 Државе чланице могу да се одлуче да оду коракдаље од онога што Директива предвиђа и пропишу строжа правила, штоподразумева ширу дефиницију казнених дела или веће казне. Планирано је даЕП у јуну 2018. заузме свој став у вези са овим питањем, након чега ће измеђуПарламента, Савета и Комисије отпочети консултације у вези са коначномверзијом текста Директиве.

Акциони план за спровођење Стратегије 
за финансирање одрживог растаУ контексту подстицања инвестирања у одрживу економију, ЕК је 8. марта2018. представила Акциони план за спровођење Стратегије за финансирање

одрживог раста. Акциони план подразумева законодавне мере – доношењенових и измена постојећих аката, али и незаконодавне мере које се пре свегаодносе на унапређење тржишне праксе (нпр. анализа утицаја потенцијалнихизмена IFRS 9 правила за дугорочне инвестиције), са детаљним планом свихактивности које треба да буду спроведене до краја другог квартала 2019. Прва
22 Интернет: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/09/fighting-fraud-with-non-cash-means-of-payment-council-agrees-its-position/, 13.03.2018.23 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating fraud and

counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision
2001/413/JHA Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A489%3AFIN, 13.03.2018.



мера коју предвиђа јесте успостављање ЕУ система класификације (ЕУ taxonomy)у другом кварталу 2018, чија је сврха да све активности које буду квалификованекао допринос ублажавању климатских промена и смањењу еколошких исоцијалних ризика означи као „одрживе“. Уколико даљи развој овог система тобуде захтевао, ЕУ је најавила да ће прилагодити капиталне захтеве за банке идруштва за осигурање (тзв. зелени фактор подршке – green supporting factor), штоће захтевати укључивање климатских и других ризика повезаних са факторимаживотне средине у пруденцијални оквир (Директива и Уредба о капиталнимзахтевима).24 Осим тога, акиони план предвиђа и измену аката који регулишупословање посредника у осигурању и инвестиционих друштава и саветника.Имајући у виду да Директива о тржиштима финансијским инструментима (MIFID
II)25 и Директива о дистрибуцији осигурања (IDD)26 захтевају од инвестиционихдруштава и посредника у осигурању да нуде “одговарајуће” производе како бизадовољили потребе својих клијената, ЕУ сматра да је неопходно да приликомкреирања својих производа уваже и преференције клијената у погледуеколошких и социјалних фактора. Како би то било постигнуто, планирано је даЕК у другом кварталу 2018. предложи измене MIFID II и делегираних аката којисе односе на IDD, на основу којих ће позвати Европског регулатора за хартије одвредности и тржишта (ESMA) да укључи одредбе о одрживости у своја упутствадо четвртог квартала 2018. Такође, предвиђене су и измене у погледу правилакоје се односе на деловање asset manager-а у најбољем интересу клијената,имајући у виду да захтеви у постојећим актима (Солвентност II,27 IORP II,28 UCITS,29
AIFMD,30 MIFID II, итд.) нису увек јасна ни конзистентна када су питању одлуке оинвестирању у одрживи развој.
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24 Action Plan: Financing Sustainable Growth, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN, 10.03.2018.25 Усклађивање кроз Закон о тржишту капитала, Правилник о инвестиционим фондовимаи друштвима за управљање инвестиционим фондовима, Правилник о лиценцирању иобављању послова тржишних учесника приликом пружања инвестиционих услуга до2021. (трећи ревидирани НПАА).26 Усклађивање кроз Закон о осигурању до 2021. и Закон о обавезном осигурању усаобраћају до 2020. (трећи ревидирани НПАА).27 Усклађивање кроз Закон о осигурању и Закон о изменама и допунама Закона о стечају иликвидацији банака и друштава за осигурање до 2021. (трећи ревидирани НПАА).28 Разматрање могућих решења/модела за транспоновање.29 Усклађивање кроз Закон о инвестиционим фондовима и Правилник о инвестиционимфондовима и друштвима за управљање инвестиционим фондовима до 2021. (трећиревидирани НПАА).30 Усклађивање кроз Закон о алтернативним инвестиционим фондовима и Правилник оалтернативним инвестиционим фондовима и друштвима за управљање тим фондовимадо 2021. (трећи ревидирани НПАА).
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3) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУУ својим документима ЕК истиче да очекује да ЕП и државе чланице садапреузму политичку одговорност и усвоје све напред наведене предложенемере, како би банкарска унија била комплетирана до 2019.31 Планирано је данајвећи део правних аката, неопходних за завршетак формирања банкарскеуније, буде усвојен до краја другог квартала 2018, а предлог о Европскомсистему осигурања депозита до краја 2018, до када се очекује и постизањедоговора у вези са заједничким заштитним механизмом. Мере за смањењенивоа НПЛ кредита треба да буду усвојене најкасније почетком 2019, а свепредвиђене мере за смањење и поделу ризика до пролећа 2019. када јепотребно и започети њихову примену. Истовремено, до половине 2019.планирано је усвајање свих покренутих правних иницијатива које се односе наунију тржишта капитала, укључујући ревизију аката о европским надзорнимтелима, све измене Уредбе о инфраструктури европског тржишта и развојпаневропског пензионог производа.
4) ИЗВОРИBattiston, S., A. Mandel, I. Monasterolo, F. Schutze, and G. Visentin, “A climate stresstest
of the financial system,” Nat. Clim. Chang., 2017, vol. 7, бр. 4. Dyson, H. F. Kenneth, Featherstone, Kevin „The Road to Maastricht: NegotiatingEconomic and Monetary Union“ Oxford University Press, 1999. 

Directive (EU) 2017/2399 of the European parliament and of the Council of 12
december 2017 amending directive 2014/59/EU as regards the ranking of
unsecured debt instruments in insolvency hierarchy. Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2399&from=EN,16.4.2018.Европска комисија, Извештај са скрининга за Поглавље 9 – Финансијске услугеИнтернет: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/screening-reports/screening_report_ch_9_serbia.pdf, 10.4.2018.Европска комисија, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, Интернет:https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/5presidentsreport.en.pdf, 27.3.2018. Европска комисија, EU Banking Reform: Strong banks to support growth and restore
confidence Интернет: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_en.htm, 27.3.2018.

31 Communication to the European parliament, the Council, the European central bank, the European
economic and social committee and the Committee of the regions on completing the Banking Union,Интернет: http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdf, 28.03.2018.



Европска комисија, Communication from the Commission to the European
parliament, the Council and the European central bank on steps towards
Completing Economic and Monetary Union Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0600&from=EN, 28.3.2018.Европска комисија, Proposal for a Directive of the European parliament and of the
Council on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateralИнтернет: http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180314-proposal-directive-non-performing-loans_en.pdf, 17.3.2018.Европска комисија, Regulation of the European parliament and of the Council on
amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for
nonperforming exposures, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0134&from=EN, 17.3.2018.Европска комисија, Further reducing risks by tackling non-performing loans”,Интернет: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180314-non-performing-
loans-factsheet_en.pdf, 17.3.2018.Европски систем за финансијски надзор, Одбор за системски ризик, Resolving
non-performing loans in Europe, Интернет: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20170711_resolving_npl_report.en.pdf, 18.4.2018.Европска комисија, Towards the completion of the Banking Union, Интернет:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0587&from=EN, 27.3.2018. Европска комисија, Communication to the European parliament, the Council, the
European central bank, the European economic and social committee and the
Committee of the regions on completing the Banking Union, Интернет:http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdf, 28.3.2018.Европска комисија, Proposal for a Directive of the European parliament and of the
Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to
increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and
amending Directive 2012/30/EU, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=HR, 10.4.2018.Европска комисија, Action Plan: Financing Sustainable Growth, Интернет:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN, 10.3.2018.Европска комисија, Completing the Capital Markets Union by 2019 – time to
accelerate delivery, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?uri=CELEX:52018DC0114, 30.03.2018.Европска комисија, Proposal for a Regulation of the European parliament and of the
Council amending Regulation (EC) No 924/2009 as regards certain charges on
cross-border payments in the Union and currency conversion charges, Интернет:
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0163&from=EN, 30.3.2018.Европска комисија, Cheaper euro transfers and fairer currency conversions,Интернет: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180328-cheaper-euro-transfers-factsheet_en.pdf, 30.3.2018.Европска комисија, Proposal for a Directive of the Еuropean parliament and of the
Council on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and
replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0489&from=EN, 10.4.2018.Министарство за европске интеграције, Трећи ревидирани Националнипрограм за усвајање правних тековина Европске уније, Интернет:http://www.mei.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npaa/npaa_2018_2021.pdf, 10.4.2018. Нацрт Закона о упоредивости накнада за платне услуге у вези са платнимрачуном, променом платног рачуна и праву на платни рачун са основнимуслугама, Интернет: http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/nacrti/20180112_nacrt_zakona_unpr.pdfНародна банка Србије, „Тромесечни преглед кретања индикатора финансијскестабилности Републике Србије за IV тромесечје 2017. године“ , Интернет:https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/pregled_grafikona.pdf, 12.4.2018. 

Regulation (EU) 2017/2395 of the European parliament and of the Council of 12
December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional
arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds
and for the large exposures treatment of certain public sector exposures
denominated in the domestic currency of any Member State, Интернет:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2395, 13.4.2018.Савет ЕУ, Council Conclusions on a roadmap to complete the Banking Union Интернет:http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17/conclusions-on-banking-union/pdf, 28.3.2018.Савет ЕУ, Council conclusions on Action plan to tackle non-performing loans in Europe,Интернет: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/pdf, 27.3.2018.Савет ЕУ, Council recommendation on the economic policy of the euro area Интернет:http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/01/23/council-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area/pdf,23.1.2018.Verdun, Аmy, „European Union Politics“, Oxford University Press, 2016.
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5) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПреговори о чланству у ЕУ, као последња и најзначајнија етапа процесаевропских интеграција, најпре кроз процес придруживања, а сада паралелнои кроз процес приступања, представљају велики изазов за РС, а испуњењебројних, сложених и узајамно повезаних критеријума и стандарда у циљуприлагођавања са правним, економским, институционалним и друштвенимсистемом ЕУ условиће значајне реформе које се морају спровести да би земљапостала пуноправна чланица. Период до отпочињања преговора у поглављимакоја још увек нису отворена, међу којима је и поглавље 9 – Финансијске услуге,свакако је потребно искористити за предузимање бројних активности, а једнаод њих је и праћење и анализа најновијих регулаторних иницијатива и решењау ЕУ која ће, у годинама које следе, постати и део нашег правног система.32 Самачињеница да је област Финансијских услуга од великог, ако не и највећегзначаја за функционисање унутрашњег тржишта ЕУ, јер на њој почивајуевропске интеграције, чини је једном од најважнијих у оквиру тзв. економскихпоглавља. Чланством у ЕУ финансијске институције из РС моћи ће да послују уцелој ЕУ у складу са принципом „јединственог европског пасоша“, што ћеомогућити финансијској институцији из РС пословање у било којој државичланици ЕУ без тражења посебне дозволе од државе домаћина. Такође,повећање конкуренције на тржишту ће довести до разноврсније ииновативније понуде производа и услуга, а тиме и повољнијих ефеката за светржишне учеснике. Веома је важно напоменути да ће чланство у ЕУ домаћимнадзорним органима обезбедити директно учествовање у припреми прописакоји уређују јединствено финансијско тржиште ЕУ, као и у њиховој пунојимплементацији кроз активно учешће у функционисању европскогинституционалног механизма за очување финансијске стабилности. Међутим,и у периоду до чланства, бројни су позитивни ефекти усклађивања сапрописима ЕУ у овој области на просперитет наше земље и огледају се, пресвега, у унапређењу стабилности финансијског система, проширењу броја иврста услуга доступних грађанима РС, као и повећању нивоа заштитекорисника финансијских услуга. Домаћи регулаторни оквир за пословањебанака у највећој мери се састоји од регулативе и уредби којим су уведени Basel
III капитални стандарди за банке, односно Солвентност 2 стандарди задруштва за ре/осигурање. Даље усклађивање са овим сетом правних аката ЕУдоприноси квалитетнијем сагледавању ризика улагања средстава у банкамаи друштвима за осигурање, као и побољшању квалитета процеса управљањакапиталом, односно ризицима ових институција. Последично, ниво
32 Преговори су отворени Одлуком Европског савета од 28. јуна 2013. о отварању преговорао приступању. До сада је, у оквиру седам Међувладиних конференција РС–ЕУ, отворенодесет а привремено затворено два преговарачка поглавља.
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безбедности штедних улога у банкама, односно сигурности исплатепотенцијалних накнада из осигурања по основу активних полиса, ће бити назнатно вишем нивоу. Значај најновијих правних иницијатива ЕУ у овој области,усмерених на смањење нивоа ризика и отклањање слабости и недостатакамеханизама заштите стабилности финансијских институција, је у томе штотреба да минимализују вероватноћу системских проблема, односно стварањадомино ефекта у случају нових криза. Усклађивање са правним оквиром ЕУумногоме ће унапредити и ниво заштите корисника финансијских услуга,имајући у виду да су ЕУ правила за безбедно функционисање тржиштафинансијских услуга у појединим случајевима знатно изнад нивоа који јетренутно на снази у РС. Прописивањем нових казнених дела, односнопроширивањем казнене одговорности за постојећа, унапредиће се борбапротив манипулација на тржишту и ојачати поверење грађана. Усаглашениправни оквир РС са прописима ЕУ у области финансијских услуга допринеће иповећању поверења потенцијалних инвеститора у тржиште, већем квалитетуфинансијских услуга, разноврснијем избору финансијских инструмената којисе нуде клијентима, повећању сигурности инвестиција и повећањуликвидности тржишта капитала, а самим тим и привреде РС. Посебно језначајно стварање услова за привлачење институционалних инвеститора изиностранства кроз успостављање адекватног механизма мера и санкција којимсе обезбеђује интегритет тржишта. Иако домаће финансијско тржиште нијеразвијено у једнакој мери као финансијско тржиште у ЕУ, учешће активе овогсектора у бруто домаћем производу Србије за 2017. износи 83,1%,33 штозахтева континуирано унапређивање прописа и пруденцијалних захтева у овојобласти како би се очувала стабилност целе привреде и подстакао економскираст. На путу даљег усклађивања правног оквира РС с правном тековином ЕУу области финансијских услуга, РС очекују бројне обавезе и велики изазови,имајући у виду пре свега њену динамичност и еволутивни карактер штоизискује додатну посвећеност. Континуирани рад ЕУ институција напрописима у овој области намеће и додатну посвећеност и ангажманадминистративних капацитета у циљу праћења свих релевантнихрегулаторних активности. Међутим, ниједног тренутка не треба заборавитида РС то треба да ради не само ради испуњавања формалних услова, односноиспуњења критеријума за чланство, већ превасходно у циљу унапређењафинансијске сигурности и стабилности, животног стандарда својих грађана, апосебно заштите корисника финансијских услуга.
33 Народна банка Србије, „Тромесечни преглед кретања индикатора финансијскестабилности Републике Србије за IV тромесечје 2017. године“, Интернет: https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/pregled_grafikona.pdf, 12.4.2018.



REGULATORY ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD 
OF FINANCIAL SERVICES

Abstract: The financial crisis and the debt crisis which the European Union hasexperienced over the past decade has shown its incomplete economic and financialarchitecture was not sufficient to prevent the emergence of unsustainable policiesand was not sufficiently resistant to effectively absorb the negative consequencesthat developed after that. Therefore, the institutions of the European Union havebegun implementing a comprehensive package of measures aimed at strengtheningeconomic and monetary union, which requires, first of all, the filling of the bankingunion and further progress of the Union towards a common capital market. In thepast few months, the European Union has presented several important legislativeand non-legislative initiatives for implementing measures related to risk reduction:regulatory and supervisory frameworks for preventing risk accumulation, reducingthe level of non-performing loans, reducing costs for cross-border bankingtransactions, and counterfeiting of non-cash means of payment and improvement offinancing for sustainable growth. Opening Chapter 9 - Financial services in Serbia'snegotiations with the European Union points to some additional challenges that willhave to be resolved by the end of the accession process. Bearing in mind that theEuropean Union supervises the transposition of legal acquis into the domestic legalframework and the establishment of appropriate administrative structures capableof their implementation and realisation, monitoring of regulatory initiatives withinthe European Union is important for the success of accession negotiations and forfurther improvement of the financial stability of the Republic of Serbia.
Key words: the Economic and Monetary Union, Banking Union, Capital MarketsUnion, legal acquis, EU Accession Negotiations, Chapter 9 - Financial Services.
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РЕГУЛАТОРНИ ДОМАШАЈ ПАКТА 
О СТАБИЛНОСТИ И РАСТУ У ЕВРОПСКОМ

МОНЕТАРНОМ ПРАВУ

др Марко ДИМИТРИЈЕВИЋ1

Апстракт: Предмет анализе јесте идентификација и евалуација регулаторногдомашаја имплементације Пакта стабилности и раста у европскоммонетарном праву. У том смислу, у фокусу рада су питања која се односе насврху и предмет првобитног Пакта стабилности и раста као sui generisмеђународног споразума, потом важност увођења фискалних правила иразматрање проблема примене финансијских санкција за неиспуњавањефискалних правила од стране водећих чланова Економске монетарне уније(ЕМУ). Посебна пажња је посвећена анализи ефикасности реформисаног Пактастабилности и раста у превентивном и корективном делу и одређивањуњеговог значаја за постизање концепта монетарног и фискалноглегитимитета. Коришћењем догматске, аксиолошке и логичке методе, ауторсе бави истицањем главних предности и недостатака новонасталих решењаунутар реформисаног Пакта. Закључак је да реформски Пакт стабилности ираста није успео ојачати концепт фискалне одговорности као предуслова зафискалну стабилност, која је заједно са концептом монетарне стабилностиимператив за оптимизирање правца међународних монетарних односа иочување међународног монетарног поретка, те постизања потребног степенафискалног јединства у Европској економској монетарној унији.
Кључне речи: Пакт стабилности и раста, монетарни закон, фискална правила,фискална одговорност, Економска монетарна унија.

Европско законодавство, бр. 65/2018

50

УДК: 347.73:327
Biblid 1451-3188, 17 (2018)
Год XVII, бр. 65, стр. 50–70
Изворни научни рад

1 Правни факултет Универзитета у Нишу. Е-маил: markod1985@prafak.ni.ac.rs. Рад представља резултат истраживања на пројекту ,,Усклађивање права Србије са правомЕУ“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу у периоду 2013–2018.



УВОДУзимајући у обзир критеријум територијалног важења монетарноправненорме, можемо увидети да монетарно право Европске уније (ЕУ) јесте сегментмеђународног монетарног права са ужом (регионалном) применом и као таквопредставља целокупност правних норми којима се утврђује рад, оснивање инадлежност наднационалних монетарних институција (Европске централнебанке), као и садржај јавних монетарноправних односа са елементомекстериторијалности (област управљања јавним дугом и додељивањефинансијске помоћи). Услов нормативне и економске ефикасности правилаутврђених примарним и секундарним европским монетарним законодавствомјесте успостављање одрживих правних механизма координације економскеполитике на нивоу ЕУ, полазећи од чињенице да су државе чланицецентрализовале монетарну политику делегирањем значајних компонентимонетарног суверенитета Европској централној банци (ЕЦБ) у делу lex monetae,док је надлежност за вођење фискалне политике остала на нивоу државачланица.2 Ипак, усвајањем Пакта о стабилности и расту чланице ЕУ су показалеполитичку вољу и спремност да процес координације фискалних политикапоставе на вишем нивоу. Фактички допринос оригиналног Пакта процесукоординације био је ограниченог домашаја. Главни разлог изостанка озбиљнихефеката налази се у чињеници да није био обезбеђен механизам принудногизвршавања преузетих обавеза држава чланица и недовољна делегацијаовлашћења од стране Савета ЕУ за економска и финансијскa питања(ЕКОФИНА) Комисији и Европском суду правде.3 Управо је непрецизна поделаовлашћења између главних институција у погледу поштовања међусобнихингеренција везаних за примену Пакта о стабилности, уопштено говорећи, алии у околностима везаним за несавесне државе „бесплатне кориснике“ (које неучествују у његовој примени али уживају користи проистекле из стабилнихјавних финасија) био и ratio legis новелације Пакта.
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2 Марко Димитријевић, „О процесној легитимацији Европске централне банке умонетарним споровима“, Право и привреда, бр. 7-9, 2017, стр. 158-169. Става смо да је наовом месту процес  координације економске политике потребно посматрати у светлусупранационалних норми, прихваћених од стране свих (већине) чланица ЕУ, остављајућипритом ингеренције за вођење економске политике на националном нивоу, али узпостављање јасних ограничења самосталном (дискреционом) одлучивању.3 Dermot Hodson, Imelda Maher, „Soft Law and Sanctions: Economic Policy Coordination andReform of the Stability and Growth Pact“, Journal of European Public Policy, Vol. 11, Issue 5, 2004,pp. 801-803. 
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СВРХА ОРИГИНАЛНОГ ПАКТА О СТАБИЛНОСТИ 
И РАСТУ И ПРВОБИТНИ ФИСКАЛНИ СПОРОВИПакт о стабилности и расту јесте међудржавни споразум и као такаврегулисан је одредбама меког права. Имплементација првобитних циљеваПакта, који се тичу висине јавног дуга и постизања уравнотеженог буџета, нијесе могла обезбедити когентним нормама чврстог права из разлога што серадило таргетима које је у пракси било тешко мерити, па се поштовањенастојало омогућити применом меког права као другог најбољег решења.Примена Пакта у почетним годинама није дала задовољавајуће резултате затошто је највећи број земаља чланица прекршио референтне вредности утврђенефискалним правилима, што је за последицу имало повећање укупног јавногдуга на нивоу еврозоне (табела 1).4 На основу података може се видети је утрећој фази формирања Економске монетарне уније (ЕМУ) дошло допобољшања номиналне буџетске равнотеже, па је до краја 2000. године укупанбуџетски дефицит на нивоу евро зоне смањен испод 1% БДП-а, али је већ током2001. године дошло до погоршања буџетске равнотеже на нивоу евро зоне.Почетком 2003. године на нивоу евро зоне је укупан буџетски дефицит прешаореферентну вредност од 3% БДП-а, с тим што је током 2004. године дошло доблагог повећања буџетског дефицита. У почетном периоду увођења заједничкевалуте дошло је до прецењивања потенцијалног привредног раста у многимземљама због чега се јавила склоност ка утврђивању негативног јазапривредног раста (разлике између стварног и потенцијалног привреднограста) и прецењивања циклично прилагођеног буџетског дефицита.5Критичари Пакта су посебно као ману истицали пренаглашавање значајафискaлних правила у стабилизацији јавних финансија, тачније њиховуригидност у примени и недовољну флексибилност. Ригидност правила сенајвише уочавала у периоду након 2000. године када су се чланице ЕМУ (попутВелике Британије, Шпаније и Португала) суочиле са растом буџетскихдефицита. Без обзира на проблеме који су пратили имплементацију Пакта,дошло је до значајних помака у процесу координације у делу који се тиче  јачањакредибилитета носиоца економске политике, консолидације достигнућаМастрихтског споразума у виду осигурања солвентности и јачања позицијеЕЦБ.6 Примена Пакта иако на нивоу ЕУ није довела до жељених резултата,

4 Mario Catenaro, Richard Morris, „Fiscal policy and implementation in EMU: from Mastricht toSGP reform and beyound“, Francesco Farina and Roberto Tamborini, (eds), Macroeconomic Policy
in the European Monetary Union: From the old to the new Stability and Growth Pact, Routledge,Taylor and Francis Group, London and New York, 2008, pp. 24-25.5 Ibid.6 Срђан Голубовић, Фискална правила у Европској монетарној унији, Правни факултет Ниш,2012, стр. 117-118.



државе попут Финске, Белгије, Шпаније и Аустрије применом фискалнихправила успеле су да консолидују своје фискалне позиције, тако да се оне нађублизу стања буџетске равнотеже, односно буџетског суфицита. Индикативнипримери који су одредили његову даљу правну судбину везују се за случајПортугала и случај Немачке и Француске, који су на крају резултирали појавомфискалних спорова, као посебне категорије управних спорова који се иницирајузбог непоштовања фискалних правила инкорпорираних у националнозаконодавство ратификацијом Пакта о стабилности и расту.
Табела 1: Фискални резултати примене Пакта о стабилности и расту
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(% од БДП) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Стварна буџетска равнотежаБелгија -0.8 -0.5 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0Немачка -2.2 -1.5 -1.1 -2.8 -3.7 -4.0 -3.7Ирска 2.4 2.5 4.4 0.8 -0.6 0.2 1.5Грчка -4.3 -3.4 -4.0 -5.4 -4.9 -5.8 -6.9Шпанија -3.0 -1.1 -0.9 -0.5 -0.3 0.0 -0.1Француска -2.6 -1.7 -1.5 -1.6 -3.2 -4.2 -3.7Италија -2.8 -1.7 -1.9 -3.1 -2.9 -3.4 -3.4Аустрија -2.3 -2.2 -1.8 0.0 -0.9 -1.5 -1.1Португал -3.0 -2.7 -3.2 -4.3 -2.9 -2.9 -3.2Финска 1.7 1.7 7.0 5.1 4.1 2.5 2.3Еврозона -2.2 -1.3 -1.0 -1.8 -2.5 -3.0 -2.8Белгија -0.4 -0.6 -0.9 -0.0 0.2 -0.4 -0.0Немачка -1.7 -1.1 -1.7 -3.3 -3.7 -3.7 -3.4Ирска 1.8 1.0 2.4 -0.7 -1.8 -0.5 -1.4Грчка -3.4 -2.6 -3.5 -5.4 -5.0 -6.2 -7.7Шпанија -2.6 -1.4 -1.9 -1.4 -0.8 -0.2 0.0Француска -2.5 -2.1 -2.6 -2.6 -3.8 -4.1 -3.6Италија -2.4 -1.6 -2.8 -4.1 -3.4 -3.4 -3.3
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(% од БДП) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Аустрија -2.4 -2.7 -2.8 -.03 -0.3 -1.0 -0.8Португал -3.4 -3.5 -4.5 -5.5 -3.5 -2.5 -2.7Финска 0.4 0.6 5.3 4.8 4.3 3.0 2.5Еврозона -2.0 -1.5 -1.9 -2.6 -2.8 -2.8 -2.6Укупанјавни дуг 73.0 71.7 69.2 68.3 68.1 69.3 69.8Извор: Mаrio Catenaro, Richard Morris, „Fiscal policy and implementation in EMU: fromMastricht to SGP reform and beyound“, op.cit., p. 24.Наиме, у првим годинама примене Пакта чланице ЕМУ нису ималезначајнија одступања од критеријума фискалне конвергенције, изузевПортугала. Поступак у случају прекомерног буџетског дефицита први пут јепримењен у овој земљи на основу Извештаја Комисије о стању јавнихфинансија. Европски савет је одлуком потврдио постојање дефицита и навеода је крајем деведесетих година Португал остварио значајни економскинапредак, али и недовољан успех на плану фискалне консолидације. Буџетскидефицит Португала настао је као последица  монетизације државних дугова инеадекватног извршавања буџета сходно фискaлним правилима.7 Поступајућипрема одлуци Савета, влада је настојала да предузме све неопходне меребуџетске консолидације у циљу укидања процедуре у случају прекомерногбуџетског дефицита што је и успела до наредног заседања Европског савета2004. године. Крајњи исход овог поступка био је задовољавајући, јер суиспоштoване све процесне и материјалне норме чврстог и меког права ЕУ истворени услови за целисходну комуникацију између субјеката координацијеЕУ. У случају Француске и Немачке то неће бити случај, јер су ове земље током2002–2003. године биле суочене са озбиљним проблемима у вези саодржавањем финансијских и фискалних критеријума конвергенције. Савет јеодлукама потврдио постојање прекомерног буџетског дефицита у овимземљама и наложио предузимање неопходних корективних мера за постизањециклично прилагођеног дефицита. Како се радило о главним земљамачланицама ЕУ било је неопходно применити препоруке у што краћем року зарадодржавања свеукупне фискалне дисциплине и кредибилитета процесаконвергенције. Комисија је октобра 2003. године покренула поступак предСаветом због неиспуњавања наложених инструкција у циљу изрицања санкцијаутврђених Пактом о стабилности и расту. Занимљиво је да том приликом у
7 Ibid. 



Савету није постигнут услов квалификоване већине за доношење одлуке опримени санкција. Сaвет је донео одлуку о томе да задржи на снази поступакпрекомерног буџетског дефицита на неодређено време и позвао поменутедржаве да поднесу извештај о постигнутом напретку на плану фискалнеконсолидације.8 Оваквим поступањем Савета недвосмислено је било повређеноначело једнакости чланица Уније у области фискалне политике, па самим тими озбиљно подривени механизми координације економскe политике. Услед тогадошло је до озбиљног преиспитивања правне снаге посебних механизамакоординације. Одлука Европског савета у случају Француске и Немачкепредстављала је озбиљан корак унатраг на плану, ионако, контроверзног исофистицираног питања усаглашавања јавних финасија држава чланица.9 С тиму вези,  јавиле су се сумње да ли се Пактом о стабилности и расту допринелодемократском дефициту због чега би га требало заменити неким другиммеханизмом који би координацију регулисао на конзистентнији начин.10 Какоје Европски савет прекршио процедуру утврђену Пактом о стабилности,Комисија је одлучила да се обрати Европском суду правде. Комисија се на овакависход одлучила услед појаве спекулација о асиметричном понашању главнихземаља чланица наспрам мањих држава које су за себе могле да обезбедеконцесије у процесу политичког преговарања и тако стекну одређенепредности.11 Предмет поступка је био такав да се састојао од два тужбеназахтева поднета од стране Комисије. Први захтев се огледао у захтеву Комисиједа санкционише Савет због грубог кршења процедуре утврђене Пактом остабилности и расту, предвиђене ставом 8 и 9 члана 104 оснивачког аката(Уговора о ЕУ). Други захтев се односио на укидање одлуке Савета о задржавањупоступка у случају прекомерног буџетског дефицита у стању неизвесности (јертакав инструмент није био предвиђен оснивачким актом) и модификовањапрепорука донетих на основу чл. 107 оснивачког акта. Значај поступка сенајбоље може увидети у чињеници да је је Суд правде заседао у пленуму и да јеимао веома активну улогу приликом саслушавања правних заступникаКомисије и Савета. Суд правде је у својој одлуци стао на становиште да је првизахтев Комисије правно недопустив, док је усвојио други захтев и поништиозакључке Савета у основним елементима. Суд је своју одлуку образложио на тајначин што  је навео да Савет одлуке о препoрукама у случају прекомерног
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8 Council Decision 89/2003 EC of 21 january and Council Decision 487/2003 EC  of 3. june on theexistence of an excessive deficit in Germany and France-application of art.104 (6) of the Treatyestablishing the EC, OJ 2003 L 34, OJ 2003 L 165.9 Commission v Council of European Union, C-176/03.10 Jorgen Mortensen, „Economic Policy Coordination in the EMU: From Maastricht via SCP to theFiscal Pact“, CASE Network Studies & Analyses, Number 459/2013, p.14.11 Мilan Cerovac et аl., Europska unija, Zagreb, MATE, 2010, str. 382.
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буџетског дефицита доноси квалификованом већином и да уколико таквевећине нема не постоји алтернативни начин доношења одлуке. Правни основпресуде јесте становиште Суда да у комунитарном праву ЕУ не постоји одредбакојом се утврђује период истека у коме одлука донета у смислу чл. 104 (8) морада произведе одређено дејство. Суд је приликом поступка показао подједнакоуважавање обеју страна у спору што је вероватно и резултирало у доношењуодлуке која је у стручној и широј друштвеној јавности окарактерисана као„соломонско решење спора“. Одлука Суда била је очигледно мотивисанаразлозима политичког прагматизма, што значи да Суд није решавао о судбиниПакта о стабилности и расту, већ је акценат у поступку био на разматрањузахтева према туженом (Европском савету).12
3) МЕРЕ ИЗ РЕФОРМИСАНОГ 

ПАКТА О СТАБИЛНОСТИ И РАСТУ Реформа Пакта спроводила се у неповољним финансијским околностима збогчега је било јасно да реформа мора бити временски јасно дефинисана, јер би сваканеизвесност у том смислу могла да проузрокује озбиљне последице. Главнипредлози за модификацију његове садржине могу се сврстати у три групе:– реформе националних буџетских процедура;– побољшање координације у еврозони и;– промену фискалних правила.13Реформе буџетске процедуре представљају најбољи начин за усаглашањејавних финансија чланица ЕУ. Проблем са овим приступом у реформи је што сетако ограничава буџетска флексибилност која је веома корисна за постизањеуравнотеженог буџета. Процедуралне промене подразумевале су променезакона о буџетском систему и корекције свих фаза у поступку усвајања, израде,доношења и извршења буџета. Усвајање хармонизованих буџетских правила иформирање новог националног тела по угледу на ЕЦБ је тешко остварити уоколностима децентрализованих фискалних политика. Виплош (Wyplosz) јесматрао да се реформама мора извршити делегација фискалних овлашћења
Комитету за фискалну политику, чије би деловање било утврђено посебнимстатутом.14 Овај предлог није заживео у пракси због одсуства компромиса у
12 Barbara Dutzler, An Hable, „The European Court of Justice And Stability and Growth Pact – Justthe Begining“, European Integration online Papers (EioP), Vol. 9, No. 5, 2005, p. 5-6.13 Silvester Eijffinger, Marco Butti, Daniele Franco, „Revisiting EMUs Stability and Growth Pact:APragmatic Way Forward“, Oxford Rewiew of Economic Policy, Vol. 19, No. 1, 2003, pp. 102-106.14 Комитет за фискалну политику би за свој рад одговарао Европском парламенту. CharlesWyplosz, „Fiscal Policy: Rules or Institutions?“, Group of Economic Analysis of the EuropeanCommission, April, 2002, p. 3. 



подели надлежности између влада и Комитета. Оснажена координацијафискалне политике могла би се реализовати доношењем комунитарниходлука о пожељном стању буџета за сваку појединачну  чланицу(наднационалном алокацијом дела заједничког дефицита) или тржишномалокацијом дела националних дефицита израженим у процентима од укупногдефицита у еврозони. Алокација буџетских дефицита од стране Заједнице бисе тешко спровела јер би била оптерећена великим политичким итехнократским притисцима, док је проблем са тржишном алокацијом био умогућности злоупотребе. Државе које би се суочиле са тржишнимпоремећајима су хипотетички могле да откупе део потребног дефицита заизлазак из кризе од земаља са буџетским суфицитом. Ова могућност својеврсне„трговине правом на буџетски дефицит“ није се могла дозволити збогнегативног кумулативног ефекта на финансијски систем Уније. Када је реч ореформи фискалних правила, требало би имати у виду дистинкцију измеђустатичких и динамичких нумеричких правила.15 Статичка правила се односена структуру и стање буџета, док се динамичка тичу фискалне одрживости истања јавног дуга. Оригинални Пакт је већи значај давао статичким правилима,али је у првим годинама примене постало јасно да је структура јавнихфинансија подједнако битна, па се јављају захтеви за увођењењемфинансијских правила о висини јавних расхода, односно „златног правила“финансирања дефицита. Увођење правила о висини јавних расхода било бикорисно, јер би омогућило лакшу контролу и надзор над спровођењем начелабуџетске једногодишњости и усклађивање са средњoрочним фискалнимоквиром ЕМУ. Главни недостатак овог правила огледа се изостанку услова заефикасну примену у пракси, без обзира да ли је реч о комунитарним илинационалним правилима. Такође, правило не би било упутно користити за онефискалне варијабле које производе негативне екстерналије, нити би спречилопојаву дефицита проузрокoвaног смањењем укупног пореског терета.16 Идејао увођењу златног правила за реализацију деловала је комплекснo из разлогашто је захтевала успостављање тзв. „двојног буџета“ са јасном дистинкцијомизмеђу јавне и инвестиционе потрошње. Издвајање јавних инвестиција изставки јавних расхода имало је мало присталица, јер је за друштвенуакумулацију капитала подједнако битан и приватни и јавни капитал.17Задуживање државе било би дозвољено у околностима када су позајмљенасредства намењена за јавне инвестиције. Анализе су показале да златно
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15 Ibid.16 Silvester Eijffinger, Marco Butti, Daniele Franco, „Revisiting EMUs Stability and Growth Pact: APragmatic Way Forward“, op. cit., p. 104.17 У финансијској литератури постоје противречни подаци о ефикасности јавнихинвестиција и њиховом доприносу у достизању жељеног БДП-а.
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правило не би било у складу са Пактом о стабилности и расту, јер теретвраћања јавног дуга (које би враћале будуће генерације пореских обвезника),захтева да правило буде постављено тако да одговара износу нето јавнепотрошње. Уколико би се златно правило примењивало на бруто јавнеинвестиције дошло би до потешкоћа у политици управљања јавним дугом. Уери супротстављених струја о оптималном начину реформе Пакта остабилности, најреалнији су били  мање радикални захтеви усмерени напостизање резултата у очекиваним временским оквирима. Тако, Бути (Butti)посебно истиче предности „интерног прилагођавања“ Пакта, у смислупобољшања у вођењу фискалне политике у добрим временима, вођења рачунао јавном дугу, одрживости буџетских позиција, обезбеђивањатранспарентности фискалних података и пажљивом надзирању цикличнихкретања.18 Иницијални корак у реализацији реформе предузела је Комисијакоја је је на захтев Европског савета, септембра 2004. године изнела могућеправце реформе у свом саопштењу.19 Базичне корекције обухватиле суистицање критеријума за одређивање висине јавног дуга у први план,модификације процедуре у случају порекомерног буџетског дефицита (тј.остављања више времена за кориговање), побољшање економског управљања,боље дефинисање средњорочних циљева и одрживог привредног развоја.Комисија је у саопштењу посебно нагласила потребу за дефинисањемсредњорочних буџетских циљева и поштовање економских услова у којима седржаве налазе. Пракса је указала да државама треба дозволити одступање одбуџетске равнотеже у околностима када постоји релативно ниски јавни дуг.Оваква корекција Пакта требало је да омогући припремање буџета у случајупогоршања старосне структуре друштва и да пружи довољан маневарскипростор за спречавање дефицита у периоду рецесије.20 Формалноправнопосматрaно, основу за реформу Пакта представља Извештај Европског саветао побољшању и имплементацији Пакта о стабилности и расту из 2005. године.Доношењу акта претходила је опсежна расправа чланова ЕКОФИНА удефинисању смерница реформи Пакта у превентивном и корективном делу.21Реформа је институционализована усвајањем Уредбе о изменама Урeдбе оконституисању и буџетске контроле и координације економске политике и
18 Marco Butti, „Will the New SGP Succed?“, Fritz Breuss (ed.), The Stability and Growth Pact,

Experiences and Future Aspects, Springer, Wien New York, 2010, p. 163.19 Communication from the Commission to the Council and the European Pariament Strengtheningeconomic governance and claryfing the implemenation of the Stability and Growth Pact,COM(2004), final 581.20 Срђан Голубовић, op. cit., стр. 122.21 European Coincil: Presidency Conclusion, Report on Improvment of the Implementation of theStability and Growth Pact, 22-23 March 2005, pp. 1-10.



Уредбе о изменама Уредбе о убрзавању и појашњењу поступка у случајупрекомерног дефицита.22 Реформисани Пакт о стабилности и расту донео језначајне новине које ћемо у циљу бољег разумевања сагледати у двемаодвојеним групама: променама које се тичу економске садржине фискалнихправила и променама које се тичу имплементације.231) Промене у економској садржини Пакта биле су најобухватније. Овепромене се опажају у структурном делу и у погледу превентивних икорективних мера јер су највећи пропусти били присутни управо у овој сфери.а) Најзначније новине се oдносе на поступак који се примењује у случајупрекомерног буџетског дефицита, односно промену корективних мера. Појамтзв. „озбиљног цикличног пада“ (енг. severe cyclical downturn) као „извињавајућеклаузуле“ за непримењивање процедуре у случају прекомерног дефицитаодређен је у ширем смислу. За примену ове клаузуле било је довољно утврдитипостојање негативне стопе привредног раста или акумулираног падапроизводње током периода слабог привредног раста, што се процењивало уодносу на потенцијални бруто производ. Клаузула се мора применити и уусловима великог јаза између потенцијалног и стварног бруто производа удужем временском периоду. Можемо приметити да се на овај начин значајноолакшала позиција држава насупрот ранијем решењу, због чега су неки ауторидоста критички гледали на ово „разводњавање“ фискалне одговорностидржава, тј. њихових влада. Посебна пажња у измењеном Пакту се придајекатегорији тзв. „осталих битних фактора“ који одређују садржину извештаја опокретању поступка прекомерног буџетског дефицита. Овај правни стандардје раније био потпуно неодређен, због чега се сада посебно истиче потреба заближим регулисањем садржине. Категорија осталих битних чиниоца којидетерминишу примену корективних мера експлицитно се дефинише и тичесе потенцијалног привредног раста, избегавања цикличних кретања,имплементације политика сходно Лисабонској агенди и политике техничко-технолошког развоја, напора фискалне консолидације у лошим временима,јавних инвестиција, одрживости јавног дуга и квалитета јавних финансија.Овакво екстензивно поимање осталих битних чиноиоца не завршава сепоменутом листом, већ се под то може подвести сваки фактор због чијег једеловања држава морала да одступи од референтних вредности. Сваки напордржаве усмерен на повећање или одржавање финансијских доприноса у име
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22 Council Regulation (EC) No 1055/2005 amending Council Regulation on the Strengthening ofthe Surveillance and Coordination of Economic Policies, NO.1466/97, Official Journal L174,07.07.2005. and Council regulation (EC) No 1056/2005 amending Council Regulation onSpeeding up and Clarifying the Implementation of Excessive Deficit Procedure, No. 1467/97,Official Journal L174, 07.07.2005.23 Lars Calmfor, „What Remains of Stability and Growth Pact?“, Swedish Institute for EuropeanPolicy Studies, November, 2005, p. 58.
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међународне солидарности и постизања циљева економске политике ЕУ(њихове унификације) у крајњој линији могао је да се подведе под појамосталих битних чиниоца и тако релативизује строгост корективних мера ифискалне дисциплине.24 Можемо приметити да за разлику од оригиналногПакта који готово не признаје релевантност осталих битних фактора напокретање поступка у случају прекомерног дефицита, нови Пакт доноси веомашироко (готово недопустиво) поимање фактора које изиграва смисаофискалне одговорности. б) Реформисаним Пактом су предвиђене значајнепромене у погледу превентивних мера које се односе на дефинисањесредњорочних буџетских циљева и прилагођавања држава тим параметрима.Средњорочни буџетски циљеви се одређују према свакој држави конкретно узависности од њених економских и буџетских позиција и трендова удемографским кретањима. Средњорочни циљ јесте циклично прилагођенидефицит, с тим што се државама са нижим јавним дугом и вишимпотенцијалним привредним растом, толерише дефицит у висини од 1% БДП-а у средњем року. Земље које имају нижи потенцијални привредни раст и вишустопу јавног дуга морају тежити уравнотеженом буџету. Државе чланицеморају показати спремност за годишњим снижавањем цикличних дефицитаод 0,5% БДП-а, али у периоду просперитета морају чинити веће напоре упроцесу фискалне консолидације. У периодима криза, напори које државе чинемогу бити мањи, што се оправдава постојањем посебних економскихоколности. в) Структурне промене предвиђене реформисаним Пактом биле сузначајан предуслов за примену превентивних и корективних мера, јер сезаостајање у спровођењу структурних реформи јавља као главни узрок спорогприлагођавања  средњорочним буџетским циљевима. Пакт је предвидео да сеза оне земље које уведу систем обавезних фондова пензионог осигурања можетолерисати привремено одступање од средњорочних буџетских циљева, акоје настало као резултат нето трошкова проузрокованих реформом. Државе суморале да  размењују  информације  у вези са предузетим структурнимреформама ради анализе трошкова и користи, и минимизирања трошкова убудућим периодима.2) Поред промена које се односе на економску садржину Пакта, значајне суи промене које се тичу услова имплементације. Ове промене су превасходнобиле мотивисане потребом ублажавања „крутости“ фискалних правила ивећом флексибилношћу појединих делова Пакта.25 а) Промене у овом делу тичу
24 У вези са критеријумом дефицита и јавног дуга постојала је одређена контрадикторност,јер ови услови нису регулисани новим уредбама. Ипак, у извештају ЕКОФИН-а јасно стојида се предност даје критеријуму јавног дуга приликом одлучивања о покретању поступка. 25 ЕКОФИН је о продужењу рока са једне на две године решавао у посебном извештају,узимајући у обзир деловање посебних околности због којих минимални фискални напорније довољан за кориговање буџетског дефицита у року од годину дана. 



се продужења рокова за анулирање недостатака у вођењу фискалне политикепре изрицања санкције. Рок за смањење буџетског дефицита у случајупостојања посебних околности продужен је на две године. Нови Пакт захтеваод чланица са прекомерним дефицитом да на годишњем ниво постигнупобољшање од најмање 0,5% БДП-а као доказ минималног фискалног напора.То значи да је реформисани Пакт регулисао својеврстан механизам ex anteпродужења рокова за постизање буџетских циљева у случају појавенеочекиваних економских догађаја са озбиљним последицама на стање јавнихфинансија. Рок у коме Савет доноси одлуку продужава се на четири месеца(уместо претходних три), док је рок за имплементацију шест месеци, уместочетири месеца. У околностима када државе не поштују препоруку Савета,такође, долази до продужења рока за примену мера са два на четири месеца.Поред продужења рокова који су претходили фази изрицања санкције, дошлоје и до продужења максималног рока (шеснаест месеци уместо десет) у комеСавет због непоштовања корективних мера одлучује о примени санкција.26 б)Значајне новине су предвиђене у систему тзв. „раног упозоравања“. Новимуредбама Комисија је добила ингеренције да самостално даје савете државамау вези са структурним прилагођавањем. Комисија је дужна да покренепоступак у случају постојања прекомерног буџетског дефицита увек када дођедо прекорачења референтих вредности или постоји објективна опасност да ћеони бити прекорачени. в) Кључна промена везана за примену Пакта се односина могућност дискреционог одлучивања ЕКОФИН-а. Реформа Пакта је требалода се одвија тако да се примена измести из политичке у правосудну сферу укојој би кључну улогу имао Европски суд правде. Ипак, реформисани Пакт уовом делу није дао задовољавајуће резултате. Занимљиво је да у самом текстујасно стоји да смисао поступка у случају прекомерног буџетског дефицита нијеу кажњавању конкретне државе чланице, већ у пружању подршке вођењуодговорних јавних финансија. Уместо строгих санкција и стварању услова зањихову примену, говори се о вршењу притиска за постизање фискалнеконсолидације, због чега су многи аутори истакли да се нови Пакт достаудаљио од изворног предлога немачке владе за усаглашавањем националнихфискалних политика.
ДОМАШАЈ ПРИМЕНЕ РЕФОРМИСАНОГ 
ПАКТА О СТАБИЛНОСТИ И РАСТУРеформисани Пакт је био предмет бројних критика које су се односиле назначајна одступања од решења садржаних у првобитним фискалнимправилима. Допринос реформисаног Пакта у процесу координације јесте у
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превазилажењу униформности, побољшању транспарентности, исправљањупроцикличности и ефикаснијој примени фискалних правила.271) Један од главних недостатака оригиналног акта који је успоравао процескоординације јесте ригидност и неуважавање посебних прилика које постојеу чланицама еврозоне. Новим Пактом узимају се у обзир специфичнеекономске околности које постоје у државама и које условљавају усаглашавањеекономских политика. У структурном прилагођавању средњорочнимбуџетским циљевима  сагледавају се бројни фактори попут финансијскеосетљивости државе, достигнутог стока обвезница јавног дуга и пасивепензионих фондова које хипотетички могу угрозити финансијску одрживости смањити потенцијални бруто друштвени производ. У циљу избегавањапроблема везаних за морални хазард, новим Пактом је начелно постигнутдоговор да се имплицитне обавезе чланица ЕУ рачунају сходно метоодологијикоју је развио Комитет за економску политику у истраживању јавне потрошњепрема старосној оријентацији. Значајна предност јесте и употреба дугорочнихпројекција у координацији фискалних политика држава чланица радиолакшања компаративних статистика. Свакако, коришћење ових индикатораније ослобођено арбитрарности због чега се морају уложити напори уформулисању јасних параметара ради превазилажења тих недостатака.2) Удаљеност оригиналног Пакта од грађана Уније која се огледала унеразумевању његове тачне сврхе, делимично је исправљена реформом из 2005.године. Тако, Копитс (Kopits) наглашава да је транспарентност вишеслојнипојам који обухвата скуп различитих димензија: рачуноводствене стандарде,механизме процене извршења и начин подношења информација о спроведнимзадацима.28 Транспарентност се ослања на употребу фискалних индикаторакоји омогућавају детаљно сагледавање садашњег и будућег рачуноводства иусклађености са фискалним правилима.29 Разматрајући фискални системеврозоне, кроз призму поменутих фискалних индикатора, може се уочитиозбиљан недостатак транспарентности. Индикатор буџетског дефицита непружа целовит увид стања јавних финансија Уније, као што и индикатор јавногдуга (изражен у бруто облику у номиналној вредности) може значити(не)намерно потцењивање доспелих обавеза. Систем националних рачуна јеприлично неефикасан у погледу брзине прикупљања података због чегастатистике не одражавају праву слику јавних финансија конкретне државе. Упогледу дефинисања јавног дуга, нови Пакт задржава правило изражавања убруто облику, али предлаже да се у циљу боље контроле над трошењем јавних
27 Marco Butti, „Will the New SGP Succed?“, op. cit., pp. 167-172.28 George Kopits, Steven A. Symasky, Fiscal Policy Rules, IMF Ocassional Paper 162, 1998, pp. 3-7.29 Предуслов овог сагледавања јесте испуњавање захтева да фискално правило будеформулисано на начин да омогућава ову сложену процену.



прихода користи јавни дуг дефинисан у нето износу. Статистике које су раниједеловале прилично непоуздане знатно су унапређене и базирају се наблаговременим, веродостојним информацијама чиме се обезбеђује интегритети подвлачи одговорност националних статистичких агенција и Еуростата.Употреба дугорочних пројекција у координацији фискалних политика ослањасе на предлог Комисије да се стабилизациони програми заснивају на њенимпретпоставкама (с тим што Савет може дозволити држави коришћењесопствених претпоставки, али уз пружање детаљног објашњења зашто серазликују од оних које је понудила Комисија).303) Замерке које су се тицале проблема процикличности, исправљене суновим Уредбама. Процикличност овде подразумева да државама није билопружено довољно подстицаја да воде одговорне фискалне политике у периодуекономског просперитета, уз остављање довољно маневарског простора законструктивно сналажење у периодима економских рецесија. Нови Пактисправља ове недостатке тако што наглашава значај поузданих макро-економских прогноза и обавезу влада да спроводе продубљену фискалнуконсолидацију у време просперитета (уз истовремено толерисање успореногспровођења у периодима криза). Све више се заузима становиште да механизамраног упозоравања треба користити и у околностима када се дефицит налазиблизу достизања референтне вредности од 3%, тј. увек када постоје одступања(што имплицира употребу и у добрим временима). Као допуна овог механизмапредлаже се коришћење посебних фондова (енг. rainy day funds) којима се можеутицати на вођење пруденцијалне фискалне политике у време просперитета.Ови фондови би се користили у периоду рецесија, али би истовремено утицалина субјекте економске политике да суфицит који остваре у „добрим временима“користе одговорно и тиме прошире простор мaнeварског поступања за излазакиз кризе у „лошим временима“.314) Један од разлога зашто првобитни Пакт није био довољно успешан укоординацији јесте и аргумент тзв. „партизанског извршења“, односно,очекивања од држава да фискална правила добровољно примене (што су упракси на различите начине избегавале).32 Недостатак добровољногповиновања је био и очекиван јер су фискална правила била супранационалнеприроде, а требало их је применити у најосетљивијем сегменту националнеекономске политике. Јачање улоге Комисије у поступку примене правиланужан је услов њихове правно ваљане имплементације у правном саобраћају
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30 Lars Jonung, Martin Larch, Improving Fiscal Policy in the EU: The Case for Indipendent Forecast,Economic Papers 210, European Commission, 2004, p. 16. 31 Marco Butti, Silvester Eiffinger, D. Franco, Revisiting the Stability and Growth Pact: Grand Design
or Internal Adjustment, CEPR Discussion Paper 3692, 2003, pp. 1-6.32 Marco Butti, „Will the New SGP Succed?“, op. cit., pp. 167-172.
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Уније. Предлог Комисије који је претходио реформи Пакта односио се и наконституисање посебног националног тела, које би Комисији пружало помоћу примени фискалних правила, није нашао место у новим уредбама. Како заразлику од монетарне политике, фискална политика није централизована нанивоу комунитарног права јасно је да би рад једне такве независне националнеагенције имао суштински значај за олакшавање токова координације у смерупостављених фискалних правила, па остаје нејасно зашто такав предлог нијеусвојен. Једно од могућих објашњења јесте да Савет није желео да дозволијачање позиције Комисије у домену једнообразне примене фискалних правила(што с обзиром на искуства из прошлости – случај Немачке и Француске и неизненађује много). Ово најбоље поткрепљује и чињеница да новим Пактомнису учињење неке значајније промене у области доношења одлука илиправила поступка, већ су оне више остале „козметичке природе“ (везане запродужење рокова код поступка у случају прекомерног буџетског дефицита).У анализи ефеката реформисаног Пакта не може се оставити по страниполитичка димензија акта. Тако, холандски економиста Де Граве (De Grauwe)истиче да је главни проблем примене Пакта „недостатак политичкоглегитимитета“ који се огледа у чињеници да европским институцијама којеучествују у буџетском поступку не прете санкције од њихових бирача нанационалном нивоу власти.33 Национални ниво власти је од пресудног значајајер управо ту грађани износе своје ставове у погледу јавне потрошње, илипореског система, награђивањем или кажњавањем на изборима.Забрињавајући аспекти новог Пакта о стабилности и расту нису фактичкепромене које су извршене, већ јасна и недвосмислена демонстрација да суфискална правила ендогене величине на које политички утицајне земљечланице могу деловати и мењати их у своју корист.34 Управо су све слабостипрвобитног Пакта и димензије новог Пакта показале да се процес фискалнеконсолидације тешко спроводи у најразвијенијим чланицама ЕМУ (које имајувелике проблеме са усклађивањем јавних прихода и јавних расхода). Фискалнаправила су неопходна у циљу интернализације негативних екстерних ефекатакоји се уочавају директно између субјеката фискалног ауторитета илииндиректно, кроз утицај националних фискалних политика на јединственумонетарну политику. Постулати фискалне теорије нивоа цена објашњавају везукоја постоји између субјеката монетарне и фискалне политике у монетарнојунији. Према овој теорији следи да уколико не постоји гаранција рационалнебуџетске потрошње, врховна монетарна власт неће бити у стању да
33 Paul De Grauwe, “Some Thoughts on Reforming the Stability and Growth Pact“, Fritz Breuss (ed.)

The Stability and Growth Pact, Experiences and Future Aspects, Wien-New York, Springer, 2010,pp. 184-185.34 Ibid.



контролише ниво цена. Посматрано у ширем смислу, фискална правила сунеопходна и ради заштите функционалне независности централне банке.35Сценарио у коме би примена Пакта у координацији дала жељене резултатеподразумева успостављање двостепене структуре.36 У првом степену, оконтроли поштовања фискалних правила бринули би независни националниоргани, док би се у другом степену јавила Комисија, чија би надлежност билаограничена искључиво на озбиљна одступања од вредности садржаних уфискалним правилима. Тиме би дошло до значајног растерећења задатакаКомисије како би се посветила другим питањима, уз задржавање функцијеврховног надзорног тела ефеката координације економске политике. Свакако,Комисија би морала да обавља перманентну функцију надзора у  ризичнимдржавама, али би зато могла делегирати овлашћења посебним националнимтелима у оним земљама у којима постоји чврста фискална дисциплина и где сувредности буџетског дефицита и јавног дуга дaлeко од критичних параметра.Овакав  модел подељене одговорности у околностима отежаног усаглашавањафискалне политике (која неретко остаје само формалне природе), према нашем
мишљењу, делује као решење са потенцијалом да истовремено задовољи иинтересе чланица ЕМУ и допринесе заштити јединственог поретка и вредностиЕУ, због чега је нужно наставити напоре на инструментализацији таквих идеја.Нови Пакт није успео да поступак у случају постојања прекомерног буџетскогдефицита учини једноставним, јасним и спроводљивим без значајнихтрошкова. Критичари наводе да је процедура насупрот овим тежњама посталасложена, недовољно транспарентна и тешка за имплементацију. Водећипринцип у реформи Пакта је требала бити брза корекција прекомерногдефицита, али изгледа да је продужавањем рокова за кориговање и увођењеминститута понављања већ изречених препорука, то кориговање постало знатноспорије. Санкционисање држава које не поштују препоруке Савета могло би дабуде ефикасан инструмент успостављања буџетске дисциплине једино уколикоје сам појам дефицита јасно одређен ex ante. Како су новим Пактом фискалнаправила постављена на флексибилнијој основи (ширењем извињавајућеклаузуле, укључивањем категорије осталих битних чиноица), реформаториПакта су пропустили шансу да овом акту пруже преко потребну правну тежину.
Мишљења смо да је, и поред евидентних недостатака, реформисани Пактпружио значајан допринос у учвршћивању правног основа будуће фискалнеуније, која је поред монетарне и банкарске уније conditio sine qua nonзаокруживања концепта европске економске и монетарне уније на целовит
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35 Marco Butti, Guido Giudice, „Mastrichts Fiscal Rules at Ten: An Assesment”, EuropeanCommission, 25 March 2002, pp. 2-3. Првобитна фискална правила су највећу слабост ималaу погледу могућности примене, односно поштовања у пракси, док је њихова главнапредност била једноставност и адекватност.36 Paul De Grauve, „Some Thoughts on Reforming the Stability and Growth Pact“, op. cit., p. 186.
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начин.37 Такође, прaкса је показалa да иако државе тешко пристају наограничавање компоненти фискалног и финансијског суверенитета (за разликуод вољног сужавања правних овлашћења из монетарног суверенитета),реформисани Пакт послужио је као добра основа за доношење Споразума остабилизацији, координацији и управљаљу у ЕМУ, чији је главни део тзв. Фискалниспоразум којим је de facto извршена централизација фискалне политике узначајнијем степену (изостављујући по страни његову спорну правну природу,неусаглашеност са одредбама примарног права, тј. са чланом 136 Уговора о ЕУ којизабрањује колективно јемство Заједнице за јавни дуг држава чланица).
5) ИЗВОРИButti, Marco, Eiffinger, Silvester, Franco, Daniele, Revisiting the Stability and Growth
Pact: Grand Design or Internal Adjustment, CEPR Discussion Pare 3692, 2003.Butti, Marco, „Will the New SGP Succed?“, Fritz Breuss (ed.), The Stability and Growth
Pact, Experiences and Future Aspects, Springer, Wien New York, 2010.Butti, Marco, Guido Giudice, „Mastrichts Fiscal Rules at Ten: An Assesment”, EuropeanCommission, 25 March 2002.Calmfor, Lars, „What Remains of Stability and Growth Pact?“, Swedish Institute forEuropean Policy Studies, 2005.Catenaro, Mario, Morris, Richard, „Fiscal policy and implementation in EMU: fromMastricht to SGP reform and beyound“, Francesco Farina and Roberto Tamborini,(eds), Macroeconomic Policy in the European Monetary Union: From the old to the
new Stability and Growth Pact, Routledge, Taylor and Francis Group, London andNew York, 2008.Case C-176/03, Commission v Council of European Union.Charles, Wyplosz, „Fiscal Policy: Rules or Institutions?“, Group of Economic Analysisof the European Commission, April, 2002. Communication from the Commission to the Council and the European PariamentStrengthening economic governance and claryfing the implemenation of theStability and Growth Pact, COM(2004), final 581.Council Decision 89/2003 EC of 21 january and Council Decision 487/2003 EC  of 3june on the existence of an excessive deficit in Germany and France-applicationof art.104 (6) of the Treaty establishing the EC, OJ 2003 L 34, OJ 2003 L 165.Council Regulation (EC) No 1055/2005 amending Council Regulation on theStrengthening of the Surveillance and Coordination of Economic Policies, No1466/97, Official Journal L174. 

37 Марко Димитријевић, „О потреби формирања фискалне уније у европском монетарномправу“, Српска политичка мисао, Вол. 57, бр. 3, 2017, стр. 149-163.



Council regulation (EC) No 1056 /2005 amending Council Regulation on Speedingup and Clarifying the Implementation of Excessive Deficit Procedure, No.1467/97, Official Journal L174.De Grauwe, Paul, „Some Thoughts on Reforming the Stability and Growth Pact“, FritzBreuss (ed.) The Stability and Growth Pact, Experiences and Future Aspects, Wien-New York, Springer, 2010.Dutzler, Barbara, Hable, An, „The European Court of Justice And Stability and GrowthPact-Just the Begining“, European Integration online Papers (EioP), Vol. 9, No. 5,2005.Eijffinger, Silvester, Butti, Marco, Franco, Daniele, „Revisiting EMUs Stability andGrowth Pact:A Pragmatic Way Forward“, Oxford Rewiew of Economic Policy, Vol.19, No. 1, 2003.European Coincil: Presidency Conclusion, Report on Imrovment of theImplementation of the Stability and Growth Pact, 22-23 March 2005.Hodson, Dermot, Maher, Imelda, „Soft Law and Sanctions: Economic PolicyCoordination and Reform of the Stability and Growth Pact“, Journal of European
Public Policy, Vol. 11, Issue 5, 2004.Jonung, Lars, Larch, Martin, Improving Fiscal Policy in the EU: The Case for Indipendent
Forecast, Economic Papers 210, European Commission, 2004. Kopits, George, Symasky, Steven A., Fiscal policy Rules, IMF Occasional Paper 162,1998.Mortensen, Jorgen, „Economic Policy Coordination in the EMU: From Maastricht viaSCP to the Fiscal Pact“, CASE Network Studies & Analyses, Number 459/2013.Голубовић, Срђан, Фискална правила у Европској монетарној унији, Правнифакултет Ниш, 2012.Димитријевић, Марко „О процесној легитимацији Европске централне банкеу монетарним споровима“, Право и привреда, бр. 7-9, 2017.Димитријевић, Марко, „О потреби формирања фискалне уније у европскоммонетарном праву“, Српска политичка мисао, Вол. 57, бр. 3, 2017.
6) ЗНАЧАЈ ЗА СРБИЈУНа путу Србије ка укључивању у Европску унију хармонизација домаћихправних прописа са acquis communаutaire добија на посебном значају, аобликовање оптималног програма развојне економске политике  захтева,између осталог, и уважавање битних елемената координационих механизамакомунитарне економске политике. Иако Србија не учествује у процесукоординације економске политике у ЕУ јер није њена чланица, морамо узети уобзир да је ЕУ значајни спољнотрговински партнер земље због чега домаћи
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субјекти морају поседовати одређена сазнања о координационом процесу. Уобласти фискалне политике може се приметити постојање законских решењакојa су креирана по угледу на оне које постоје у комунитарном праву. Како сеусаглашавање националних фискалних политика не може замислити безувођења фискалних правила, констатује се да је тај услов формално већиспуњен на терену домаће економске политике. Фискална правила су уведенаЗаконом о буџетском систему и односе се на регулисање висине буџетскогдефицита и јасног дуга у циљу постизања фискалне одговорности и фискалнедисциплине владе. Референтне вредности  фискалних правила су блиске онимаиз критеријума конвергенције које се захтевају у ЕУ, што потврђује да суправила садржински сасвим добро постављена. Проблем са незадовољавајућомприменом фискалних правила захтева да домаћи субјекти економске политикеодреде санкције за њихово непоштовање у вишем износу, не би ли се на тајначин умањила вероватноћа њиховог кршења, а уколико већ до кршења истихправила дође, морају се створити услови за изистинску имплементацију већизречених санкција. Значајну улогу у процесу приближавања решења у домаћојфискалној политици потенцијално би могли да врше национални судови ипосебни државни органи који се баве питањем контроле извршења и трошењабуџетских средстава. Улога националних судова у оцени поштовања фискалнихправила је условљена постојањем стручних знања и квалификација којитренутно не постоје у потребној мери у домаћем судском систему, али не значеда се напори ка институционализацији такве надлежности не требајунаставити. Позитиван пример у том аспекту представљају најаве законодавцау формирању специјализованих судских одељења која ће се бавити питањемфинансијског криминала, што посредно може остварити утицај напооштравање свеукупне фискалне дисциплине. Велики недостатак у домаћемправу јесте и непостојање специјализованих рачунских судова који би се бавилипитањем одговорности рачунополагача и наредбодаваца за располагање итрошење буџетских средстава. Пандан таквој контроли представљанадлежност државне ревизорске институције (државни ревизор), која иницирапоступак за утврђивање одговорности у погледу трошења средстава и јавнообјављује резултате надзора. Главни проблем је што у већини покренутихслучајева није дошло до јасног утврђивања одговорности за трошењебуџетских средстава, али и неодређено правно дејство његових мишљења,препорука и смерница у погледу обавезности поступања. Када је у питањуполитика управљања јавним дугом, субјекти економске политике су утврдилиначело забране меког буџетирања законом о Народној банци Србије, где сечланом 62 децидно забрањују сви облици монетизације дуга, односнокредитирања владе и покривања буџетског дефицита. С обзиром да су свечланице ЕУ и пре избијања глобалне финасијске кризе имале проблема саодржавањем стабилности јавног дуга, задатак домаћих субјеката економскеполитике на овом пољу делује најкомплексније и захтева респектовање решења
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која су утврђена новим мерама економског управања у еврозони, и то у делуувођења тзв. кочница за дуг и правила златног буџета. Узимајући у обзир ичињеницу да је Србија као сукцесор бивше државе наследила највећи део јавногдуга, морају се предузети конструктивне мере да би се његова висина смањилана 60% бруто домаћег производа. Главне мере које на том путу морају битипредузете не могу обухватати само мере штедње утврђене текућим планомекономског опоравка, већ захтевају повећање обима и структуре производњеи прилив страних инвестиција, као предуслова привредног раста и развоја.Конвергенција домаће економске политике са вредностима утврђеним општими посебним механизмима координације, не може имати облик sui generis јер суисти пут морале да прођу све мање  државе чланице Уније, остављајући пострани искуства водећих земаља, попут Француске и Немачке, на теренукоординације фискалних политика. Свакако, то не значи да домаћи пут треба употпуности бити лишен респектовања и заштите националних интереса ивредности. Мишљења смо да домаћи креатори економске политике на путуекономских и монетарних интеграција уживају, условно речено, одређене„квалитативне предности“ које остале чланице нису имале, а огледају се умогућности свеобухватне и критичке анализе вишедеценијских резултата упроцесу координације економске политике (почев од оснивања Европскеекономске заједнице, преко формирања ЕМУ, до разматрања идеје увођeњаконцепта банкарске и фискалне уније), где учењем из туђих грешака иодабиром најбоље праксе процес усаглашавања економског система могуреализовати на начин које није само економски ефикасан и ефективан, већ иправно легитиман и политички оправдан.
REGULATORY DOMAIN OF THE PACT ON STABILITY AND GROWTH 

IN THE EUROPEAN MONETARY LAW

Abstract: The subject of the analysis in this paper is the identification and evaluationof the regulatory scope of the implementation of the Stability and Growth Pact inthe European monetary law. In this respect, the focus is on issues related to thepurpose and object of the original Stability and Growth Pact as a sui generisintergovernmental agreement, the importance of introduced fiscal rules andconsideration of the problem of applying financial sanctions for non-implementation of fiscal rules by the leading members of the Economic MonetaryUnion (EMU). In further research, the attention is paid to the analysis of theefficiency of the reformed Stability and Growth Pact in preventive and correctivepart. The particular attention is paid to the determination of its importance forachieving the concept of monetary and fiscal legitimacy. By using the dogmatic,axiological and logical method, the author attempts to point out the mainadvantages and disadvantages of the newly developed solutions within the
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reformed Pact. The conclusion is that the reformed Stability and Growth Pact hasfailed to strengthen the concept of fiscal responsibility as a prerequisite for fiscalstability, which together with the concept of monetary stability is imperative ofoptimizing the direction of international monetary relations, preserving the acquestof international monetary order and achieving the necessary degree of fiscally unityin the European Economic Monetary Union.
Key words: Stability and Growth Pact, monetary law, fiscal rules, fiscal responsibility,the Economic Monetary Union.
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САОПШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ПРИХВАТАЊУ
ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 
УЗ ЗАШТИТУ ВИТАЛНИХ ИНТЕРЕСА

др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ1

Апстракт: У међународном економском пословању, директне странеинвестиције представљају један од одлучујућих фактора за убрзанипривредни раст, запошљавање и технолошки развој. Њихове предностиЕвропска унија јасно препознаје и подстиче кроз предузимање мера које водездравом привредном окружењу отвореном за страна улагања. На глобалномплану, Европска унија остаје доследна у ставу да економски односи треба дасе темеље на међународно отвореној, одрживој и фер трговини. У новијемпериоду постоји озбиљна забринутост Европске уније због непоштенетрговинске праксе коју примењују стране земље и предузећа. Ово сенарочито односи на предузећа у државном власништву трећих земаља којаврше стратешка припајања европских предузећа у кључним индустријскимсекторима. Стога је, Комисија Европске уније издала једно саопштење омерама које треба предузети у циљу провере и контроле одређених странихдиректних страних инвестиција, а ради заштите сопствених трговинскихинтереса. Саопштење је приложено предлогу Уредбе о успостављању оквираза проверу страних директних инвестиција из трећих земаља с позивом наразлоге безбедности и јавног поретка.  
Кључне речи: директне стране инвестиције, Европска унија, треће земље,безбедност, јавни поредак, контрола, витални интереси.
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1) УВОДСтрaнe дирeктнe инвeстициje прeдстaвљajу савремене мoдeле крeтaњaкaпитaлa у свeту. Уз међународну тргoвину, директне инвестиције су jeдaн oдкључних фактора процеса глoбaлизaциje свeтскe приврeдe.2 Европска унијакао супранационална организација подстиче либерализацију и заштитустраних директних инвестиција на међународном нивоу. Унија прихватастране директне инвестиције на своме подручју свесна да те инвестициједоприносе развоју економије и друштва. На нивоу држава чланица, странедиректне инвестиције представљају битан инструмент за остварењепривредног раста, запошљавање и смањење сиромаштва. Директнеинвестиције су веза европске привреде и трговине са глобалним ланцимавредности који покрећу међународну економију. Кроз стране директнеинвестиције европска предузећа и кoмпaниje рaзмeштajу свoje прoизвoднeпрoцeсe ширoм свeтa, да би пoд штo пoвoљниjим услoвимa дoшлe дoпoтрeбних сирoвинa, рaднe снaгe и eнeргиje, односно до нajпрoфитaбилниjeгискoришћавањатeхнoлoгиjа,  знања, искустава и иновација кoje пoсeдуjу. Стога,ове инвестиције повећавају продуктивност и чине конкурентнијима европскапредузећа кроз ефикаснију поделу ресурса. Инвестиције доприносе приливустраног капитала, трансферу нових технологијаи отварању нових тржишта заизвоз домаћих производа. Уз то, директне стране инвестиције доприносеостварењу циљева Европског инвестиционог плана, Агенде одрживог развоја2030, и других европских и међународних програма и пројеката.3У савременим глобалним економским односима приметно је да државеу економском успону све више користе механизме страних директних
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2 У економској доктрини прихваћена је дефиниција страних директних инвестицијакоју је сачинио Међународни монетарни фонд и Организација за економску сарадњуи развој. Тако, „стране директне инвестиције“ представљају „врсту мeђунaрoднихинвeстициja кoje прeдузимa рeзидeнт из jeднe приврeдe/зeмљe (дирeктниинвeститoр) у циљу прeузимaњa трajнoг удeлa у фирми кoja пoслуje у другojприврeди/зeмљи (прeдузeћe дирeктнe инвeстициje). Смaтрa сe дa трajaн удeo пoстojиaкo je дирeктни инвeститoр прeузeo нajмaњe 10% oбичних aкциja (или другoг oбликaвлaсничкoг кaпитaлa) или глaсaчких прaвa фирмe дирeктнe инвeстициje”. Видети:Мирослав Антевски, „Рaзвojни пoтeнциjaли стрaних дирeктних инвeстициja:кoмпaрaтивнa мeђунaрoднa искуствa“, Међународни проблеми, 2009, бр. 1-2, стр. 49.3 “What is the Investment Plan for Europe?“, European Commission, Интернет:https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_en, 20.08.2018; United Nations,“Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development“, A/RES/70/1;Душко Димитријевић, „Саопштење Комисије о програму за либерализацију кретањакапитала“, Европско законодавство, 2010, бр. 31-32, стр. 103-108; „Eврoпски фoнд зaстрaтeшкa инвeстирaњa“, Eврoпскo зaкoнoдaвствo, 2018, бр. 63, стр. 153-165.



инвестиција за убрзање свог привредног раста. У том погледу, ове државепреко својих предузећа и компанија настоје да инвестирају у различитепривредне гране Европске уније. Овоме дoпринoси дoбрa пoслoвнa климa,урeђeнe и рaзвиjeнe институциje и зaкoнoдaвствo, рaзвиjeн финансијскисистем, квaлитeтнo кoрпoрaтивнo упрaвљaнe и вeличинa унутрашњегтржиштa. Страни инвеститори инвестирају на начин да купују илипреузимају постојеће европске фирме, чиме временом почињу знатно даутичу на унутрашње привредне токове. Поменути ризик присутан је, пресвега, у случајевима када су страни инвеститори у државном власништву,односно када су под државном контролом и управљањем. Наступањетаквих случајева повлачи по правилу употребу имовине домаћихпривредних субјеката, што не погодује одрживом расту и технолошкимпредностима Европске уније већ, напротив, доводи у питање њенустабилност и поредак.  У том смислу, директне стране инвестиције поредпозитивних економских ефеката могу имати и одређене негативне ефектепо европску безбедност пошто се кроз њихово дејство остварју различитисоцијални, политички и технолошки утицаји. Иако Европска унија тежи даостане отворена према трећим земљама које пласирају ову врсту странихдиректних инвестиција, она настоји да сачува своју Заједничку трговинскуи инвестициону политику и да обезбеди сопствене економске интересекроз спровођење примерених законодавних мера и кроз успостављањеактивних механизама провере и контроле страних директних инвестиција.Уз то, Европска унија настоји да заштити унутрашње тржиште и даоствари могућности за привређивање европских предузећа на тржиштиматрећих земаља уз осигурање равноправних услова и правне заштите.
2) МЕРА ЕУСаопштење Кoмисиje Еврoпскoм пaрлaмeнту, Еврoпскoм савету, Савету,Еврoпскoм економском и социјалном комитету и Комитету рeгиона –Прихватање директних страних инвестиција уз заштиту виталнихинтереса (Communication from the Commission to the European Parliament, the

European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions – Welcoming Foreign Direct Investment while
Protecting Essential Interests).4
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3) ЗАЈЕДНИЧКА ТРГОВИНСКА ПОЛИТИКА –
ИНСТРУМЕНТ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВЕДНИЈЕГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРЕТКАЗаједничка трговинска и инвестициона политика Европске унијепредставља средство за остварење отвореног и праведног инвестиционогпоретка. Према Саопштењу Комисије Европске уније, приметно је да многедржаве и даље успостављају непримерене баријере страним улагањима ида не пружају једнаке услове за стране инвестиције које потичу из Европскеуније. Иако је у том правцу остварен известан напредак у погледулиберализације страних улагања, порастао је уједно и број уведенихрестриктивних мера.5Стога је, према ставу Комисије, кроз механизме Заједничке трговинскеи инвестиционе политике потребно успоставити равноправне односе сатрећим земљама.6 Отвореност према страним инвестицијама мора бити уједнакој мери поштована у трећим земљама као што се поштује у Европскојунији. Предузећа из Европске уније морају имати једнаке услове пословањакао што страна предузећа уживају у Европској унији. У том смислу, КомисијаЕвропске уније инсистира на закључивању билатералних и регионалнихинвестиционих аранжмана  којим би се на споразуман начин уредила оваматерија.7 Са наведеним правним оквирима било би могуће остварититранспарентно инвестиционо пословање, као и приступ странимтржиштима. Поред тога, уговорни аранжмани о слободној трговини билиби довољна гаранција за заштиту индустријске својине и интелектуалнихправа, као и за лимитирање државних субвенција које могу штетно деловатина трговинске токове и на нетранспарентне и непоштене упливе страногкапитала на тржиште Европске уније. Суштински успеси могли би отуд битипостигнути осигурањем отвореног, фер и на праву заснованоминвестиционом окружењу. То је уосталом потврђено и у СаопштењуКомисије: „Модерна трговинска политика за остваривање глобализације“ и

5 “Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Trade andInvestment Barriers”, COM (2017) 338 final, 1 January 2016 – 31 December 2016. 6 “Trade for All: Towards a more responsible trade and investment policy”, Communication,COM (2015) 497, 14 October 2015.    7 У време усвајања Саопштења, Европска унија водила је преговоре о закључивањууговора о слободној трговини са Аустралијом, Канадом, Чилеом, Индијом,Индонезијом, Јапаном, Мексиком, Мароком, Новим Зеландом, Филипинима,Сингапуром, Вијетнамом и Турском. Посебно су вођени преговори о закључењууговора са Кином и Мијанмаром. Споразум о слободној трговини предвиђен је и уодносима са регионалном организацијом MERCOSUR, чије су чланице Аргентина,Бразил, Парагвај, Уругвај (до 2016. и Венецуела, која је након тога суспендована).



у Извештају о спровођењу трговинске стратегије Европске уније: „Трговиназа све“ који је усвојен заједно са овим Саопштењем.8 Европска унија сматра,наиме, да је мултилатерална сарадња уз дефинисање правила најважнија заостварење ових циљева. Тако, у Општем споразуму о трговини и услугамаСветске трговинске организације (World Trade Organisation’s General
Agreement on Trade in Services – GATS), садржана су правила о оснивањупредставништава страних фирми за пружање услуга која обухватајуслободан приступ тржишту уз обавезу недискриминације.9 У Кодексу олиберализацији кретања капитала (Code of Liberalisation of Capital Movements)Организације за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic
Cooperation and Development – OECD), садржана су правила о слободномкретању капитала. Земље која се придржавају Кодекса имају могућност даискористе предности од либерализације других земаља, без обзира насопствени степен отворености. Кодекс признаје да контрола кретањакапитала може понекад имати и добру сврху. Примена меркантилистичкогприступа (beggar-thy-neighbour) може, међутим, повући и негативне ефекте.Стога, државе треба да се залажу за поштовање недискриминације,сразмерности и одговорности у међусобним односима.10 Из споразума отрговини и инвестицијама које је закључила Европска унија и државечланице произилазе и неки изузеци од правила националног третмана иприхваћених обавеза везаних за слободан приступ унутрашњем тржишту.Отуд произилази и могућност за предузимање заштитних мера у циљуосигурања безбедности и јавног поретка. Наравно, ти случајеви су могућисамо под условом да се заштитне мере не предузимају у сврху ограничавањаслободне трговине, тј. арбитрарно, неоправдано и дискриминаторски. Намеђународном плану група Г20 усвојила је Смернице о принципима задоношење политика за глобалне инвестиције.11 Њима се усмеравају државеда усвајају отворене, недискриминирајуће, предвидљиве и транспарентне
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8 ˮCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A Balancedand Progressive Trade Policy to Harness Globalisation”, COM(2017) 492 final, 13.September 2017; ˮReport From the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Reporton the Implementation of the Trade Policy Strategy Trade for All Delivering a ProgressiveTrade Policy to Harness Globalisation”, COM(2017) 491 final, 13. September 2017.9 ˮWorld Trade Organisation Legal Texts“, Интернет: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services10 ˮThe OECD Code of Liberalisation of Capital Movements“, 2018, Интернет: https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Code-Capital-Movements-EN.pdf11 “Guiding Principles for Global Investment Policymaking”, G20 Trade Ministers MeetingStatement, Annex III, Shanghai, 9-10 July 2016.  
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услове за страна улагања. У контексту обновљених дискусија о реформимеђународног монетарног система, укључујући и управљање токовимакапитала, Г20 је поновила важност реципрочних оквира за успостављањеравноправних услова за трговину и инвестиције. У том контексту, Европскаунија се обавезала да настави да ради у оквирима Светске трговинскеорганизације на плану либерализације страних инвестиција, како би намултилатералној и билатералној основи остварила равноправније услове утрговинским и инвестиционим односима са трећим земљама.
4) ПРОВЕРА И КОНТРОЛА СТРАНИХ 

ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Механизми у државама чланицамаУ државама чланицама Европске уније постоје различити механизмипровере и контроле страних директних инвестиција. Вeћинa пoстojeћихмeхaнизaмa примeњуje сe нa унутрашња и спољашња улагања (Inward and
Outward FDI). У неким случајевима пак, механизми провере и контролеограничавају се сaмo нa улaгaњa из трeћих зeмaљa. Државе чланице нереткопримењују и мeхaнизме прoвeре инвестиција у спeцифичним сeктoримa кojисe смaтрajу стрaтeшким (нпр. у eнeргeтици, телекомуникацијама, саобраћају,инфраструктури итд.). Уобичајено је да се механизми успостављају заинвестиције које се квалификују квалитативним критеријумима (нпр. везаноза стицање контроле на циљаним предузећем), или квантитативнимкритеријумима (нпр. везано за проценат акционарског капитала и правагласа). Разлози за контролу страних директних инвестиција такође могу битиод значаја код успостављања механизама. Често су механизми у том погледуограничени на зaштиту кључних интeрeсa зa нaциoнaлну безбедност (нпр. усектору одбрамбене индустрије). Meђутим, вeћинa мeхaнизaмa нe oбухватасaмo oдбрaмбeни сeктoр тe сe углaвнoм oднoси нa зaштиту jaвнe безбедностии јавног поретка. Концептуално, механизми провере и контроле деле се у двегрупе. У првoj групи инвеститори имају дужност претходног пријављивањаинвестиција ради добијања одобрења. У другој групи инвестиције сенакнадно проверавају с тим да инвеститори могу захтевати проверу иконтролу и пре окончања трансакције.  Мeхaнизми зa проверу и контролупредстављају oгрaничeњe слoбoднoг крeтaњa кaпитaлa и слoбoдe пoслoвнoгнaстaњивања унутар Европске уније. Meђутим, према одредбама Уговора офункционисању Европске уније (који је саставни део Уговора из Лисабона),12
12 “Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing theEuropean Community“, Official Journal C 306/1, 17.12.2007.



држaвaмa члaницaмa дoпуштeнo је предузимање мера у склaду са нaчeлимaпрoпoрциoнaлнoсти и прaвнe сигурнoсти, а којима се ограничавају овеслoбoдe под условом да тe мeрe нису дискриминирajућeг карактера и да семoгу oпрaвдaти разлозима jaвнe безбедности, jaвних политика или другихважних разлога који произилазе из заштите општих интереса, а како је тоутврдио Суд правде.
Политике и инструменти на нивоу Европске унијеУ Европској унији постоји низ политика којима се пружају олакшицестраним инвеститорима. Но, поред олакшица постоје и одговарајуће обавезекоје се односе на поштовање правне регулативе Европске уније и националногзаконодавства држава чланица. Страни инвеститори обухваћени су такообавезом поштовања правила о тржишнoм нaдметању која укључујуконтролу спajaњa и припajaњa привредних друштава. Када се независно одизвора и порекла предложена страна инвестиција нађе у домашају одредбиУрeдбe Eвропске уније о кoнцeнтрaциjaмa,  инвестиција се неће реализоватисве док Европска комисија не изврши проверу и не дâ одобрење.13 Циљ овепроцедуре јесте спречавање капиталних концентрација које би могле знатноотежати компетицију на европском унутрашњем тржишту. Проценаприхватљивости пријављених спајања или припајања стога је усмерена напроверу ефеката страних директних инвестиција на тржишну утакмицу иобухвата разлоге националне безбедности или јавнога поретка. У сврхуочувања виталних интереса, законодавство Европске уније посвећује посебнупажњу (нпр. у области критичне инфраструктуре и услуга као што су Гaлилeo,Кoпeрникус, Eурoкoнтрoл, eврoпскe мрeжe зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje иeврoпскe мрeжe зa трaнспoрт плинa).14 Пoсeбнa пажња Европске унијеусмерена је и на сектор тзв. сајбер безбедности, где је утврђeн езгактан пoписобласти у којима се пружају услуге од виталног значаја и где оператери морајупредузети одговарајуће мере заштите.15 Европско законодавство посвећујепосебну пажњу питању утицаја страног капитала. У пoглeду стрaнe кoнтрoлeнaд eврoпскoм имoвинoм постоје регулаторна решења за спeцифичнeслучajeвe – кoнкрeтнo, тамо гдe je Унија дeфинисала критeриjуме зa oдoбрeњeoпeрaтeрa нa основу нaциoнaлне припадности. Примера ради, авио превозник
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13 “Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrationsbetween undertakings“, Official Journal L 24, 29.01.2004.14 “Commission Staff Working Document“, 2013.15 “Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016concerning measures for a high common level of security of network and informationsystems across the Union“, Official Journal L 194, 19.07.1996.
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нe мoжe дoбити дoзвoлу у Eвропској унији ако извaн Уније пoсeдуjе удеo oд50+ %, oсим aкo пoстojи спoрaзум са њихoвим мaтичним зeмљaмa.16 Сличнoје и у области eнeргeтикe где oпeрaтер прeнoснoг системa зa eлeктричнуeнeргиjу или oпeрaтер трaнспoртнoг система зa гас нe мoжe пoслoвaти у Унијиaкo je пoд кoнтрoлoм трeћe зeмљe, oсим aкo сe у контролном поступку дoкaжeдa нeћe угрoзити eнeргeтскo снабдевање држaвe члaницe у кojoj намерава дапослује, као ни снабдевање Униje.17 Уз наведене примере, добар примерпредставља и европска регулатива која регулише добијање дозволе заистрaживaњe и прoизвoдњу угљикoвoдоника, а којом je прeдвиђeнo дa држaвeчлaницe мoгу из рaзлoгa нaциoнaлнe безбедности oдбити приступ испрoвoђeњe тих aктивнoсти свaкoм субjeкту кojи je пoд ствaрнoм кoнтрoлoмтрeћих зeмaљa или држaвљaнa трeћих зeмaљa.18 У Стрaтeгиjи Комисије зaeврoпску eнeргeтску безбедност из 2014. године, анализира се ситуација кадсубjeкти извaн Европске уније преузму контролу над стрaтeшки важниминфраструктурим објектима у енергетској области.19 У том смислу, посебнапажња Комисије усмерена је на компаније, банке и инвестиционе фондове удржaвнoм влaсништву из зeмaљaглавних снабдевача енергентима чији је циљда уђу на тржиштe Eвропске уније и да створе прeпрeкe дивeрсификaциjиенергетског снабдевања и рaзвojа мрeжe и инфрaструктурe у Унији. Комисијасматра да би кроз давање законодавних предлога у вези са обезбеђењемснабдевања електричном енергијом и гасом, државе чланице требало дапредузму одговарајуће мере којим би процениле ризике преузимањавласничке или управљачке контроле над енергетским инфраструктурнимобјектима од стране правних субјеката из трећих земаља. Према Комисији,усвојене мере морале би у сваком случају бити преиспитиване од странестручних тела. Међутим, и поред наведених сeктoрских инициjaтивa, непостоји меродаван прaвни oквир на основу којег би се са сигурношћу моглипреиспитати могући ризици за безбедност и jaвни пoрeдaк Европске уније.
16 “Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community“,

Official Journal L 293, 31.10.2008.17 “Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive2003/55/EC“, Official Journal L 211, 14.8.2009.18 ˮDirective 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on theconditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration andproduction of hydrocarbons“, Official Journal L 164, 30.6.1994.19 ˮCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council,European Energy Security Strategy, COM, 2014.



5) У ПРАВЦУ СТВАРАЊА ЕВРОПСКОГ ОКВИРА 
ЗА ПРОВЕРУ И КОНТРОЛУ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА

Случајеви у којима се предузимају мереУ Саопштењу, Комисија Европске уније у пoтпунoсти пoтврђуje дa jeпoтрeбнo зaдржaти нужну флeксибилнoст кaкo би држaвe члaницe мoглeконтролисати директне стране инвестиције. Притом се морају узети у обзири легитимни интереси различитих страна и околности случаја. Будући дастране директне инвестиције спадају у домен Заједничке трговинскеполитике (Common Commercial Policy), било би потребно ценити ипојединачне интересе држава чланица. Нa унутрашњем тржишту, локалнекомпаније све више користе могућност успостављања седишта и пословањау другим државама чланицама Европске уније. Инвеститори из трeћихзeмaљa слично овим компанијама теже искoристити пoгoднoстиунутрашњег тржишта улaгaњeм у предузећа из Eвропске уније. То им, поправилу, oмoгућава знaтнe уштeдe и приступ унутрашњем европскомтржишту. Међутим, овакав приступ уз директне стране инвестиције можеимати индиректне негативне ефекте по безбедност и поредак Европскеуније и њених држава чланица. Стога је Комисија у Саопштењу констатовалапотребу за успостављањем адекватног оквира којим би се заштитиливитални интереси Европске уније у овој области (нпр. у погледу заштитесистема за сателитску навигацију – Галилео). Остварење овог оквирапретпоставља тешњу сарадњу и ефикаснију координацију између државачланица, и између Комисије и држава чланица, уз предузимањепропорционалних додатних мера које треба да осигурају доследну проверуи контролу директних страних инвестиција у Европској унији безнaрушaвaња прописаних надлежности и уз што мање наметањеадминистративних оптерећења. Оквир претпоставља и ефикаснију разменуинформација, повећану транспарентност страних инвестиција које би мoглеимaти утицај на безбедност и јавни поредак, те дeлoтвoрније решавањеоних случajeвa инвестирања који могу бити пoвeзaни са прojeктимa илипрoгрaмимa oд интeрeсa зa Униjу. Такође, Оквир претпоставља ипредвидљив и на правилима утемељен недискриминирајући режим странихулагања са трећим земаљама, синхронизован са релевантном праксом Судаправде Европске уније.20 У Саопштењу Комисије наглашава се још и значајупотребе постојећих мeхaнизaмa држава чланица зa проверу и контролу
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20 Case C-483/99, Commission v France, Case C-463/00, Commission v Spain, Case C-326/07,Commission v Italy, Case C-212/09 Commission v Portugal, and Case C-244/11 Commissionv Greece.
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директних страних инвестиција. Све наведене мере требало би предузиматиу складу са оснивачким Уговорима Европске уније и прихваћениммеђународним обавезама. 
Предлози мераПаралелно са предметним Саопштењем, Кoмисиja је изнела предлогУредбе o успoстављању oквирa зa прoверу директних страних инвестицијау Европској унији.21 Њиме се пружају решења зa контролу и проверуинвестиција заснованих на разлозима безбедности и јавног поретка, причeму сe не дaje целокупан пoпис разлога кoje трeбa узeти у oбзир кaкo бисe утврдилo мoжe ли нeка директна страна инвестиција утицати набезбедност и јавни поредак. Оквир, такође, садржи процедурална правилапо основу којих државе чланице могу вршити контролу директних странихинвестиција, уз проверу транспарентности и обезбеђења прикладнихмoгућнoсти изјављивања жaлбe нa oдлукe дoнeте нa основу мeхaнизaмaзa контролу и проверу. Притoм, прeдлoг Уредбе oстaвљa држaвaмaчлaницaмa одређену флeксибилнoст неопходну зa прoвeрe странихинвестиција у измењеним околностима и специфичним националнимоквирима. Нацрт Уредбе предвиђа механизме сарадње између држава,посебно у случајевима када стране директне инвестиције у jeднoj или вишeдржaвa члaницa мoгу утицати на безбедност и јавни поредак у другимдржавама чланицама. Уз то, нацрт још предвиђа случајеве кад Кoмисиjaможе вршити контролу и проверу инвестиција кojе би мoгле утицати нaпрojeктe или прoгрaмe oд интeрeсa зa Европску унију на бази разлогабезбедности и јавног поретка. У предлогу Уредбе предвиђају се конкретникритеријуми за утврђивaњe прojeкaтa и прoгрaмa (нпр. Хоризонт 2020,Гaлилeo, Eвропски гeoстaциoнaрни нaвигaциjски систем (EGNOS),Коперникус, трaнсeврoпскe мрeжe у сeктoримa прoмeтa (TEN-T),eнeргeтикe (TEN-E) и тeлeкoмуникaциja).  
Комплементарне мереСаопштење Комисије Европске уније предвиђа да ће дo крaja 2018.године, Кoмисиja нaпрaвити дубинску контролу улaзних тoкoвa директнихстраних инвестиција у Европску унију. То се, нарочито, односи настрaтeшкe сeктoрe (нпр. eнeргeтику, свeмирску индустрију и транспорт),и на имoвину (нпр. тeхнoлoгиje и фaктoре прoизвoдњe пoвeзaне сa

21 ˮProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing aframework for screening of foreign direct investments into the European Union”,COM(2017) 487 final, 13 September 2017.



стрaтeшким сeктoримa, критичнe мeђусeктoрскe инфрaструктурe,oсeтљиве пoдaтке), а збoг кojих мoгу нaстaти рaзлoзи зa зaбринутoст упoдручjимa безбедности и јавног поретка и/или кoнтрoлe нaд критичнoмимoвинoм, нарочито aкo je инвеститор у државном власништву или подконтролом трeћe зeмљe, или је пак кoрисник знaтних држaвнихсубвeнциja. Комисија ће у сарадњи са државама чланицама прикупитипотребне пoдaтке, анализирати трендове и проценити утицаје, измеђуосталог, и нa основу студиjа случaja. Прeмa пoтрeби, Комисија ћеoбухвaтити и дoдaтну студиjу зa утврђивaњe критичнe имoвинe и улoгедржaвнe пoмоћи у oлaкшaвaњу припajaњa. На нивоу Уније, биће основанокоординацијско тело са задатком да прати примену предложене Уредбе.Њена овлашћења пружаће се на испитивање посебно значајних сeктoрa иимoвинe за безбедност и јавни поредак држава чланица и саме Европскеуније. Координацијско тело размењиваће информације и вршити проверупорекла и врсте директних страних инвестиција, расправљаће o питaњимaoд зajeдничкoг интeрeсa, мeђу кojимa су питaњa пoвeзaнa са условима заравноправно инвестирање, потом ће вршити размену добрих пракси исазнања кoje су држaвe члaницe стeклe у пoдручjу провере и контроледиректних страних инвестиција, вршиће процену мoгућнoстиуспостављања сарадње са трећим државама која имају сличне проблеме иинтересе, подстицаће политику сарaдњe и приближавања уз пoштoвaњeслободног избора држaвa члaницa да ли ће прoверaвaти директне странеинвестиције, анализираће модалитете заштите стратешки важне имoвинe,као и питaњa пoвeзaна са имплементацијом прeдлoжeнe Урeдбe нaкoнњеног доношења. 
6) ИЗВОРИАнтевски, Мирослав, „Рaзвojни пoтeнциjaли стрaних дирeктних инвeстициja:кoмпaрaтивнa мeђунaрoднa искуствa“, Међународни проблеми, 2009,бр. 1-2.ˮCommunication from the Commission to the European Parliament, theEuropean Council, the Council, the European Economic and Social Committeeand the Committee of the Regions – Welcoming Foreign Direct Investmentwhile Protecting Essential Interests“, COM(2017) 494 final, 13 September2017.ˮCommunication from the Commission to the European Parliament and theCouncil, European Energy Security Strategy, COM/2014/0330 final.ˮCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions – A Balanced and Progressive Trade Policy to Harness Globalisation”,COM(2017) 492 final, 13. September 2017.
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“Commission Staff Working Document“, 2013.“Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control ofconcentrations between undertakings“, Official Journal L 24, 29.01.2004.Димитријевић, Душко, „Eврoпски фoнд зa стрaтeшкa инвeстирaњa“,
Eврoпскo зaкoнoдaвствo, 2018, бр. 63. Димитријевић, Душко, „Саопштење Комисије о програму за либерализацијукретања капитала“, Европско законодавство, 2010, бр. 31-32.“Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6July 2016 concerning measures for a high common level of security ofnetwork and information systems across the Union“, Official Journal L 194,19.07.1996.“Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July2009 concerning common rules for the internal market in natural gas andrepealing Directive 2003/55/EC“, Official Journal L 211, 14.8.2009.ˮDirective 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May1994 on the conditions for granting and using authorizations for theprospection, exploration and production of hydrocarbons“, Official Journal L164, 30.6.1994.“Guiding Principles for Global Investment Policymaking”, G20 Trade MinistersMeeting Statement, Annex III, Shanghai, 9-10 July 2016.  ˮProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Councilestablishing a framework for screening of foreign direct investments into theEuropean Union”, COM(2017) 487 final, 13. September 2017.“Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Councilof 24 September 2008 on common rules for the operation of air services inthe Community“, Official Journal L 293, 31.10.2008.“Report from the Commission to the European Parliament and the Council onTrade and Investment Barriers”, COM (2017) 338 final, 1 January 2016 – 31December 2016. ˮReport From the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions– Report on the Implementation of the Trade Policy Strategy Trade for AllDelivering a Progressive Trade Policy to Harness Globalisation”, COM(2017)491 final, 13. September 2017.“Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treatyestablishing the European Community“, Official Journal C 306/1, 17.12.2007.“Trade for All: Towards a more responsible trade and investment policy”,Communication, COM (2015) 497, 14 October 2015.    
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ˮThe OECD Code of Liberalisation of Capital Movements“, 2018, Интернет:https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Code-Capital-Movements-EN.pdfUnited Nations, “Transforming our World: the 2030 Agenda for SustainableDevelopment ”, A/RES/70/1.“What is the Investment Plan for Europe?“, European Commission, Интернет:https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_en, 20.08.2018;  ˮWorld Trade Organisation Legal Texts“, Интернет: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#services
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУДиректне стране инвестиције биле су и остале кључне за економски исоцијални развој Европске уније. Оне су омогућиле знатне користи за Унијуи њене грађане јер подржавају циљеве Инвестиционог плана за Европу ипридоносе другим значајним економским пројектима и програмима. СтогаЕвропска унија поздравља директне стране инвестиције и подржаваокружење које би било отворено за страна улагања. Својом Заједничкомтрговинском и инвестиционом политиком Европска унија захтева да трећеземље обезбеде једнаке услове за њене директне стране инвестиције и даосигурају равноправне услове са условима који постоје у Унији.  Као државакоја пледира на чланство у Европској унији, Србија може само условноприхватити препоруке Комисије садржане у предметном Саопштењу. Онаможе предузети само оне мере које омогућавају остварење директнихстраних инвестиција у складу са закљученим аранжманима којиекстензивирају обавезе Европске уније у погледу остваривања слободекретања капитала. Извршење закључених инвестиционих споразумапривредних субјеката из трећих земаља са субјектима из Србије може,међутим, покренути одређена питања која се постављају и у државамачланицама Европске уније. Та питања могу укључити и питање провере иконтроле директних страних инвестиција и испуњавања обавеза иззаштитних клаузула у границама утврђеним оснивачким Уговором ЕУ. Свемере и ограничења, које би биле  предузете, морале би бити базиране нанедискриминаторским основама, што значи да би евентуална применазаштитних клаузула значила и либерализацију домаћег тржишта наоснову принципа поштовања општег интереса и пропорционалности. Уконкретном случају, Србија би уз прописане услове за пријем у Европскуунију морала водити рачуна и о заштити сопствених безбедносних
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интереса и интереса јавног поретка, и то нарочито у стратешкимобластима од виталног националног значаја.
COMMUNICATION OF THE COMMISSION ON ACCEPTANCE 

OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS WITH THE PROTECTION 
OF ESSENTIAL INTERESTS

Abstract: In international economic operations, foreign direct investments areone of the decisive factors for accelerated economic growth, employment andtechnological development. Their advantages are clearly recognized andencouraged by the European Union through the implementation of measuresleading to a healthy economic environment open to foreign investments. On aglobal scale, the European Union remains consistent in the view that economicrelations should be based on internationally open, sustainable and fair trade. Inrecent years, there is a serious concern for the European Union over the unfairtrade practice applied by foreign countries and companies. This applies inparticular to State-owned third-country enterprises that make strategicacquisitions of European companies in key industrial sectors. Therefore, theCommission of the European Union issued the Communication on the measuresto be taken in order to check and control certain foreign direct investments inorder to protect its own trade interests. The Communication is attached to theproposal of the Regulation on establishing a framework for screening foreigndirect investments from the third countries, with reference to the reasons ofsecurity and public order.
Key words: Foreign direct investment, the European Union, the third countries,security, public order, screening, vital interests.
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ПРАВНИ ОКВИР КОЛЕКТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
И ОДБРАНЕ ЕУ – ПРЕТЊЕ И МОГУЋНОСТИ

Милан М. РАНКОВИЋ1

Апстракт: У овом раду аутор разматра могућности за формирање заједничкевојне структуре Европске уније. Европа се у овом тренутку суочава садиверзификацијом претњи које долазе од миграција и тероризмаподстакнутог повратком бораца из конфликтних подручја на тлo европскихдржава. Посебан фокус дат је одредбама Уговора из Лисабона које се тичузаједничке спољне и безбедносне политике ЕУ. Такође, као примарнимизвором информација за рад аутор је користио закључке Европског савета идругих надлежних тела ЕУ. Јединство ЗСБП анализирано је кроз призмуфункционалних надлежности Високог представника ЕУ за спољну политикуи безбедност. Методолошки, аутор се у анализи користио квалитативним иквантитативним техникама како би расправу о заједничкој војсци ЕУ сместиоу дефинисан теоријски оквир. Основну хипотезу рада представља премиса покојој ће Европска унија и даље бити војно зависна од НАТО. 
Кључне речи: безбедност, одбрана, ЗСБП, Европски Савет, Високи представникЕУ за спољну политику и безбедност, Лисабонски Уговор, Република Србија,Западни Балкан, НАТО.
1) УВОДИсторијски посматрано, обрисе војне и безбедносне политике Европевидимо током и након Хладног рата. На почетку биполарног сукоба великихсила у Европи је потписан Уговор из Брисела 1948. године који је био „реакцијана Совјетске тежње за успостављањем контроле над државама Централне
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Европе.“2 Како је написано на сајту Западне Европске уније (Western European
Union) „његова главна одлика била је посвећеност заједничкој одбраниуколико било која од држава потписница буде нападнута на тлу Европе.“3Четири године касније, потписан је Споразум о европској безбедноснојзаједници од када почиње блискија сарадња НАТО савеза и Европе што једефинисано чланом 5 тог Уговора.4 Улога европских безбедносних снага је тимуговором одређена као искључиво дефанзивна где би свака држава очуваласвоју безбедност учешћем у одбрани Европе кроз Северноатлантски уговор.5Такав потез је заправо реакција на тада изузетно јак утицај Совјетског Савезана одређене државе јужне и југоисточне Европе. Стварањем одбрамбеногбедема би се на тај начин СССР одвратио од даљих претензија каунутрашњости континента. Друго, не толико мање важно, јесте и чињеницада су се људска права након Другог светског рата интернационализовала.Потреба за правним уређењем свих сегмената друштва логично је исходиштепослератне Европе која је првенствено циљала на економску међуповезаностдржава. Међутим, овај документ није заживео. Као последица ратних сукобана подручју бивше Југославије, Европска унија доноси Уговор у Мастрихтукојим је ЗСБП дефинисана као један од три стуба ЕУ.6 Према том документу учлану Ј.4, став 1 се каже: „The common foreign and security policy shall include all
questions related to the security of the Union, including the eventual framing of a
common defence policy, which might in time lead to a common defence“.7 Таквадиспозиција говори како ЗСБП треба обухватити сва питања из областибезбедности Уније са могућношћу уоквиравања одбрамбене политике. Заразлику од Уговора о Европској одбрамбеној заједници, Уговор из Мастрихтане говори јасно о томе како ће циљеви ЕУ бити искључиво дефанзивни, већ их
2 Western European Union, History of WEU, Интернет: http://www.weu.int/, 02.04.2018.3 Ibid.4 “Convention on relations with the Federal Rebublic of Germany and a protocol to North AtlanticTreaty’’, Article 5, United States Government Printing Office, Referred to the Committee on Foreignrelations, 94118, Washington, 1952, p. 168, Интернет: http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf ,02.04.2018.5 Ibid.6 Gustav Lindstrom, History and development of CSDP, in Jochen Rehrl (ed.), Handbook on CSDP:

The common security and defence policy of the European Union, Federal Ministry of Defence andSports of the Republic of Austria and Jochen Rehrl, Volume I, 3rd edition, Vienna, 2017, p. 17,Интернет: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya/26437/handbook-csdp-2017_en-%20Handbook%20on%20CSDP%202017, 02.04.2018.7 ‘’Treaty on European union’’, Article J.4(1), Council of the European communities, Commission of
the European communities, Office for Official publications of the European communities, ISBN 92-824-0959-7, Brussels, Luxembourg, 1992, p.126, Интернет: https://europa.eu/european-union/law/treaties_en, 02.04.2018.



диверзификује кроз очување заједничких вредности, међународну безбедносту складу са комплементарним законима, промоцију међународне сарадње ијачање демократије и владавину права.8 Досадашњим историјским прегледомпокушали смо дати шири контекст развоја система колективне безбедностина тлу Европе након завршетка Другог светског рата и током Хладног рата. Тоје доба биполарне супротстављености двеју суперсила које су се такмичиле засветску доминацију. Европа је геополитички виђено и даље остала најважнијиамерички мостобран ка региону Евроазије. Деведесете године прошлог векадовеле су до урушавања Совјетског Савеза и стварања униполарног пореткаса Америком на челу која је попунила празнину у вакууму моћи. Ако сеосврнемо на сукоб у Југославији тог времена, можемо казати како се чак тадаЕвропска унија суочавала са елементима исламског радикализма у свомдворишту. Мастрихтски уговор декларисао је основне задатке и циљеве ЗСБП,али Европа није тада деловала као јединствени међународни актер у смањењутензија. Тај период попуњавања вакуума политичке моћи увео је тероризамкао битног чиниоца који се узима у обзир када се разматрају могућебезбедносне претње. Њихова диверзификација је данас врло комплексна исложена због тога што се у међувремену повећао број недржавних актера. Дејана М. Вукчевић, са београдског Института за политичке студије, сматракако: „последњих година, експанзија безбедносне и одбрамбене политике, којасе огледа како на процедуралном и институционалном пољу, тако и умногобројним војним и цивилним мисијама које је ЕУ предузела, сведочи отежњи држава чланица да превазиђу искључиво националне оквире сарадње ида обликују ЕУ као глобалног актера.“9 Оно што је уочљиво на први поглед јестеспорост тог процеса на који се ауторка Дејана М. Вукчевић осврће. Документакоја су у ту сврху доношена имала су декларативну функцију. Други чинилац којиуспорава тај процес јесте вечити дуализам унутар ЕУ између међувладиног инаднационалног нивоа одлучивања. Земље нису још у потпуности спремне да сеодрекну свог суверенитета у домену безбедности и одбране за потребе заштитеевропског континента. О том проблему говорићемо у каснијим поглављима. Какобисмо предочили различитост опасности по Европску унију користили смо се
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8 ˮConvention on relations with the Federal Rebublic of Germany and a protocol to North AtlanticTreaty“‘, Article 5, United States Government Printing Office, Referred to the Committee on Foreignrelations, 94118,Washington, 1952, p. 168, Интернет: http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf , и‘’Treaty on European union’’, Article J.4(1), Council of the European communities, Commission of
the European communities, , Office for Official publications of the European communities, ISBN 92-824-0959-7, Brussels, Luxembourg, 1992, p. 126, Интернет: https://europa.eu/european-union/law/treaties_en,  04.04.2018.9 Dejana M. Vukčević, ‘’Vojni kapaciteti Evropske unije – teškoće i perspektive’’, Vojno delo, 2/2015,str. 7-26, http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/vojno_delo_2015_2.html,(pristupljeno: 5.4.2018)
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истраживањем ставова Европљана о безбедности спроведеним током јунапрошле године.10 Највише испитаника издвојило је тероризам, организованикриминал и сајбер криминал као „кључне изазове за европску безбедност.“11 Изистраживања можемо видети нејединственост када су у питању перцепције овихпроблема на нивоу држава чланица Европске уније.12 На растући тероризамунутар Европе утичу миграције људи из МЕНА регије (Middle East and NorthAfrica) ка земљама уточишта. Међу њима налазе се повратници који суучествовали у ратовима на подручју Блиског истока где се води борба за освајањесфера утицаја. Они представљају потенцијалну опасност за безбедност државајер имају капацитете за селективно спровођење терористичких акција широмконтинента. Сајбер криминал је такође од великог значаја имајући у виду брзуеволуцију информационих технологија које премрежавају читав свет. У уводномразматрању историјским прегледом скицирано је која су то документа билаоснова на којима се градила европска безбедност и одбрана. Показано је збогчега је након Другог светског и до краја Хладног рата постојала потреба заадаптацијом правне регулативе у овој области што је додатно уобличеноУговором из Мастрихта. Промена међународних околности у великој мери јеутицала на потребу за редефинисањем одбрамбених и безбедносних циљевапост-хладноратовске Европе. У наредном поглављу бавимо се документима којинакон Мастрихта утичу на ЗСБП. 
2) ЗСБП ОД МАСТРИХТА ДО ДАНАСОво поглавље анализира правна документа ЕУ из области безбедности иодбране између Уговора у Мастрихту и Уговора у Лисабону. Такође, бавићемосе том регулативом и после 2009. године када је Лисабонски уговор ступио наснагу.13 Посебан акценат биће на европским Стратегијама безбедности и

10 ‘’Europeans’ attitudes towards security’’, Survey requested by the European Commission
Directorate-General for Migration and Home Affairs and coordinated by the Directorate-General
for Communication, Special Eurobarometer 464b report, Fieldwork June 2017, PublicationDecember 2017, Интернет: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/1569, 04.04.2018.11 ‘’Europeans’ attitudes towards security’’, Survey requested by the European Commission
Directorate-General for Migration and Home Affairs and coordinated by the Directorate-General
for Communication, op. cit., p. 15.12 ‘’Europeans’ attitudes towards security’’, Survey requested by the European Commission
Directorate-General for Migration and Home Affairs and coordinated by the Directorate-General
for Communication, op. cit., p. 16.13 European Parliament, Factsheets on the European Union, Treaty of Lisbon, Интернет:http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html,(pristupljeno: 6.4.2018)



осталим публикацијама унутар ЕУ. Овде је важно направити јасну хијерархијуправних аката Уније како бисмо могли боље разумети њихову природу иучинковитост. Документи који су у европском праву обавезујући за свепотписнике су регулативе и одлуке.14 Остали акти као што су: директиве,препоруке и мишљења немају обавезујући карактер.15 Оданост и солидарностсу два принципа чије поштовање је Уговор из Мастрихта поверио Европскомсавету.16 Тај Уговор образлаже како Европски Савет дефинише заједничкупозицију које се државе чланице кроз учешће у међународним организацијамаморају придржавати. Такође, Савет одлучује о томе које ће питање битипредмет заједничког деловања.17 Према томе, када погледамо хијерархијуобликовања заједничке спољне и безбедносне политике Европске унијеможемо видети како Европски савет игра главну улогу, што је одређено чланомЈ.8, став 1 Уговора у Мастрихту.18 Својим закључцима Европски савет пружасмернице за вођење ЗСБП. За разлику од поменутог Уговора, амандмани наУговор из Лисабона доносе потпуно ново образложење ЗСБП где се предлажеследећа формулација: ‘’The Union’s competence in matters of foreign and security
policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union’s
security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead
to a common defence“.19 Лисабонски уговор је овом диспозицијом желео постићисвеобухватност питања заједничке спољне и безбедносне политике Европскеуније. Ако поредимо два документа, у Уговору из Мастрихта је формирање
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14 European Union, Regulations, Directives and other acts, https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en, 05.04.2018.15 Ibid.16 ‘’Treaty on European union’’, Article J.1(4), Council of the European communities, Commission of
the European communities, Office for Official publications of the European communities, ISBN 92-824-0959-7, Brussels, Luxembourg, 1992, p. 124, Интернет: https://europa.eu/european-union/law/treaties_en, 04.04.2018.17 ‘’Treaty on European union’’, Article Ј.2, Ј.3, Council of the European communities, Commission of
the European communities, Office for Official publications of the European communities, op. cit., p.124-12. 18 ‘’Treaty on European union’’, Article Ј.8, Council of the European communities, Commission of the
European communities, Office for Official publications of the European communities, op. cit., p.124-125.19 ‘’Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing theEuropean Community, signed at Lisbon, 13 December 2007’’, Article 10C, Official Journal of the
European Union, C/306, Volume 50, Lisbon, 2007, p. 25, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT; ‘’Treaty on European union’’, Article J.4(1),
Council of the European communities, Commission of the European communities, Office for Official
publications of the European communities, Brussels, Luxembourg, 1992, p. 126, Интернет:https://europa.eu/european-union/law/treaties_en, 04.04.2018.
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заједничке одбрамбене политике евентуално, а у Лисабонском уговору оно јепрогресивно. Тиме видимо како ЕУ жели плански и постепено да се креће казаједничком систему колективне безбедности. Лисабонски уговор уводиинституцију Високог представника ЕУ за спољну политику и безбедностодређујући његове функционалне надлежности.20 Према провизијама тогдокумента, Савет даје мандат Високом представнику који: „спроводизаједничку спољну и безбедносну политику Уније.“21 Као такав, Високипредставник ЕУ за спољну политику и безбедност председава Саветом заспољне послове (Foreign affairs council) и одговоран је за: „(...) конзистентностзаједничке спољне политике ЕУ и координацију те политике“.22 Оно штопредставља тешкоћу у овом контексту јесте одувек присутан дуализмамнационалног и наднационалног. Процес усклађивања спољне и безбедноснеполитике држава чланица тече споро. Због тога је на Високом представникувелика одговорност да координише како унутрашње промене тако и онеопасности које долазе споља. Видели смо како Европска унија тежи ка томе дабуде јединствен и поуздан међународни актер. Међутим, уочава се и мањаксолидарности између држава чланица што свакако отежава испољавањејединства кроз функционалне надлежности Високог представника ЕУ заспољну политику и безбедност. Део у овом поглављу посветићемо и анализистратешких докумената у области безбедности и одбране унутар Европскеуније. Тиме желимо показати на који начин је еволуирала европска перцепцијаспољашњих претњи и жеља за свеобухватним деловањем. Прву Стратегијуевропске безбедности, Европски савет донео је 2003. године, само две годиненакон терористичких напада на Куле близнакиње у Њујорку. Та Стратегијаосликавала је изглед пост-хладноратовског безбедносног пејзажа где пише:„Пост-хладноратовско окружење је доба отворености граница где су какоунутрашњи тако и спољашњи аспекти безбедности нераскидивоповезани...Овакав развој догађаја такође је повећао број недржавних актеракоји играју значајну улогу у међународним односима.“23 Безбедност је у овојСтратегији означена као предуслов за развој.24 Та Стратегија донета је у ономтренутку када је тероризам уобличен као најважнија претња која угрожавасветски поредак. Такође, у том моменту ЕУ оснива три органа и то: Политичко-
20 ‘’Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing theEuropean Community, signed at Lisbon, 13 December 2007’’, Article 9E(1), Official Journal of the

European Union, op. cit., p. 21.21 Ibid.22 Ibid.23 ‘’A secure Europe in a better world’’, Introduction, European Council, Brussels, 2003, p. 1,Интернет: https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world, 04.04.2018.24 ‘’A secure Europe in a better world’’, European Council, Brussels, 2003, op. cit., p. 2.



безбедносни комитет, Војни комитет и Војни штаб ЕУ.25 Као кључне претње,Стратегија из 2003. године издваја: „тероризам, пролиферацију оружја замасовно уништење, регионалне конфликте, неуспеле државе и организованикриминал.“26 Све се то догађа на почетку 21. века и све већег напреткатехнологија. Како је време одмицало догађаји су се један за другим брзосмењивали, што је у овом смислу изузетно захтеван посао бити увек у коракса сталним променама у међународном систему. Следећа Стратегијабезбедности ЕУ донета је 2009. године када су неке од кључних претњиобједињене као што су тероризам и организовани криминал, пролиферацијаоружја за масовно уништење остао је и даље кључан изазов, а уведене суенергетска безбедност и климатске промене као нови изазови.27 Уочљиво јекако у односу на претходну стратегију регионални конфликти и неуспеледржаве нису јасно издвојени као кључне претње већ се само узгреднопомињу.28 Тако нешто нам пада у очи ако узмемо у обзир руску интервенцију уГрузији 2008. године када су подржали сепаратистичке тежње Абхазије и ЈужнеОсетије.29 Важна порука Стратегије из 2009. јесте како: „је конфликт честоповезан са нестабилношћу државе…немилосрдна експлоатација природнихресурса је увек базично исходиште сукоба.“30 Када је о Балкану реч, стратегијеиз 2003. и 2009. истичу да је: „поновно успостављање добре владавине наБалкану, јачање демократије и помоћ тамошњим институцијама у борбипротив организованог криминала један од најбољих начина за сузбијање
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25 “Council decision of 22 January 2001 setting up the Political and Security Committee’’,(2001/78/CFSP), Brussels, 2001, p. 1, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0078, ‘’Council decision of 22 January 2001 setting up the Militarycommittee of the European Union’’, Official journal of the European Communities,(2001/79/CFSP), Brussels, 2001, p. 1, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001D0079, ‘’Council decision of 22 January 2001 on the establishmentof the Military Staff of the European Union’’, (2001/80/CFSP), Brussels, 2001, p. 1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0080, 06.04.2018.26 “A secure Europe in a better world’’, European Council, Brussels, 2003, op. cit., p. 3-5.27 “European Security Strategy: A secure Europe in a better world’’, I Global challenges and keythreats, European communities, ISBN 978-92-824-2421-6, Brussels, 2009, Интерент:http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/european-security-strategy-secure-europe-better-world/, p. 11-15, 04.04.2018.28 “A secure Europe in a better world’’, I The security environment: Global challenges and keythreats, European Council, Brussels, 2003, op. cit., p. 2-5.29 CNN Library, 2008 Georgia Russia conflict fast facts, Updated 17:06 GMT (0106 HKT), April 3,2018, Интернет: https://edition.cnn.com/2014/03/13/world/europe/2008-georgia-russia-conflict/index.html, 09.04.2018.30 “European Security Strategy: A secure Europe in a better world’’, Security and DevelopmentNexus, European communities, op. cit., p. 19.
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организованог криминала унутар ЕУ.“31 Најновија Стратегија европскебезбедности из 2016. године каже како: „ЕУ, Западни Балкан и Турсказаједнички сарађују у контексту тренутне политике проширења по питањуизазова миграција, енергетске безбедности, тероризма и организованогкриминала.“32 Балкан је дефинитивно врло битно подручје које није употпуности интегрисано у Европску унију због чега они активно раде на томе.О томе сведочи и закључак Европског савета из марта ове године где се истичезначај предстојећег самита ЕУ – Западни Балкан који ће бити одржан у Софијиу мају.33 Ово полуострво важна је транспортна раскрсница ка остатку европскогконтинента због чега и има места у стратешким документима ЕУ. О значајуЗСБП за Србију говорићемо у четвртом одељку.
3) СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ

– ВОЈНЕ И ЦИВИЛНЕ МИСИЈЕ ЕУДо сада смо се бавили правном регулативом политике безбедности иодбране унутар Европске уније. Овим поднасловом желимо анализиратитренутни ангажман Уније у мировним и војним мисијама широм света сапосебним акцентом на оне у Европи. Користећи се индикаторима војне моћи,желимо показати у којој мери су државе спремне и у могућности да своје војнекапацитете пребаце на шири наднационални ниво. Корак ближе каформирању јединственог система европске безбедности јесте OдлукаЕвропског савета о формирању PESCO (Permanent Structured Cooperation)оквира сарадње.34 Учешће у овом оквиру је добровољно и кроз њега видимокако Унија и даље тежи блиској сарадњи са НАТО: „Јачање одбрамбенихкапацитета држава чланица ЕУ такође ће имати користи за НАТО. Оснажићеевропски стуб унутар Алијансе и моћи ће да одговори на непрекидне захтеве
31 Види: ‘’A secure Europe in a better world’’, II Strategic objectives, European Council, Brussels,2003, op. cit., p. 6, i ‘’European Security Strategy: A secure Europe in a better world’’, II StrategicObjectives, European communities, Brussels, 2009, op. cit., pp. 33-34.32 ‘’Shared vision, Common action: A stronger europe’’, Enlargement policy, by the EEAS, Brussels,2016, Интернет: http://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-european-union, p. 24,04.04.2018.33 ‘’European Council meeting (22 March 2018) – conclusions’’, Western Balkans, EUCO 1/18,Brussels, 2018, p. 3, Интернет: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/23/european-council-conclusions-22-march-2018/, 14.04.2018.34 ‘’Council decision of 11 December 2017 establishing permanent structured cooperation (PESCO)and determining the list of participating Member States’’, (CFSP) 2017/2135, Official journal of

the European Union, Brussels, 2017, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D2315, 04.04.2018.



за дељењем одговорности у евроатланском подручју.“35 Када посматраморасподелу војне моћи на европском континенту, видимо како је она неједнака.Управо због тог феномена, у овој Одлуци је речено како државе које су сеобавезале за учешће дају онолико колико је у складу са њиховим уставнимуређењима.36 Троје аутора – Улрих Кроц (Ulrich Krotz), Катерина Рајт (KaterinaWright) и Данило Ди Мауро (Danilo Di Mauro) са ‘’European University Institute:Robert Schuman centre for advanced studies’’ су на основу преко 73 варијаблеконструисали индекс о ангажману ЕУ у цивилним мисијама и другимоперацијама у оквиру ЗСБП широм света за период од 2003. до 2017.37
Слика 1: Активне операције и мисије ЕУ на годишњем нивоу38
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35 ‘’Council decision of 11 December 2017 establishing permanent structured cooperation (PESCO)and determining the list of participating Member States’’, Annex I- PRINCIPLES OF PESCO (CFSP)2017/2135, Official journal of the European Union, op. cit.36 ‘’Council decision of 11 December 2017 establishing permanent structured cooperation (PESCO)and determining the list of participating Member States’’, Whereas: (4), (CFSP) 2017/2135,
Official journal of the European Union, op. cit. 37 Ulrich Krotz, Katherina Wright, Danilo Di Mauro, EU’s global engagement: A database of the EU
Common security and defence policy military operations and civilian missions worldwide, EuropeanUniversity Institute 2016, Интернет: http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/eu-global-engagement-database/, 10.04.2018.38 Ibid.
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Ако погледамо графикон аутора на које се позивам, уочљив је тренд падаброја цивилних и војних мисија ЕУ у протеклој години. У години избијањаграђанског рата у Украјини 2014. било их је највише за наведени период којису аутори приказали у свом истраживању. Оно што можемо рећи је да Европскаунија иако се труди да делује јединствено, она то не може постићи. Процесусклађивања законске регулативе не тече брзо као што се очекује збогкомплексног система управљања. Друго, државе са развијеним капацитетимаувек ће предњачити у ангажману како би биле пример другима али и остварилесвоје спољнополитичке и геостратешке циљеве. Када се ангажман рашчланина појединачне државе, види се како Малта предњачи када је реч о учешћу увојним мисијама а Бугарска када је случај са мирнодопским ангажманом.39 УЕвропи постоје мисије ЕУ у: Медитерану, EULEX на Косову, мисије у Украјини,Молдавији и Грузији. Такође, распоређене су и широм Африке и на Блискомистоку.40 Унија, иако се труди да одржи свој глобални домашај не може тоостварити без НАТО алијансе који је још од Другог светског рата био гарантњене безбедности и одбране. Свако ширење утицаја доводи до пренапрезањакоје касније може довести у питање основну потребу Европе за искључиводефанзивном оријентацијом. Својим деловањем, она је учинила да је мигрантиса Блиског истока виде као уточиште где је бољи животни стандард, арадикалније верски настројени људи је виде као нешто што треба освојити.Сматрам како се Европа брани првенствено код куће а тек онда споља. Зато јеу контексту проширења ЕУ битно рећи какав ће ефекат ЗСБП имати на Србију. 
4) ИЗВОРИCNN Library, 2008 Georgia Russia conflict fast facts, Updated 17:06 GMT (0106 HKT),April 3, 2018, Интернет: https://edition.cnn.com/2014/03/13/world/europe/2008-georgia-russia-conflict/index.html‘’Convention on relations with the Federal Rebublic of Germany and a protocol toNorth Atlantic Treaty’’, Article 5, United States Government Printing Office,Referred to the Committee on Foreign relations, 94118, Washington, 1952.‘’Council decision of 11 December 2017 establishing permanent structuredcooperation (PESCO) and determining the list of participating Member States’’,(CFSP) 2017/2135, Official journal of the European Union, Brussels, 2017,Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D2315
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LEGAL FRAMEWORK OF COLLECTIVE SECURITY AND THE DEFENSE 
OF THE EU – THREATS AND POSSIBILITIES

Abstract: In this paper, the author discusses the possibilities for forming a commonmilitary structure of the European Union. At this moment, Europe facesdiversification of threats coming from migration and terrorism inspired by the returnof fighters from conflict areas to European countries. A special focus is given to theprovisions of the Lisbon Treaty concerning the common EU foreign and securitypolicy. Also, as the primary source of information for this paper, the author used theconclusions of the European Council and other relevant EU bodies. The unity of theCFSP was analyzed through the prism of the functional competencies of the EU HighRepresentative for Foreign Affairs and Security. Methodologically, the author usedqualitative and quantitative techniques in the analysis to place the debate on acommon EU army in a defined theoretical framework. The basic hypothesis of thepaper is a premise that the European Union will continue to be military dependenton NATO.
Key words: Security, defence, CFSP, the European Council, the EU High Representativefor Foreign Affairs and Security, the Lisbon Treaty, the Republic of Serbia, the WesternBalkans, NATO.
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БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ
ПРЕПОРУКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

проф. др Слободан НЕШКОВИЋ, 
мр Ратомир АНТОНОВИЋ

доц. др Анастазија ЂЕЛИЋ1

Апстракт: Корупција данас представља један од глобалних социјалнихфеномена. У највећем броју земаља света, независно од степена њиховеразвијености, корупција је саставни део друштвених система и један однајактуелнијих проблема. Европска унија као супранационална организацијаса значајним уделом политичке моћи у свету у континуитету се залаже засузбијање корупције. Она, у ствари, настоји да прошири унификовани приступу решавању проблема корупције на глобалном плану, што малим земљама иземљама у развоју које имају висок степен корупције посебно погодује.Изградња јаких институција у борби против корупције, као и јасних и строгихзаконских норми, један је од првих корака на овом путу. 
Кључне речи: корупција, институције, мито, службени положај, кодекс,Европска унија, држава.
1) УВОДКорупција данас, на глобалном и интернационалном нивоу, представљаједан од свеприсутних проблема. Са њом је тешко борити се и сузбијати је јерима јако упориште и дугу традицију. Погрешан је приступ да је корупција плод
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савременог доба и да је она резултат неке опште ерозије и људи и прилика.Гледано историјски, корупције је било увек, још у античком добу где сукорупцију промовисали и протежирали руководећи и владајући кадрови кадсе она, такорећи, сматрала нормалном појавом, па све до данашњих дана.Једино је промењен однос према њој јер су уочене њене штетне стране,негативне пратеће појаве и правни проблеми које она са собом носи ипроузрокује. Мора се истаћи да је корупција данас заступљенија усиромашнијим земљама са слабим или неразвијеним правним системомсанкција против ових коруптивних појава. Такође, присутнија је у земљама којесе налазе у транзиционом процесу, земљама које прелазе из социјалистичкогу капиталистички систем и које желе да се интегришу у Европску унију и другемеђународне институције.2 У том и таквом процесу изнедрио се и нови слојдруштвене, политичке, финансијске и културне елите коју из масе издвајафинансијска моћ и могућност да добију све што пожеле, да управљајудруштвеним, политичким и економским процесима и на њих пресудно утичу.Таква лица су често спремна да свој утицај јавно истичу, истим врлотенденциозно да располажу и потенцирају друштвену моћ и углед, чимедодатно ојачавају своју позицију и стварају у широј јавности осећај њиховенадмоћности и свемоћности. Уз таква лица, која располажу оваквом врстомутицаја, иду јаке и врло утицајне друштвене и политичке везе у скоро свимдруштвеним сегментима и то нарочито у оним најутицајнијим, као што суоргани унутрашњих послова, правосудни органи, органи државне и локалнесамоуправе, јавна предузећа, здравствене установе, просветне установе и другеустанове од општег и јавног значаја. Таква лица су често у великој мери и самивршиоци неке од функција у наведеним органима, па из те своје функције ицрпе поменути друштвени углед јер се често позивају на углед институције укојој су запослени, или именовани на неку функцију, и нуде своје услуге у тиминституцијама. Те и такве услуге су претежно из корпуса њихових делатностикоје врше, али представљају незаконите послове који се, претежно, обављајууз одређену материјалну накнаду чиме се врше коруптивне радње. Такав обликкорупције врши се кроз трговину утицајем, као посебним видом корупције, укојој су главни актери лица са посебним друштвеним угледом и утицајем којисвој углед и утицај на овај начин материјализују кроз вршење одређенихрадњи уз новчану надокнаду.3 Све оне државе које пледирају да постануравноправни члан Европске уније, неминовно морају да ускладе својенормативне акте, као и принципе функционисања са принципима Европскеуније. Многе државе које су добиле статус кандидата, добиле су и смернице и
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упутства шта морају да предузимају, мењају и отклањају у својим системимакако би сутра могле да буду равноправни члан ЕУ, са свим прерогативима којето чланство подразумева. По питању корупције ниво опреза у Европској унијије нарочито подигнут након пријема земаља Југоисточне Европе у којима је иданас највиша стопа корупције, и које нарушавају слику европских земаља уукупној констелацији.4
2) ПРАВНИ И ДРУШТВЕНИ КОНТЕКСТ 

ФЕНОМЕНА КОРУПЦИЈЕКорупција представља једну врло сложену појаву. Та појава не датира одскоро, нити се искључиво може везати за период транзиције карактеристичанза земље Западног Балкана. Корупције има, може се слободно рећи, откако имаи савремене цивилизације, откако се појавио новац као средство плаћања исимбол моћи, и откако су успостављене одређене државне функције каопривилеговани прерогативи повлашћених друштвених слојева. Савременеправне литературе корупцију дефинишу као однос који је заснован назлоупотреби службеног, односно друштвеног положаја или утицаја, у јавном илиприватном сектору, у циљу стицања личне користи или користи за другог. Премамишљењу које је прихваћено у упоредно-правној пракси и у Европској унији,корупција се схвата као злоупотреба овлашћења ради личне користи. Дакле, каошто се да видети, корупција произилази из односа у ком је један субјекатвршилац неке функције, или се налази на некаквој позицији са које може и имаспособност да нешто учини и заврши неком другом субјекту који за то има илипак нема право, али који има новац којим ће му се реванширати за учињенууслугу. Из овога јасно следи да се ради о незаконитој услузи, на коју лице које јету исту услугу новцем купило, у већини случајева није имало право. Оваквимпоступањем се дерогира функција правне државе, владавине права и правнедржаве, јер се права која представљају одређену привилегију или моћ додељујуонима који на њих нису имали право, често на штету других, којима се та истаправа укидају или ускраћују, а да ситуација буде још гора иза тог кршења правастоје државни чиновници и лица која имају обавезу да та иста права штите.Кривични законик Републике Србије третира корупцију као кривично дело идефинише три њена појавна облика кроз кривична дела трговине утицајем,примање мита и давање мита у тридесет трећој глави посвећеној групикривичних дела против службене дужности.5 Трговина утицајем је кривично
4 Слободан Нешковић, Александар Петковић, „Методологија анализе и процене ризикакорупције у пословању компанија“, Војно дело , број 3, Министарство одбране РепубликеСрбије, 2016. год, стр. 267-269.5 Службени гласник РС, број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013, 108/2014 и 94/2016.



дело које се превасходно односи на вршиоце неке јавне функције и лица наугледним друштвеним положајима. У првом ставу овог члана, законодавацпредвиђа санкцију у трајању од шест месеци до пет година затвора за лице којеили захтева, или прима награду или неку другу корист за себе или неко друголице, директно или преко неког трећег лица да коришћењем свог службеногили друштвеног положаја, стварног или претпостављеног утицаја, посредује дасе изврши, односно не изврши нека службена радња.  У другом ставу истог члана,овај облик кривичног дела предвиђен је у посредном извршилаштву, даклеобухвата посредника коме је запрећена санкција затвора до три године.Законодавац прописује санкцију у трајању од осам година за лице које трговиномсвојим утицајем утиче да се изврши она радња која се не би смела извршити,односно да се не изврши службена радња која би се морала извршити. И самообећање или нуђење да ће се трговином утицаја извршити или неизвршитинека службена радња је санкционисано казном затвора у трајању од шест месецидо пет година. Кривично дело примање мита такође као извршиоца постављаслужбено лице које посредно или непосредно захтева или прима поклон иликакву другу корист, или које прима обећање поклона или користи за себе илидруго лице, да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу којуне би смело, односно не изврши ону службену радњу коју би морао извршити.За ово кривично дело је одређена санкција у виду затвора у трајању од две додванаест година. Законодавац предвиђа и облик овог кривичног дела у комслужбено лице преко посредника захтева или прима поклон за извршење,односно неизвршење одређене службене радње. У том случају је предвиђенатакође затворска казна у трајању од две до осам година. Код кривичног деладавања мита, извршилац дела је свако лице које службеном лицу понуди илиобећа какав поклон или другу корист, како би му службено лице, у оквиру својихслужбених овлашћења, извршило службену радњу коју не би смело, односноонемогућило извршење службене радње која би се морала извршити. За овокривично дело је за извршиоца предвиђена казна затвора у трајању од шестмесеци до пет година. Други облик овог кривичног дела предвиђа могућност далице обећа поклон или награду службеном лицу ради извршења оне службенерадње коју би иначе морало извршити, односно неизвршења службене радњекоју и овако не би требало извршити. За овај облик кривичног дела предвиђенаје казна затвора у трајању до три године. Од 1. марта 2018. године на снагу суступиле измене Кривичног законика Републике Србије, а које се посебно бавекоруптивним кривичним делима, као и обрачуном са њима.6 Као нарочитозначајна промена наводи се нова организација тужилаштава специјализованихза сузбијање корупције и привредног криминала, која ће процесуиратипочиниоце кривичних дела против привреде, службене дужности, давања и

Европско законодавство, бр. 65/2018

101
6 Закон о изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије који је на снагуступио 01.03.2018. године.



примања мита, као и нових кривичних дела коруптивног карактера, као што супревара, проневера, злоупотреба заступања у обављању привредне делатности,злоупотреба послова управљања и надзора у обављању привредне делатности,злоупотреба у поступку приватизације, примање мита у обављању привреднеделатности и давање мита у обављању привредне делатности. У тим посебнимодељењима раде специјализовани тужиоци, као и њихови сарадницифинансијски форензичари. На врху ове новоформиране пирамиде налази сеТужилаштво за организовани криминал (ТОК), док су по регионалном принципуформирана одељења у Новом Саду, Нишу и Краљеву која ће процесуиратислучајеве чија вредност не прелази две стотине милиона динара. У ТОК-у, као ирегионалним одељењима, радиће нови и некомпромитовани тужиоци, изврснеправничке и професионалне биографије која ће бити најбољи гарант да нећеподлећи утицају евентуалних коруптивних изазова. Финансијски форензичариимаће велики значај из аспекта струке јер ће тужиоцима помагати уприкупљању доказног материјала и обезбеђиваће им непобитне чињенице накојима ће се темељити оптужнице. У ову сврху, измене и допуне законика налажудобру кооперацију ТОК-а и његових регионалних центара са другим државниморганима, а посебно са пореским управама, пореском полицијом, Управомцарина, Народном банком Србије, Управом за спречавање прања новца,Агенцијом за привредне регистре, Државном ревизорском институцијом,Службом за катастар непокретности, Агенцијом за борбу против корупције,Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Републичкимфондом за здравствено осигурање, Републичком дирекцијом за имовину иУправом за јавне набавке. Уз сигурност у беспрекорне професионалне и личнебиографије тужилаца, форензичара и судија, они су морали проћи посебну обукуна Правосудној академији. Такође, очи јавности биће упрте у њихов рад јер јенаша држава на врло озбиљан начин објавила рат корупцији и организованомкриминалу, уз доношење врло конкретних и остварљивих мера. Њиховаделотворност и ефикасност зависиће само од тога како оне буду спровођене удело и да ли ће бити опструкције од оних који их буду реализовали. Такође,корупцијом се дерогирају и уставна и законска начела и гаранције независностиправосудног система, заштите личних права и слобода, права на праведан судскипоступак, уз јемства правне слободе сваког учесника у судском поступку, потомправа која су у вези са правима везаним за лишавање слободе, право на једнакузаштиту личности, слободу медија, права на обавештеност, политичкимправима, као што су изборна права и право на партиципирање у управљању ивршењу јавних функција, право на личну имовину, право на рад, социјална права,пензијска права и друга права која се сматрају основним људским и грађанскимправима. Корупција стоји као негација свих ових права јер онемогућује њиховуреализацију и примену. Осим што се о корупцији може говорити као правнојпојави, она свакако представља и својеврсни друштвени феномен. Првенствено,корупција у данашњем друштву представља посебну врсту моћи или
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привилегије коју могу имати само одабрани појединци, чланови друштвенезаједнице који или имају новац или имају јака познанаства и везе са угледнимљудима. Ту се, најпре, мисли на људе са политичким утицајем или људе који имајувелики капитал, обично стечен на незаконит и сумњив начин, под врлосумњивим околностима. Кад се испуни један од ових услова, или оба условакумулативно, обично се лице које има такву врсту протекције сматрапривилегованијим у односу на неко друго лице које такве повластице нема.Дакле, долази до еклатантног одступања од основних принципа људских права,а то су право на једнакост и једнако поступање државних и правосудних органапрема сваком лицу, једнаки услови за свако лице у истражном и предистражномпоступку, потом једнаки услови за свако лице у судском поступку, потом у односуса државним органима и управним органима, право на живот и здравље свихљуди, неповредивост приватне својине, право на рад и права која из радногодноса произилазе, право на образовање и стручно усавршавање, право наполитичка права и изборна права (активно и пасивно бирачко право), право наинформисање и обавештавање, слободу изношења личног става и мишљења,слободу вероисповести и друга основна људска права зајамчена уставима свимсавремених демократских земаља света.7 Корупција је појава која има својузаступљеност у јако широком дијапазону друштвених делатности. Елементикорупције су присутни у многим друштвеним областима као што су правосуђе,државна управа и администрација, сектор здравства, образовања, привреде,безбедносни сектор, сектор унутрашњих послова, у спортским делатностима, усектору запошљавања и напредовања у служби и другим секторима од виталневажности по једно друштво. Оно што представља посебну отежавајућу околносткад је корупција у питању је чињеница да је јако висока тамна бројканеоткривених кривичних дела корупције. Пошто ниједној страни у коруптивномодносу није у интересу да се сазна за коруптивну радњу, обично се делакорупције ретко сазнају те њихови извршиоци често остају некажњени. Високатамна бројка је нарочито заступљена у правосуђу, државним органима, полицијии другим институцијама које су по својој природи и карактеру високобирократизоване и далеко од очију и контроле јавности, а под директномзаштитом политике и државе.
3) КОРУПЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИПрема истраживањима Transparency International-а из 2016. године, земљеЕвропске уније су мање-више позитивно оцењене по питању успешности уборби против корупције. Исказан је нарочито позитиван тренд кад су у питању

7 Владан Јончић, „Корупција и угрожавање људских права“, Корупција и људске слободе, Тара,ур. Срето Ного, Удружење за међународно кривично право, стр. 320-356.
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земље Скандинавије које су оцењене као најмање корумпиране земље на светуте, кад се говори о земљама чланицама Европске уније, земље са најнижомстопом корупције су Шведска, Данска и Финска. Проблематичне државе сааспекта корупције су Шпанија и Грчка, код којих су приметни благи помаци уобрачуну са корупцијом, али недовољни да би те државе драстичнијеодскочиле на листи корумпираних држава света. Шпанију у последњемпериоду нарочито муче корупционашке афере у којима су главни актериполитичари владајуће партије. Лошу оцену по питању корупције добиле суМађарска и Пољска и то због изразито јаког утицаја политичара и њимаблиских лица на многе друштвене догађаје и прилике, па се тиме стварајупогодни услови за трговину утицајем као посебним обликом корупције.Најлошије државе по питању корупције у Европској унији су Бугарска, Румунијаи Грчка, уз оцену да једино грчка влада чини одређене конкретне кораке усузбијању корупције и борби против ње као појаве.8 На графикону који следиприказан је редослед земаља према степену корупције, а на основуистраживања World bank Institute из 2006. године:Графикон 1:

8 Зоран Милошевић, „Корупција у Европској унији“, Српска политичка мисао, број 1, стр. 29-42.



Иако на графикону нема оних земаља које су 2016. године приказане каонајкорумпираније у Европској унији (Бугарска и Румунија), јасно се може видетипад појединих земаља (Шпаније најпре) у развијању механизама заштите противкорупције, као и јачања утицаја политике и политичара, чиме се ствара поглоднотло за развој непотизма, корупције и трговином утицаја (Мађарска и Пољска).Кад се говори о скандинавским земљама, јасно се уочава консеквентан односпрема корупцији, тачније изразито ниска стопа корупције.9Према истраживањима приказаним на графикону 2, које је спровелаканцеларија Европске уније у Босни и Херцеговини за период од 2014. до 2016.године, детектоване су категорије које су најподложније корупцији:10
Графикон 2:
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9 Слободан Нешковић „Статистичке методе регионализације и правни оквирипрекограничне економске сарадње у Европи“, Европско законодавство, број 58, Институтза међународну политику и привреду, Београд, 2016. стр. 76-80. 10 Милорад Барашин, „Организовани криминал и корупција у БиХ“, Избор судске праксе, број6, стр. 68-69.
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Дакле, као што је већ и речено, корупција је прожета у многим друштвенимсферама, а из графикона 2 јасно се види да је она најприсутнија управо у онимобластима у којима се директно сусреће са политиком. Стога је највећакорумпираност међу вршиоцима политичких функција, и то како на највишимнивоима тако и на локалном нивоу. Потом су на поразном месту лекари издравствено особље, па државни чиновници и чланови државногадминистративног апарата, потом припадници полицијских и царинскихснага, вршиоци правосудних функција, док су на зачељу ове неславне листеновинари и учитељи, односно наставници.11
4) ПРЕПОРУКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕЈош новембра 2011. године Европска унија је усвојила тзв. ACA стандардекојима се тежи унификованом приступу проблему корупције. Том приликом јеуочено да многе земље чланице ЕУ имају различите методе и принципе урешавању и сузбијању проблема корупције, те се овим стандардима желелодопринети глобалном решавању овог проблема на један унификован начин. Овистандарди су усклађени са међународним конвенцијама о правима, попутКонвенције УН против корупције, потом Кривично-правне конвенције окорупцији Савета Европе, Конвенције Организације за економску сарадњу иразвој (ОЕЦД), Конвенције против подмићивања страних јавних званичника умеђународним пословним трансакцијама и другим релевантним међународнимправним актима, уз врло битну чињеницу да антикоруптивни прописи свакеземље првенствено морају да буду усклађени са њеним националнимзаконодавством.12 Неки од примарних постулата ACA стандарда противкорупције су владавина права, независност, одговорност, интегритет инепристрасност, доступност, транспарентност и поверљивост, ресурси, каријераи запошљавање, добра сарадња и холистички приступ у решавању проблемакорупције. За ефикасну борбу против корупције нужно је обезбедити стабилнеинституцијалне оквире, који се најпре обезбеђују јасним и прецизним правнимнормама који неће оставити ни промил могућности за корупцију и њене штетнепојаве, а потом кроз формирање независног и морално кредибилног тела којеће антикоруптивне правне норме имплементирати у дело. Независност овогтела мора бити апсолутна и то тело мора бити заштићено од сваког виданедозвољеног утицаја. У независности овог тела лежи тајна успеха у борби
11 Слободан Нешковић, „Европске интеграције и развој земаља Југоисточне Европе, Наука

и технологија, Интернационални Универзитет у Травнику, БиХ, стр. 11.12 Ратомир Антоновић, „Настанак и развој корупције“, Интермекс“, број 9, Београд, 2017.године, стр. 29-33.



против корупције, а независност мора бити  политичка, функционална,оперативна и финансијска. Чланови овог тела се не смеју плашити за властитусигурност због свог рада у борби против корупције и њеном сузбијању, нитиикако смеју бити предмет притисака, уцена и претњи. С друге стране,антикоруптивно тело мора имати висок степен одговорности, а одговорност сеогледа како у колективној тако и индивидуалној одговорности сваког члана тогтела. Кроз успостављање механизама одговорности код запослених уантикоруптивном телу подстиче се ниво личне амбиције за постизањемнајвиших професионалних стандарда, а он уједно представља и корективнифактор према оним запосленима који су склони несавесном раду. Одговорностсе подстиче и кроз постојање жалбених поступака због притужби на евентуалнонеадекватно, непрофесионално и неетично поступање антикоруптивног тела усвом раду. Антикоруптивно тело свој интегритет стиче само уколико поступа ускладу са моралним вредностима и законским нормама земље у којој вршисузбијање корупције. Интегритет је у тесној повезаности и са непристрасношћу,што значи да ово тело не сме да поступа тако што ће у самом старту имати некесимпатије или антипатије према било ком лицу. Стога, сви запослени морају дапоштују високе стандарде у свом раду и поступању и они сами морају да будупозитиван пример. Антикоруптивно тело мора стално бити доступно грађанимаи отворено за сарадњу са њима. То подразумева отворене канале комуникацијеза пријаву корупције, као и давање повратних информација као што суинформације у вези са корупцијом и институција које раде на њеном сузбијању.Антикоруптивно тело мора да исказује посебан сензибилитет према лицимакоје су жртве корупције и лицима која су сведоци коруптивних радњи, и мораврло упорно да ради на изградњи мреже својих блиских сарадника која се састојиод свих оних лица која желе да учествују у борби против корупције, било да серади о физичким лицима, или удружењима грађана или академским установама.Да би се у рад антикоруптивног тела веровало и да би се отклониле и најмањесумње, неопходно је да је рад тог тела транспарентан. Транспарентност рада сеогледа у јасним механизмима рада и видљивим резултатима, али уз максималнузаштиту грађана који су извор поверљивих информација и њиховог идентитета.Антикоруптивно тело је ефикасно у свом раду ако располаже неопходнимматеријалним ресурсима. Адекватна буџетска средства, која се обезбеђују издржавних фондова, јер ово тело мора бити на државном платном списку,доприносе запослењу висококвалификованог и професионално оспособљеногкадра, обезбеђује им се плата која је еквивалентна ризику који рад уантикоруптивном телу са собом носи и која осигурава њихову непристрасности аутономност. У телу које се бори против корупције место треба да буде само закадрове који су високостручни, квалификовани али и морални, без иједне мрљеу личној и професионалној биографији. Запослење у антикоруптивном телумора се вршити по принципима меритума, једнакости и способности. Током радау антикоруптивном телу, запосленима се морају омогућавати редовни тренинзи
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и едукације, у циљу ширења и надограђивања постојећег знања и стицања нових.У процесу борбе против корупције, значајно место има сарадња. Она подразумевасарадњу на међусекторском, међуагенцијском, интердисциплинарном итранснационалном нивоу. У процесу сарадње долази се до релевантнихинформација, значајних података, спроводе се заједничке истражне активности,прикупљају се докази о кривичним делима корупције и врши се идентификацијаимовине која је стечена коруптивним радњама. Напослетку, а с обзиром насоциолошку сложеност феномена корупције, у обрачуну са њом се морапоступати интердисциплинарно, у сарадњи са више теоријских и практичкихприступа, као и више различитих нивоа одлучивања и извршавања радњи којемогу допринети сузбијању корупције. Република Србија, као земља кандидат зачланство у Европској унији је здушно кренула у обрачун са корупцијом. Јануара2010. године ступио је на снагу Закон о Агенцији за борбу против корупцијекојим се уређује оснивање, правни положај, надлжност, организација и начинрада Агенције за борбу против корупције, правила у вези са спречавањем сукобаинтереса при вршењу јавних функција и пријављивање имовине лица која вршејавне функције, поступак и одлучивање у случају повреде законских одредби иутврђује сва питања која су од значаја за рад Агенције.  Оно што представљасуштинску новину коју је овај Закон донео јесте оснивање Агенције за борбупротив корупције, која је независан државни орган, са седиштем у Београду.Агенција је надлежна да надзире споровођење Националне стратегије за борбупротив корупције, за покретање поступка изрицања мера због повреде одредбиЗакона, решавања сукоба интереса, затим обавља послове у вези сафинансирањем политичких странака, даје мишљења и упутства у вези саспровођењем Закона, иницира измену прописа у области борбе противкорупције, даје мишљење у вези са применом Стратегије, води регистарфункционера, води регистар имовине и прихода функционера, пружа стручнупомоћ у области борбе против корупције, сарађује са другим државним органимау примени прописа у области борбе против корупције, даје смернице у израдипланова интегритета у јавном сектору, сарађује са научним и организацијамацивилног сектора у спровођењу активности превенирања корупције, уводи испроводи програме обуке о корупцији, води евиденције, поступа попредставкама грађана и државних службеника, бави се истраживачким радом уциљу анализе стања корупције, прати међународну сарадњу и све друге пословеусмерене на превенцију и сузбијање корупције.13 Органи Агенције за борбупротив корупције су Одбор и директор. Одбор Агенције бира и разрешава
13 Slobodan Nešković, “Geostrategic Position and Security Synergies of the Black Sea Region TroughCooperation with the European Union”, Cross-Border Book Series “New Challenges to Secutityand Development of the Balkans” Vol. 5, Cross-Border Cooperation, Security and DevelopmentPerspectivies of the Wider Black Sea Region, St. Cyril and St. Methodius University of VelikoTurnovo, 2018. p. 14.



директора, одлучује о његовој плати, усваја годишњи извештај о раду Агенције,надзире рад директора, предлаже буџетска средства за рад Агенције, доносиправилник о раду и има могућност предлагања сазивања радних и саветодавнихтела Агенције. Чланови Одбора, поред општих услова предвиђених Законом, несмеју бити чланови ниједне политичке странке. Међутим, из досадашње праксе,може се закључити да су поједини чланови Савета под утицајем одређенихполитичких странака, да су поједини идеолошки ближи одређеним политичкимопцијама, те се врло основано може поставити питање да ли је рад Агенцијескроз аполитичан. Одбор Агенције броји девет чланова, које бира Народнаскупштина Републике Србије. Њихов мандат је четири године и једно лице моженајвише два пута бити бирано на ту функцију. Престанак функције настајеоставком, услед болести и услед неспособности вршења функције. До разрешењаможе доћи услед несавесног вршења функција, услед учлањења у политичкуорганизацију, услед правноснажног осуђивања за кривично дело које лице чининедостојним за вршење функције и услед непоштовања Закона. ДиректорАгенције представља Агенцију, руководи њеним радом, обезбеђује законито иефикасно обављање послове Агенције, доноси одлуке, даје мишљења и упутства,припрема годишњи извештај о раду Агенције, даје предлог буџетских средставаза рад Агенције и спроводи одлуке Одбора Агенције. Директор има право даизабере свог заменика и да га разреши. У циљу сузбијања корупције, Агенцијаконтролише сукоб интереса тако што води регистар о свим функционерима ионемогућује да једно лице врши више од једне јавне функције. Такође,функционеру се забрањује подређивање јавног интереса приватниминтересима, функционери се у свом раду морају придржавати прописа, морајуда избегавају стварање односа зависности према лицима која би могла да утичуна њихову непристрасност у вршењу јавних функција, и не смеју користитифункције за стицање било какве користи или погодности, како за себе, тако и залица која су повезана са њима. По питању дуплирања функција, Закон даје једнумогућност која је у досадашњој пракси била злоупотребљавана, а то је да се другафункција може вршити само уз сагласност Агенције. Та сагласност се углавномније добијала изричито, већ прећутно, а тиме је омогућено да функционер и даљенеометано врши по две функције упркос постојању ове забране. Поред забраневршења више јавних функција, постоји забрана вршења другог посла илиделатности са пуним радним временом, с тим што ова забрана не обухватанаучноистраживачки, наставни, културно-уметнички, хуманитарни и спортскирад. О постојању сукоба интереса, функционер је дужан да извести Агенцију, а оевентуалном постојању сукоба интереса одлучује Агенција, која о истомизвештава функционера. Дакле, иницијатива о постојању сукоба интересапотиче од самог функционера, што може са аспекта антикорупционог деловањада буде контрапродуктивно јер Агенција сама не врши те послове у оквиру некогсвог инспекцијског надзора. Самопријављивање функционера подразумевависок степен одговорности и самосвести код функционера, што се у досадашњој
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пракси није показало као случај, те би стога бољи резултат дала ефикаснијаделатност Агенције у откривању потенцијалних случајева сукоба интереса.Функционер у време вршења функције такође не сме да оснива привреднодруштво, да започиње самосталну делатност или да се бави предузетништвом,не може да врши функцију управљања, надзора или заступања приватногкапитала у привредном друштву, приватној установи или правном лицу уприватној својини. У време вршења јавне функције функционер је дужан дапренесе управљачка права на неко друго лице.14Закон се посебно бави поколонима и јасно дефинише да функционер у везиса вршењем јавне функције не сме да прими поклоне, изузев протоколарних ипригодних поклона. Протоколарни и пригодни поклони се предају надлежноморгану за поступање са јавном својином. Једини изузетак чине поклони чија јевредност мања од пет посто просечне зараде функционера, без пореза идоприноса. О свим добијеним пригодним и протоколарним поклонима води сејавна евиденција. Функционери имају обавезу да Агенцији пријаве својупокретну и непокретну имовину и доставе извештај о приходима. Обавеза сеодноси како на функционера, тако и на његовог супружника, ванбрачногпартнера и малолетну децу. Дакле, овим Законом нису обухваћена још многародбински повезана лица, а која могу бити искоришћена за незаконитоприкривање имовине, а то су на првом месту родитељи функционера, браћа исестре функционера и њихове чланови породица, тазбински сродници и другиблиски сродници побочног реда. Такође, ова одредба није ефикасна јер непостоји механизам провере да ли је функционер пријавио имовину ванбрачногпартнера и да се утврди ко је он заправо. Према томе, од изузетне важности бибило променити ову законску одредбу и конкретизовати је. О имовинифункционера се води јавни регистар, уз заштиту личних податакафункционера. Такође, Агенција има могућност да на основу добијених пријавапрати имовинско стање функционера, уочава несагласности података који суподнесени, уочава увећање вредности те имовине и о томе обавештаванадлежне органе. Агенција због кршења одредби овог Закона може да изричемере упозорења и мере јавног објављивања препоруке за разрешење. Такође,постоје и казнене одредбе које непријављивање имовине или давање лажнихподатака о имовини третирају као кривично дело, а одређују се и новчане казнеу распону од педесет до стотину педесет хиљада динара. Дана 1. јула 2013.године Народна скупштина Републике Србије донела је Националну стратегијуза борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018.године, који децидирано стоји на становишту да у Србији постоји израженасвест и политичка воља да се постигне значајан напредак у борби против
14 Наташа Тањевић, „Друштво као жртва корупције – политичка корупција као препрека напуту пријема Србије у Европску унију“, Темида, број 4, стр. 147-160.



корупције, уз поштовање демократских вредности, владавине права и заштитеосновних људских права и слобода. Ова Стратегија дефинише примарни циљ –а то је да се корупција као препрека економском, социјалном и демократскомразвоју Републике Србије у највећој могућој мери отклони. Стратегијавршиоцима власти, у оквиру њихових надлежности у сектору борбе противкорупције, прописује шест основних начела. То су: начело владавине права,којим се гарантује законито поступање, једнакост свих грађана предправосудним органима и право на правна средства. Устав Републике Србије,законска и подзаконска акта, као и потврђени међународни уговори иопштептихваћена начела међународног права, морају бити поштовани идоследно примењивани. Потом, начело нулте толеранције на корупцију, којегарантује неселективну примену закона у свим појавним облицима корупције.Начело одговорности које подразумева преузимање пуне одговорности закреирање јавних политика и њихово ефикасно спровођење. Начелосвеобухватности примена мера и сарадње субјеката, подразумева обавезупримене мера свеобухватно и доследно у свим областима, уз сарадњу и разменуискустава и усаглашавање поступања релевантних субјеката на свим нивоимавласти са установљеном добром праксом. Начело ефикасности налаже да се уоквиру овлашћења надлежних органа, редовно спроводе мере противкорупције и да се врши стална обука ради побољшања ефикасности у борбипротив корупције. Напослетку, начело транспарентности гарантујетранспарентно доношење одлука и омогућује приступ информацијама свакомзаинтересованом грађанину. Стратегија лоцира најприоритетније области укојој би требало приступити сузбијању корупције. Иако се и у самој Стратегијиконстатује да је корупција веома разграната у свим сегментима друштва збогевидентне оскудице у ресурсима, на овај начин је само извршена алокацијаистих за период од наредних пет година. Први сегмент на који се Стратегијаодноси је сегмент политичке активности. Законску регулативу у овом сегментудао је Закон о финансирању политичких активности који је у знатној мери, алинедовољно, унапредио борбу са корупцијом у области финансирањаполитичких субјеката. У томе велику и значајну улогу има Државна ревизорскаинституција (ДРИ) која, додуше, још увек није спровела ниједну екстернуревизију а што је њен приоритетан циљ. С друге стране, захваљујући строжијојконтроли, санкционисана је појава сукоба интереса и сведена је на минимумзахваљујући забрани акумулација функција, што је дотад била редовна појава.Једно лице је било на неколико функција и при томе је имало широко пољеделовања у области злоупотребе истих. Такође, уведена је обавеза за носиоцедржавних функција да Агенцији за борбу против корупције уредно пријављујусвоју покретну и непокретну имовину, деонице у предузећима, да дају извештајса својих банковних рачуна, а подаци о имовини функционера су јавни и свакозаинтересовано лице може да има увид у регистре који се о тој имовини воде уАгенцији. Међутим, досадашња пракса се сусрела са проблемом давања
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нетачних или половичних података о имовини, са тенденцијом прикривањаистих и њиховим лажирањем, а Агенција не поседује егзактне механизмепровере достављених имовинских података. Закон није јасно прецизираоовлашћења и дужности Агенције у поступку контроле података, такође законније прецизирао права и обавезе функционера и не постоји каталог онихфункционера који подлежу законској обавези пријаве имовине. У циљусузбијања корупције, Стратегија подразумева и повећање транспарентности ураду политичких субјеката и носилаца политичких функција и у раду јавнихпредузећа, и то превасходно у процесу избора директора истих. У Стратегији сеапострофира да је утицај политике на рад јавних предузећа евидентан, да серуководства јавних предузећа бирају по политичком кључу, без транспарентногпоступка избора и уз равноправне услове конкурисања за руководеће позиције.Овај вид узурпације јавних предузећа од стране политичких субјеката такођепредставља посебан облик корупције који грађане ускраћује у уставомзагарантованом праву учествовања у јавном животу и нарушава елементарнепринципе владавине права. Законом о јавним предузећима се у великој мерисмањује степен корупције у јавним предузећима јер се дефинишу услови заизбор директора, мада и даље постоји одређена могућност коруптивногделовања пошто се не одређује критеријум за предлагање кандидата за избордиректора на основу којих се врши селекција кандидата, као и критеријуми завредновање рада директора и њихово разрешење.15 Циљеви који се желепостићи у овој области борбе против корупције, сходно овој Стратегији, суотклањање недостатака у правној контроли финансирања политичкихсубјеката, ојачавање капацитета превенције сукоба интереса, контрола надимовином функционера и њиховим приходима, веће учешће јавности упоступку доношења прописа, утврђивање јасних критеријума за избор,разрешење и оцену рада директора јавних предузећа и доношење покрајинскихи локалних акционих планова за борбу против корупције. Други сегмент на којисе Стратегија посебно односи јесу јавне финансије, и то у областима јавнихприхода и расхода, приватизације и јавно-приватног партнерства. Стратегијадаје анализу стања у Пореској управи у којој се мора приступити едукацијизапослених у циљу јачања капацитета, побољшања техничких услова и вођењакампање упознавања грађана о функционалности система Пореске управе инаплате пореза. У Управи царина се већ приступило са израдом Стратегије заборбу против корупције у овом сектору, а као превентивне мере у корупцијинаводе се увођење видео надзора и система електронских читачарегистрационих ознака у свакој јединици у којој се врше послови царинскеслужбе. Као потенцијални коруптивни ризик у овој области означен је поступак
15 Slobodan Nešković, Žaklina Jovanović, “The Concept of Europeanization of the System of HigherEducation in the Western Balkan Countries”, Conference Innovation, ICT and Education for the
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декларисања робе по царинској тарифи, умањење царинске вредности робе,кријумчарење итд. У прилог овом ризику иде и чињеница да су унутрашњеконтроле у Управи царина ретке и не могу се изненадно спроводити уцаринским испоставама и граничним прелазима. Стога је Стратегијадефинисала да су циљеви у овој области успостављање система електронскеевиденције о плаћеним пореским обавезама са ажурним подацима,успостављање правног и институционалног оквира за увођење јединственогпореског броја за правна и физичка лица, отклањање свих недостатака у оквируцаринског система, који поспешују коруптивна деловања и строга и ефикаснаконтрола примене царинских прописа. Јавне набавке су до доношења Закона ојавним набавкама биле легло корупције. Јавне набавке су до тада билеапсолутно нетранспарентне и под утицајем огромне дискреционе властируководилаца који су имали моћ да утичу на комплетан поступак јавне набавке.Цитирани закон је у великој мери побољшао ову ситуацију јер је подигао нивотранспарентности, редуковао је до тада огромна овлашћења руководилаца,појачао је контролу над поступком јавних набавки, професионализовао је иојачао капацитете лица која су надлежна за спровођење јавних набавки.Дугорочни циљ је доследно и правовремено спровођење овог Закона у дело, узперманентну координацију релевантних институција у сузбијању корупције.
5) ИЗВОРИАнтоновић, Р., „Утицај корупције на принципе владавине права”, Принцип
владавине права, Удружење за међународно кривично право, Тара, 2017.Антоновић, Р., „Настанак и развој корупције“, Интермекс“ број 9, Београд, 2017.Барашин, М., „Организовани криминал и корупција у БиХ“, Избор судске праксеброј 6, Београд, 2017.Јончић, В., “Корупција и угрожавање људских права”, Корупција и људске слободе,Удружење за међународно кривично право, Тара, 2009.Кривични законик Републике Србије (“Службени гласник РС” број 85/2005,
88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.)Милошевић, З., “Корупција у Европској унији”, Српска политичка мисао, број 1,Београд, 2014.Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији запериод од 2013. до 2018. године (“Службени гласник РС” број 57/2013).Нешковић, С., „Европске интеграције и развој земаља Југоисточне Европе,
Наука и технологија, Интернационални Универзитет у Травнику, БиХ, 2014.Нешковић, С., „Статистичке методе регионализације и правни оквирипрекограничне економске сарадње у Европи“, Европско законодавство, број58, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2016.
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Нешковић, С., Петковић, А., „Методологија анализе и процене ризика корупцијеу пословању компанија“, Војно дело, број 3, Министарство одбранеРепублике Србије, Београд, 2016.Nešković, S., Jovanović, Ž., “The Concept of Europeanization of the System of HigherEducation in the Western Balkan Countries”, Conference Innovation, ICT and
Education for the Next Generation, Faculty of Economics and EngineeringManagement, Novi Sad, 2017.Nešković, S., “Geostrategic Position and Security Synergies of the Black Sea RegionTrough Cooperation with the European Union”, Cross-Border Book Series New
Challenges to Secutity and Development of the Balkans, Vol. 5, Cross-BorderCooperation, Security and Development Perspectivies of the Wider Black SeaRegion, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, 2018.Секуловић, М., Транзиција и корупција, ДДА, Јуниор, Ниш, 2000.Стандарди институција за борбу против корупције Европске уније (ACAстандарди).Тањевић, Н., „Друштво као жртва корупције – политичка корупција у Србијикао препрека на путу пријема у чланство Европске уније“, Темида број 4,Београд, 2012.Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС” број
97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013 и 8/2015.)

6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЕвропска унија, као међународна институција, уложила је свој ауторитетда се супротстави проблему корупције који је и те како присутан и у њенимземљама. Као што је могло и да се претпостави, корупција је заступљенија уземљама у којима је животни стандард нижи, у којима се живи теже, докразвијене земље Скандинавије и централне Европе немају толики проблем сакорупцијом. Истраживања су установила да је корупција највећа у земљамаЈугоисточне Европе, као и Грчкој и Шпанији, што је у корелацији са нискимживотним стандардом у тим земљама, као и односом њиховог становништвапрема том конкретном проблему. Посебан акценат се ставља на земљекандидате које пледирају да постану равноправни члан Европске уније, као ина хармонизацију њихових прописа са европским препорукама и стандардима.Иста истраживања су утврдила да је корупција заступљена у скоро свимсегментима друштвеног живота, а да је најзаступљенија у оним областима којесу најближе политици и вршиоцима политичких функција, независно однивоа, да ли се говори о високим или локалним политичарима. Политика јеувек била генератор и агрегат корупције, још од античких дана и првихпојавних облика корупције, што је остало све до данашњих дана. Србија јеуспела да на плану придруживања Европској унији предузме одређене
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законодавне мере у области сузбијања корупције почев од од 2010. године.Наиме, тада је формирана Агенција за борбу против корупције, која је ималаза циљ да вршиоце политичких функција стави под лупу и већу контролу, даврши контролу финансирања рада политичких субјеката, као и да вршиконтролу имовине политичких функционера. Потом су донесене стратегије заборбу против корупције, да би на крају, најновијим изменама и допунамаКривичног законика, било уведено специјално тужилаштво за кривична делакорупције и организованог криминала. Оно што је апсолутно сигурно, јесте дасе корупција у потпуности никад не може искоренити. Она ће увек битиприсутна, а успех је да се њен утицај и присуство сведе на најмању могућу меру.Као што је и приказано, корупција је проблем који има глобалне размере, те сеон најбоље и може решавати на глобалном нивоу. Стога је улога и значајЕвропске уније у овом конкретном проблему од пресудне важности.
FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE CONTEXT 

OF THE RECOMMENDATIONS OF THE EUROPEAN UNION

Abstract: Currently, corruption is one of the global social phenomena. In mostcountries of the world, irrespective of the level of their development, corruption isan integral part of social systems and one of the most current problems. TheEuropean Union as a supranational organization with a significant share of politicalpower in the world continuously advocates the suppression of corruption. In fact, itseeks to extend a unified approach to addressing global corruption issues, which isparticularly favorable for small and developing countries with a high degree ofcorruption. Building strong institutions in the fight against corruption, as well asclear and rigorous legal norms, is one of the first steps on this road.
Key words: corruption, institutions, bribery, official position, codex, the EuropeanUnion, state.
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СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
У ЕВРОПСКИМ ПОЛИЦИЈАМА

доц.др Далибор КЕКИЋ
проф. др Дане СУБОШИЋ

проф. др Обрад СТЕВАНОВИЋ1

Апстракт: Циљ овог рада био је да се одреде нивои спортских активностиприпадника активног састава полиције и кадета полицијских школа ифакултета у различитим животним добима у оквиру Европске уније. Овипараметри су третирани као потенцијални квантификатори који се могукористити приликом процене појединаца који се припремају за рад као будућиполицијских службеника. Спортски савез европских полиција (Union Sportivedes Polices d’Europe – USPE) основан је у Паризу 30. новембра 1950. наиницијативу Спортског савеза француске полиције. Њени оснивачи били суБелгија, Данска, Финска, Француска, Велика Британија, Луксембург, Холандија,Норвешка, Шведска и Швајцарска. Циљ овог савеза је да промовише полицијеспорта у оквиру својих земаља чланица. Државе-чланице организују европскаполицијска првенства у интервалима од четири године у 16 спортскихдисциплина: кошарка, крос-кантри трчање (трчање у природи са природнимпрепрекама), фудбал, рукомет, џудо, атлетика, маратон, бициклизам, рвање,стрељаштво, пливање, скијање, тенис, стони тенис, триатлон и одбојка.
Кључне речи: УСПЕ, спорт, такмичење, полиција.
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1 Криминалистичко-полицијска академија, Београд.E-mail: dalibor.kekic@kpa.edu.rs. Рад јерезултат истраживања на пројекту: „Управљање полицијском организацијом у спречавању исузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализујеКриминалистичко-полицијска академија у Београду, циклус научних истраживања 2015–2019.година. Рад је такође реултат истраживања у оквиру пројекта „Ефекти примењене физичкеактивности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популацијеРепублике Србије“ под бројем III47015, а као део потпројекта „Ефекти примењене физичкеактивности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популацијеполиције Републике Србије“, који се финансира од стране Министарства просвете, наукеи технолошког развоја Републике Србије – Циклус научних пројеката 2011–2018.



1) СВРХАСваке две године Савез и домаћин Спортске конференције европскихполиција, која је значајан догађај, обезбеђује интензивну сарадњу кроз форумеза дискусију за земље-чланице. У претходним конференцијама формулисана јемисија, визија и вредности Савеза, развој и унапређење Европске полицијскеспортске значке (European Police Sports Badge – EPLA), а такође се фокусира наначине и средства за професионализацију организације спортских европскихполицијских првенстава. Поред тога, конференција нуди земљама-чланицамаплатформу за приказ практиковања полицијског спорта у својим земљама. Упоследње време УСПЕ настоји да промовише и повећа удео жена у полицијскомспорту. Са изузетком рвања, сва првенства се организују за мушкарце и женеподједнако. Осим промовисања спорта у полицији, такви догађаји су кључни уподстицању контаката између појединаца, као и подизање свести и разумевањеразличитих култура, што ће на крају довести до усклађивања интеркултуралнесарадње у свакодневном раду полиције. УСПЕ је препознат и подржан од странеМОК-а (Међународног олимпијског комитета). Поред тога, УСПЕ настоји даизгради везе и развије заједничке пројекте са европским спортским савезимакако би се спорт поставио на правилним основама широм Европе. Физичкаактивност се дефинише као било какво телесно кретање где се троши енергијакоја може бити изведена или као облик физичког рада или задовољства.2 Из тогразлога, челници УСПЕ су потписали споразуме о сарадњи са Унијом европскихфудбалских савеза (Union of European Football Associations – UЕFА), Европскомрукометном федерацијом (European Handball Federation – ЕHF), Европском џудоунијом (European Judo Union – ЕJU) и Европским пливачким савезом (European
Swimming Federation – LEN). Ова сарадња омогућава да УСПЕ професионалноорганизује првенства, на тај начин приказујући спорт у позитивном светлупрема министарствима задуженим за послове полиције и челницима ЕУ. Запромовисање спорта и спортског духа у полицијама ЕУ уопште, и за одржавањеи унапређивање здравља европских полицајаца, УСПЕ је у потпуности ревидирану Европску полицијску спортску значку и развија блиску сарадњу са Техничкимуниверзитетом у Минхену у складу са стандардима науке у спорту. УСПЕ има зациљ да подстакне спорт у оквиру европских полицијских снага и координираприпрему, организацију и контролу међународних такмичења у свим спортскимдисциплинама. Удружење има за циљ да изгради друштвене, кооперативне ипрофесионалне односе између европских полицијских снага. Полицијски посаопоставља високе захтеве полицајаца у погледу физичке кондиције која је,заузврат важан предуслов за професионални рад полиције. Физичка кондицијаобухвата следеће компоненте: издржљивост, снага, брзина и координација.

Европско законодавство, бр. 65/2018

117
2 Pescatello L.S., „Exercising for heath: The merits of lifestyle physical activity,“ West J Med. 2001;174(2):114–8, Интернет: http:// dx.doi.org/10.1136/ewjm.174.2.114. 
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Способност да се савладају ове вештине заснована је на високом нивоу физичкихперформанси. УСПЕ додељује заједнички наступ Европској полицијској значкиу: промоцији физичке кондиције свих полицајаца који су служили у земљама-чланицама УСПЕ, унапређењу европске идеје и развијању заједничког,корпоративног идентитета међу европским полицијским снагама. Битинаграђен ЕПЛА значком подразумева да полицајски службеник испуњавафизичке услове неопходне за свакодневни рад полиције у свим староснимгрупама. Челници УСПЕ верују да ће ЕПЛА охрабрити полицајце да одрже својуфизичку кондицију током каријере. ЕПЛА је инструмент научно заснован иразвијен у оквиру Универзитета спорта у Минхену на иницијативу и у сарадњиса УСПЕ.3 Епла значка се додељује само појединцима који су се представили уоквиру УСПЕ такмичења и то тако што их је послала регуларна чланицаудружења. Они морају да буду полицајци или студенти јавних полицијскихколеџа, односно академија. Припадници војне полиције, припадници војске,припадници ватрогасних јединица и државни службеници који не припадајуполицији немају право да добију ЕПЛА значку. Земље-чланице УСПЕ нисуовлашћене за проширење ове групе по сопственом нахођењу. Статут УСПЕ јепоследњи пут ревидиран у октобру 2016. године (Statutes of the Union sportivedes polices d’Europe in the Version from 8th Oсtober 2016). Састоји се из 8 поглављаи 28 чланова, а на снагу је ступио 1. јануара 2017. године. Највиши орган УСПЕ јеКонгрес који се одржава сваке друге године. Њиме се констатује  стратешкиправац УСПЕ и одлучује о пријему нових земаља и измени одговарајућих скуповаправила. Поред тога, Конгрес бира чланове Извршног одбора и Техничкогкомитета. Без обзира на величину свака земља чланица има два гласа.Између два Конгреса, Извршни одбор је одговоран за рад УСПЕ. Састоји сеод председника, два потпредседника, генералног секретара, генералногблагајника, као и пет чланова Европске комисије. На челу је председник, ачланови Извршног одбора бирају се на Конгресу за период од четири године,тајним гласањем. Они могу бити поново бирани два пута. Техничкимкомитетом председава генерални секретар, који је одговоран за све техничкеаспекте који се односе на различите спортске дисциплине. Састоји се од осамчланова из различитих земаља-чланица. Сваки члан је одговоран за двеспортске дисциплине заступљене у УСПЕ. Поред генералног секретара,чланови овог комитета брину да се обезбеди ваљана организација испровођење европских полицијских првенстава у складу са УСПЕ правилима.Осим тога, рад Техничког комитета такође је фокусиран на ажурирање правилаконкуренције. Ако је потребно, одговарајуће амандмане предлажу чланови
3 Rules and Regulations Governing the European Police Performance Badge (EPLA), Интернет:https://www.uspe.org/epla-reglement.php, приступљено: 7.5.2018. године.



Извршног одбора. Чланове Техничког комитета бира Конгрес тајним гласањемна период од четири године. Они могу бити поново бирани два пута.
2) МЕРЕ ЕУУСПЕ је прихватио одредбе Светског антидопинг кодекса (WADA Code), којегје утврдила Светска антидопинг агенција (World Anti-Doping Agency – WADA), иактивно се бори против допинга.4 За ту сврху УСПЕ има комесара, који се бавиантидопингом и чији задаци укључују консултације разних тела УСПЕ оподизању свести о питањима антидопинга међу спортистима. Антидопингкомесар има стални положај у УСПЕ и одговоран је за пружање савета и подршкеу борби против допинга. На положају је лице које се бира од стране Извршногодбора на период од четири године. УСПЕ блиско сарађује са Светскомантидопинг агенцијом, као и са лекарским комисијама из земаља ЕУ и УСПЕДисциплинском комисијом. Медицинска комисија, која се састоји од три лекара,је надлежни орган за издавање изузетака за терапеутску употребу у складу саправилима Светске антидопинг агенције. Она обухвата три лекара из триразличите земље чланице успе. Они се бирају од стране Извршног одборапростом већином на период од четири године. Они могу бити поново биранидва пута. Дисциплинске комисије су одговорне за процену и кажњавања кршењаправила о антидопингу унутар УСПЕ. Она има пет чланова, од којих је једанпредседник а један потпредседник. Свака комисија укључује лекара, један чланје правне струке и два члана за која нису утврђени посебни формалникритеријуми. Правила и прописи су допуна Статута, како би се поједине одредбепрецизирале, односно одредио њихов предмет. Ни под каквим околностимауопште не може да постоји контрадикција између та два документа. Правилник,као и Статут, усваја Конгрес УСПЕ. У складу са Правилима и прописима потребноје поступати по истом основу као и са Статутом. Поводом учешћа на европскимпрвенствима, свака земља-чланица, која учествује мора имати једног заступникаделегата. Делегат је дужан да достави документа или друге евиденцијеорганизационом комитету и жирију да докаже статус такмичара ако се то тражи.Он има право на жалбу против одлука које се тичу његовог тима или себе.Делегат не учествује као спортиста или тимски званичник у првенству.
3) САДРЖАЈНационална полицијска спортска организација одређене земље означаваорганизацију једне европске државе коју та земља признаје и коју званично
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представља. Мора да буде демократски организована са изабранимменаџментом спортске организације. Само једна полиција на нивоу једнедржаве може да буде члан УСПЕ. Од 2006. године Конгрес додељује награде занајбоље спортисте полиције у времену између одржавања два Конгреса, и то укатегоријама: најбоља спортискиња, најбољи спортиста и најбољи тим, који сенаграђују за своје наступе током првенства европских полиција. Осим тога,мушком или женском спортисти који је постигао запажене резултате у другиммеђународним такмичењима одаје се посебно поштовање. За посао полицијесе увелико претпоставља да захтева велику количину физичке снаге. Адекватнафизичка снага описана је као суштински значајна за послове као што суинтервенције у физичким споровима, агресивним сукобима или једноставнимизвлачењем жртава из уништених аутомобила. Из тих разлога висина ифизичка снага су преузети као одговарајуће соматске карактеристикеполицијских службеника. У многим полицијским организацијама широм светапостављени су стандарди висине, а дефинисани су и минимални захтеви висинеполицијских службеника.5 Разноликост послова који карактеришу рад полицијеистичу важност полицајаца који су у добром физичком стању. Примера ради,колективни уговор за холандске полицијце, постављених од стране Владе иполицијских синдиката, наглашава важност здравог односа. Међутим, све јевише доказа да физичко стање полицајаца заостаје у погледу препорученихстандарда. Једна од стратегија за праћење и побољшање физичког стањаполицајаца је имплементација теста за посао, односно способност да сеиспуњавају захтеви за обављање основних задатака рада полиције. Такав тестможе послужити као моћно средство за побољшање физичког стањаслужбеника у полицији. Може се користити као стандард за одређивањефизичког стања полицајаца и на тај начин уврсти у политику пријема иевентуалног отпуштања у случају да се не испуне стандарди. Штавише, можесе давати као инструмент за избор кандидата за полицијске службенике. У имеземље-чланице делегат, који је задужен за европско полицијско превенство, одгенералног секретара УСПЕ добиће позив. Иначе, генерални секретар ћепозвати све земље-чланице УСПЕ у писаној форми што је раније могуће, поправилу, најкасније у року од 12 месеци пре такмичења. Организатор је дужанда осигура место такмичења и смештај од стране одговорног члана Техничкекомисије, и тај посао се обавља најкасније у року од седам месеци пре европскогполицијског првенства. Генерални секретар УСПЕ послаће одговарајући позиво предстојећем европском такмичењу земљама-чланицама које учествују наконодобрења од стране државе-чланице, односно надлежног и одговорног чланаТехничке комисије, најкасније у року од шест месеци пре датума заказаногнадметања. Позив мора да садржи информације о следећим питањима:
5 Kirchengast Sylvia, „Minimum body height requirements for police officers – an internationalcomparison“, SIAK-Journal − Journal for Police Science and Practice, Vol. 1, 2011, рр. 52-61.



• организатор,• време и место,• појединачна такмичења и такмичари,• правила такмичења,• распоред и мапе са наглашеним местима и временима,• жири (апелациони жири),• коначни датуми, и• смештај и храна.Организатор европског полицијског такмичења задужен је да обезбеди даима довољно судија. Минимални стандард, који судије треба да испуне, јенајвиши национални судијски ниво. Изузеци од овог правила морају сеодобрити од стране одговорног члана Техничке комисије, који је задужен заодговарајући спорт и генералног секретара. Што се тиче појединачнихтакмичења, одлука о додатним судијама доноси генерални секретар иодговорни члана Техничке комисије. Генерални секретар УСПЕ мора да објавирезултате европског полицијског такмичења. Одговорни члан Техничкекомисије задужен је за процену резултата. Он ће дати оцену Техничке комисије.Победник сваког појединачног такмичења назива се „европски полицијскишампион“. Што се тиче тимског такмичења, сваки такмичар из победничкогтима је „полицијски европски шампион“. Такмичари освајањем првог, другог итрећег места у било којем од појединачних такмичења добијају као наградумедаље. Што се тиче тимског надметања, такмичарима тимова који су освојилипрво, друго и треће место додељују се као награде, такође медаље. Што се тичетимских спортских манифестација – играчи, такође и чланови тимова а нисудиректни такмичари, који су освојили прво, друго и треће место добијају каонаграде медаље. У погледу почасних трофеја и почасних награда могуће јетакође организовати њихово додељивање. У договору са донатороморганизатор одређује главне карактеристике одговарајуће награде и утврђујерелевантне модалитета. Право на коришћење имена „УСПЕ куп (пехар)“ задогађај награђен је од стране Извршног одбора на основу образложеногписаног захтева од стране надлежног члана синдиката који би желели да сеорганизује УСПЕ куп. УСПЕ добија накнаду за лиценцу за доделу права накоришћење имена „УСПЕ куп“. Одговарајући ниво накнаде одређује Извршниодбор. Наведено право се остварује само за један одређени догађај. Запропратне догађаје мора да се поднесе посебна апликација. Ако је догађај подпокровитељством, пропагандне активности које су забрањене су:• оглашавање којим се крше законске одредбе или права трећих лица,• рекламе које штети угледу или достојанству УСПЕ или земље у питању,• оглашавања политичког или верског садржаја.
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Такмичења под патронатом УСПЕ се организују од стране одговарајућихсавеза чланица. УСПЕ није одговорна за евентуалне штете или друге инцидентекоји би могли довести до захтева за накнаду штете у вези са организацијом(домаћинством) догађаја. УСПЕ шаље представника(е) да прати одређенотакмичење. Ове особе именује генерални секретар УСПЕ. Такмичења сеусклађују са званичним спортским календаром УСПЕ и интегрисана су у оквируњега. У принципу, такмичења могу бити организована у свакој спортскојдисциплини ако је то у интересу УСПЕ, односно њених чланица. Одговарајућупроцену извршава Технички комитет, који подноси препоруку Извршномодбору. Правила и прописи одговарајуће међународне спортске федерације, пододређеним околностима и само делимично, УСПЕ примењује на својимтакмичењима. Изузеци од ових захтева морају бити одобрени од странегенералног секретара УСПЕ, ако је потребно, у консултацији са надлежнимчлановима Техничког комитета. Број учесника треба да буде утврђен од странеорганизатора. Они се објављују у позиву за одржавање такмичења.6
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУПравила и прописи Спортске европске полицијске асоцијације, од 22.априла 2017. године. Правила и прописи који регулишу достигнуће европскеполицијске значке, од 3. новембра 2013. године. Прописи који регулишу УСПЕтакмичења Спортске европске полицијске асоцијације, од 1. јануара 2017.године. Прописи Спортске европске полицијске асоцијације о антидопингу, од18. октобра 2014. године. Статут Спортске европске полицијске асоцијације,од 8. октобра 2016. године.
5) ИЗВОРИAnti-Doping Regulations of the union sportive des polices d’Europe in the version of18th October 2014.Competition Rules of the union sportive des polices d’Europe in the Version from 8thOctober 2016.Kirchengast, Sylvia, „Minimum body height requirements for police officers – aninternational comparison“, SIAK-Journal − Journal for Police Science and Practice,Vol. 1, 2011.Kirchengast, Sylvia, „Minimum body height requirements for police officers – aninternational comparison“, SIAK-Journal − Journal for Police Science and Practice,Vol. 1, 2011.

6 Regulations governing the USPE CUP laid down by UNION SPORTIVE DES POLICES D’EUROPE,In the Version from 1st January 2017.



Kirchengast, Sylvia, „Minimum body height requirements for police officers – aninternational comparison“, SIAK-Journal − Journal for Police Science and Practice,Vol. 1, 2011.Pescatello, L. S., „Exercising for heath: The merits of lifestyle physical activity,“ West J
Med. 2001.Pescatello, L. S., „Exercising for heath: The merits of lifestyle physical activity,“ West J
Med. 2001.Pescatello, L. S., „Exercising for heath: The merits of lifestyle physical activity,“ West J
Med. 2001.Regulations governing the USPE CUP laid down by union sportive des policesd’Europe, In the Version from 1st January 2017.Rules and Regulations Governing the European Police Performance Badge (EPLA),Интернет: https://www.uspe.org/epla-reglement.php, 7.5.2018. Rules and Regulations of the union sportive des polices d’Еurope in the version of22nd April 2017;.мStatutes of the union sportive des polices d’Еurope in the Version from 8th Oсtober2016.USPE Anti-Doping Declaration, March 2017.Субошић, Дане, Кекић, Далибор, „Имплементација међународних прописа оантидопингу у законодавству Републике Србије,“ Правни живот, број9/2013, том 1; година, LXII; Удружење правника Србије, 2013.Субошић, Дане, Кекић, Далибор, „Имплементација међународних прописа оантидопингу у законодавству Републике Србије,“ Правни живот, број9/2013, том 1; година, LXII; Удружење правника Србије, 2013.Субошић, Дане, Кекић, Далибор, „Имплементација међународних прописа оантидопингу у законодавству Републике Србије,“ Правни живот, број9/2013, том 1; година, LXII; Удружење правника Србије, 2013.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУСтратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. годиненаводи да спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалнојкохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавномњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Истотако, полицијски службеници као значајан део грађана у Републици Србији,нарочито због посла који обављају, морају бити посебно припремљени за напорекоји их очекују у току обављања послова из свог домена. Једна од чланицаСпортске европске полицијске асоцијације је и Република Србија и имазадуженог полицијског службеника за питање такмичења у оквиру УСПЕ. У том
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смислу, добро је што је Републике Србија чланица. Међутим, поставља се питањеколико је Република Србија активна у том чланству, као и колико су полицијскислужбеници упознати са могућностима које УСПЕ нуди. Наиме, веома је значајноза Републику Србију да има физички спремну и одговорну полицијску службукоја је кадра да обави све задатке који се пред њу поставе. Такође, борба противзлоупотреба медикамената, као и допинга, је једна од главних крилатица којимасе воде такмичари у оквиру УСПЕ. Зато је веома важно да што већи бројприпадника Министарства унутрашњих послова Републике Србије узму учешћеу такмичењима који организује УСПЕ. Коначно, велики број припадникаполиције Републике Србије не испуњава захтеве неопходне физичке спремностии критеријуме који су постављени за њих. У том смислу, ова асоцијација језначајна јер се међу полицијским службеницима разних земаља развијаспортски дух, али се и стичу контакти и познанства, што често може утицати напоједностављивање процедура и сарадње међу полицијама Европе. Све то имазначаја за развој заједништва, који је један од главних стубова ЕУ.
SPORTS ACTIVITIES IN EUROPEAN POLICE

Abstract: The aim of this study was to determine the levels of sports activities of activeduty officers and cadets of police schools and faculties at different life ages within theEuropean Union. These parameters are treated as a potential quantifier that can beused in the evaluation of individuals who are preparing for future work as policeofficers. European Police Sports Union (Union Sportive des Polices d'Europe - USPE)was founded in Paris on November 30, 1950, at the initiative of the French PoliceSports Association. Its founding members were Belgium, Denmark, Finland, France,Great Britain, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland. Every twoyears, USPE also hosts a European Police Sport Conference that is of considerableimportance as it ensures fruitful cooperation by providing a discussion forum for themember countries. For instance, the previous Conferences formulated the Mission,Vision and Values of USPE, further developed the European Police Sports Badge(EPLA), while also focusing on ways and means to professionalise the organisationof European Police Championships. The goal of this alliance is to promote police sportswithin its member countries. Member States have organized European PoliceChampionships at intervals of 4 years in 16 sports disciplines: basketball, cross-country, football, handball, judo, track and field, marathon, cycling, wrestling, shooting,swimming, skiing, tennis, table tennis, triathlon and volleyball. Besides promotingpolice sports, such events are instrumental in fostering contacts between individuals,while raising awareness and understanding of different cultures, which will eventuallyresult in the harmonisation of intercultural cooperation in everyday policing. USPEseeks to forge ties and develop joint projects with the European Sports Federationsfor putting sport on a broad basis all over Europe.
Key words: USPE, sport, competition, police.
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БЕЗБЕДНОСТ МРЕЖЕ И ИНФОРМАТИЧКИ
СИСТЕМИ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Озрен УЗЕЛАЦ1

Апстракт: Дигиталне технологије пружају велике могућности у областиуправних процедура, привредних активности и потреба друштва, при чему сесвакодневно појављују нове врсте производа и услуга информатичкеделатности које не познају границе националних држава. С друге стране,безбедносни инциденти у вези са дигиталном технологијом су све већихразмера, а њихова учесталост представља озбиљну претњу функционисањумрежних и информатичких система. Предмет анализе представљају правниакти Европске уније који се односе на регулацију безбедности мреже иинформатичких система. 
Кључне речи: безбедност, мреже, технологије, дигиталне услуге, информатичкисистеми, стратегија, ризици.
1) УВОДМрежни и информатички системи и услуге имају једну од важних улога умодерном друштву због чега су њихова поузданост и безбедност предуслов затрајно обављање привредне и друштвене активности и функционисањетржишта. С друге стране, безбедносни инциденти су све већих размера, ањихова учесталост и могућ утицај представљају озбиљну претњуфункционисању мрежних и информатичких система. Штета или прекид радамреже и информатичких система могу да угрозе обављање активностиприватног и јавног сектора, наруши поверење корисника, проузрокује већефинансијске губитке и штету. С друге стране, дигиталне технологије пружају
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велике могућности у бројним областима као што су на пример, управнепроцедуре, трговина, саобраћај и комуникације, при чему се свакодневнопојављују нове врсте производа и услуга информатичке делатности које непознају границе националних држава. Један од циљева за уједначен и ефикасанприступ коришћењу предности дигиталних технологија, поред модернизацијеправа интелектуалне својине због промењеног понашања потрошача, било једоношење прописа ради подстицања примене дигиталних технологија иуслуга преко Интернета које би према Жану-Клоду Јункеру, председникуЕвропске комисије (даље у тексту: Комисија), требало да постану хоризонталнаполитика која обухвата јавни сектор и све секторе привреде.2 Како је истакнутоу Стратегији јединственог дигиталног тржишта од 6. маја 2015. године,дигитална привреда може да допринесе ширењу тржишта, квалитетнијемпружању услуга по бољим ценама, већи избор и нове изворе запошљавања.Осим тога, јединствено дигитално тржиште може да створи нове пословнешансе новооснованим привредним друштвима, постојећим да омогући раст икоришћење предности тржишта од више од 500 милиона људи.3 У последњихнеколико година Комисија је донела низ прописа и предузела одређене мереради подизања спремности у одбрани од информатичких инцидената свихзаинтересованих субјеката на територији Европске уније (даље у тексту: ЕУ).У наставку излагања осврнућемо се на оне који су најважнији за постављенутему у овом раду.
2) МЕРЕ ЕУЈедан од првих корака на територији ЕУ у смеру информатичке безбедностибило је оснивање Агенције ЕУ за мреже и информатичке системе (European

Union Agency for Network and Information Security – ENISA) 2004. године,4 чији јеосновни циљ обезбеђивање високог нивоа безбедности мрежа и информатичихсистема на територији ЕУ. Ова агенција: (a) прикупља и анализира податке oбезбедносним инцидентима и новим ризицима, a посебно оне који на нивоу ЕУ
2 Jean-Claude Juncker, “Political Guidelines for the next European Commission – A New Start forEurope: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change”, Opening Statement inthe European Parliament Plenary Session, Strasbourg, 15 July 2014, Priority n°2: A ConnectedDigital Single Market.3 A Digital Single Market Strategy for Europe, Communication from the Commission to the EuropeanParliament, the Council, the Еuropean Economic and Social Committee and the Committee of theRegions, European Commission, Brussels, 6.5.2015  COM(2015) 192 final, р. 3.4 Уредба о оснивању Агенције ЕУ за мреже и информатичке системе (Regulation /EC/ No460/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing theEuropean Network and Information Security Agency, Official Journal of the European Union, L 77,13.3.2004, p. 1-11).



могу да утичу на отпорност и расположивост електронских комуникационихмрежа, као и на аутентичност, интегритет и поверљивост информација којимасе преко њих приступа и врши слање и достављањем резултата тих анализадржавама чланицама и Комисији; (б) даје савете и пружа помоћ, сходно својимциљевима, Европској скупштини, Комисији, европским и надлежнимнационалним органима које су основале државе чланице; (ц) унапређујесарадњу различитих актера који послују у области мрежне и информатичкебезбедности, поред осталог, редовним организовањем саветовања уиндустрији, на универзитетима као и у другим секторима, успостављањемконтаката са органима ЕУ, органима који врше јавна овлашћења државачланица, приватним сектором и потрошачким организацијама; (д) обезбеђујесарадњу Комисије и држава чланица у утврђивању начина за спречавање,решавање и реаговање на мрежна и информатичка безбедносна питања; (е)доприноси подизању знања и расположивости за благовремено, објективно идетаљно информисање о мрежним и информатичким безбедносним питањимаза све кориснике, поред осталог, промовисањем размене информација онајбољим поступцима, укључујући и методе за упозоравање корисника итражењем синергије иницијатива приватног и јавног сектора; (ф) помажеКомисији и државама чланицама у дијалогу са индустријом ради решавањабезбедносних проблема код хардвера и софтвера; (г) прати развој стандарда запроизводе и услуге о мрежној и информатичкој безбедности; (х) саветујеКомисију о анализи области мрежне и информатичке безбедности, као иефикасној примени технологије превенције ризика; (и) промовише активностиоцене ризика, решења интероперативног управљања ризицима и анализирарешења управљања превентивним мерама са организацијама јавног иприватног сектора; (ј) доприноси напорима ЕУ у сарадњи са трећим државамаи међународним организацијама у промоцији заједничког глобалног решавањамрежних и информатичких питања, чиме доприноси развоју културе мрежнеи информатичке безбедности; и (к) самостално изражава своје закључке,опредељења и даје савете о питањима из своје надлежности и постављенихциљева.5 Стратегијом ЕУ о информатичкој безбедности 2013. године планираноје остваривање пет следећих циљева: постизање информатичке отпорности,значајно смањење информатичког криминала, утврђивање политикекапацитета и начина одбране од информатичких напада, развијањеиндустријских и технолошких ресурса за информатичку безбедност иутврђивање усклађене међународне политике о информатичком простору ЕУи заштита суштинских вредности ЕУ.6 Истовремено са овом стратегијом,Европска комисија је исте године упутила предлог Директиве о мерама за
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обезбеђење високог нивоа безбедности мрежа и информатичких система натериторији Уније.7 После доношења поменутих докумената, Комисија јепојачала своју активност тиме што је информатичку безбедност ставила у самврх својих приоритета. Тако је донесена Стратегија јединственог дигиталногтржишта 6. маја 2015. године која се заснива на следећа три стуба: (1) боља
расположивост за потрошаче и правна лица дигиталним стварима и услугамана територији Европе;8 (2) окружење које карактеришу повољни и равноправниуслови за ширење дигиталне мреже и иновативних услуга;9 и (3) максималнокоришћење дигиталне економије за раст економије и развој друштва.10Комисија је наставила са активностима према претходно утврђеним плановима,те је као један од циљева Европске агенде о безбедности за период 2015–2020,која је усвојена 28. априла 2015. године, поставила борбу против тероризма,организованог криминала и информатичког криминала.11 Овај документутврђује конкретна средства и мере које ће се користити у заједничкомделовању на обезбеђивању безбедности и најефикаснијем решавању ове три,како их ова агенда третира, највеће претње по Европу у наведеном периоду.12

7 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures toensure a high common level of network and information security across the Union, EuropeanCommission, Brussels, 7.2.2013, COM(2013) 48 final, 2013/0027 (COD).8 A Digital Single Market Strategy for Europe, Communication from the Commission to theEuropean Parliament, the Council, the Еuropean Economic and Social Committee and theCommittee of the Regions, European Commission, Brussels, 6.5.2015  COM(2015) 192 final,para. 2.9 Ibidem, para. 310 Ibidem, para. 4.11 The European Agenda on Security, Communication from the Commission to the EuropeanParliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee ofthe Regions, Strasbourg, 28.4.2015  COM(2015) 185 final.12 Треба имати у виду да је у области борбе против информатичког криминала Европскаскупштина донела неколико директива које доприносе остваривању постављенихциљева из Европске агенде о безбедности. То су: (1) Директива о нападима наинформатичке системе којом се ван снаге ставља Оквирна одлука Савета 2005/222/ЈНА(Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 onattacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA,
Official Journal of the European Union, L 218, 14.8.2013, pр. 8-14) која је наложила државамачланицама да пооштре националне прописе и уведу строже казне за информатичкикриминал; (2) Директива о борби против сексуалног искоришћавања деце прекоинтернета и дечје порнографије (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and ofthe Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation ofchildren and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA,
Official Journal of the European Union, L 335, 17.12.2011, pр. 1-14, и (3) Оквирна одлука Саветао борби против превара и фалсификовања новчаних безготовинских плаћања (Council



Ради спровођења зацртаних циљева из горе поменутих докумената, Европскакомисија је 5. јула 2016. године потписала први уговор о јавно-приватномпартнерству са индустријом о информатичкој безбедности, који би до 2020.године требало да допринесе инвестицијама у износу од 1,8 милијарди евраради унапређења опреме Европе за заштиту од информатичких напада иповећању конкурентности сектора информатичке безбедности.13 УсвајањеДирективе о мерама за остваривање високог заједничког нивоа безбедностимрежа и информатичких система на територији Уније,14 6. јула 2016. године,представља још један важан корак ка безбеднијем информатичком окружењу.Поводом доношења Директиве о безбедности мрежа и информатичких системаАндрус Ансип, потпредседник Европске комисије надлежан за јединственодигитално тржиште, поздрављајући изгласавање ове Директиве, истакао је даако становништво и правна лица желе да имају што веће користи оддигиталних услуга они морају да верују у њих, док је Гинтер Етингер, комесарЕУ, истакао да ће усвајање првог прописа на нивоу ЕУ о информатичкојбезбедности подржати и обезбедити стратешку сарадњу и разменуинформација између држава чланица.15
3) САДРЖАЈДиректива има двадесет седам чланова који су подељени у седам поглавља.Прво поглавље од шест чланова (чл. 1–6) посвећено је предмету регулисања иобласти примене. Овом Директивом утврђују се правила с циљем постизањависоког заједничког степена безбедности мрежних и информатичких системаЕУ како би се побољшало функционисање унутрашњег тржишта ЕУ. У ту сврху,овом Директивом: (а) утврђује се обавеза свих држава чланица да донесунационалну стратегију за безбедност мрежних и информатичких система; (б)ствара се тим за сарадњу ради подршке и олакшавања стратешке сарадње иразмене информација између држава чланица и развијања међусобногповерења и поузданости; (ц) ствара се мрежа тимова за одговор на рачунарске
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Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means ofpayment, (2001/413/JHA), Official Journal of the European Communities, L 149, 2.6.2001, pр. 1-4), која дефинише преварна понашања која државе чланице ЕУ треба да пропишу каокривична дела.13 “Commission signs agreement with industry on cybersecurity and steps up efforts to tacklecyber-threats”, European Commission – Press release, Brussels, 5 July 2016.14 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016concerning measures for a high common level of security of network and information systemsacross the Union, Official Journal of the European Union, 19.7.2016, L 194, p. 1-30.15 Statement by Vice-President Ansip and Commissioner Oettinger welcoming the adoption of thefirst EU-wide rules on cybersecurity, Statement/16/2424, Brussels, 6 July 2016.
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безбедносне инциденте (даље у тексту: ТОРБИ) како би се допринело развојупоузданости и поверења међу државама чланицама и подстицала брза иефикасна оперативна сарадња; (д) утврђују обавезе оператера кључних услугаи пружалаца дигиталних услуга16 у вези са безбедношћу и обавештавањем; (е)утврђују се обавезе држава чланица да именују националне надлежне органе,јединствене тачке за контакт и ТОРБИ чији су задаци у вези са безбедношћумрежних и информатичких система. Директивом се не доводе у питањепрописи и мере које државе чланице доносе за заштиту својих основнихдржавних функција, посебно за заштиту националне безбедности, укључујућии мере за заштиту информација за чије откривање државе чланице сматрајуда би било супротно основним интересима њихове безбедности, те заодржавање закона и реда, посебно ради неометаног спровођења истрага,откривање и кажњавање кривичних дела. Обрада података о личностиспроводи се у складу са релевантним прописима ЕУ за државе чланице иоргане и институције ЕУ. Ради се о Директиви минималног усклађивањанационалних права држава чланица које су овлашћене да донесу или задржепрописе чији је циљ постизање вишег степена безбедности мрежних иинформатичких система. У чл. 4 дају се дефиниције појмова који се користе уДирективи, од којих се осврћемо само на неке од њих. Тако, „безбедностмрежних и информатичких система” означава способност мрежних иинформатичких система да одолевају, на одређеном нивоу поузданости, билокојој радњи која угрожава доступност, аутентичност, целовитост илиповерљивост смештених или пренесених или обрађених података или сроднихуслуга које ти мрежни и информатички системи нуде или којима омогућавајуприступ. „Оператор кључне услуге” означава јавни или приватни субјект упојединим делатностима описаним у Анексу II Директиве који испуњаваследеће критеријуме: (а) субјект пружа услугу која је важна за одржавањекључних друштвених и/или економских делатности; (б) пружање такве услугезависи од мрежних и информатичких система; и (ц) инцидент би имао знатаннегативан учинак на пружање те услуге. При утврђивању важности негативногучинка државе чланице узимају у обзир минимално следеће међусекторскеелементе: (а) број корисника који користе услуге које тај субјект пружа; (б)зависност других сектора из Анекса II о услугама које тај субјект пружа; (ц)могући утицај инцидената, у погледу њихове тежине и трајања, на привреднеи друштвене активности и на јавну безбедност; (д) тржишни удео тог субјекта;(е) територијалну распрострањеност могућег утицаја инцидента; (ф) важностсубјекта за одржавање довољног нивоа услуге, узимајући у обзиррасположивост алтернативних средстава за пружање те услуге. Како би сеутврдило да ли би инцидент имао знатан негативан учинак државе чланице,
16 У смислу Анекса III ове Директиве дигиталне услуге су: 1. Интернет тржиште, 2. Интернетпретраживач, и 3. Информатичке услуге у облаку.



према потреби, у обзир узимају и околности специфичне за поједини сектор.Друго поглавље садржи четири члана (чл. 7–10) који су посвећенинационалним оквирима за безбедност мрежних и информатичких система. Учл. 7 прописано је да свака држава чланица доноси националну стратегију забезбедност мрежних и информатичких система којом се одређују стратешкициљеви, адекватна политика и надзорне мере с циљем постизања и одржавањависоког степена безбедности мрежних и информатичких система и одређујупитања којима она треба да се бави. У чл. 8 Директива прописује обавезудржава чланица да именују једно или више националних органа који ће битинадлежни за безбедност мрежних и информатичких система који ћепокривати секторе и услуге из Анекса II и III Директиве. Поменути органинадгледају примену ове Директиве на националном нивоу. Јединствена тачкаконтакта извршава функцију повезивања с циљем остваривањапрекограничне сарадње органа државе чланице с релевантним органима удругим државама чланицама, са тимом за сарадњу и мрежом ТОРБИ. Државечланице такође имају обавезу да обезбеде одговарајуће ресурсе за надлежнеоргане и јединствене тачке контакта ради делотворног извршавања својихзадатака тако да могу да испуњавају циљеве ове Директиве. У чл. 9 обавезујусе државе чланице да именују један или више ТОРБИ који су надлежни зарешавање ризика и инцидената у складу с тачно прописаним поступком.Државе чланице именованим су дужне да тим тимовима обезбеде одговарајућересурсе за ефикасно извршавање задатака дефинисаних у Анексу I Директиве(1. праћење инцидената на националном нивоу; 2. пружање раних упозорењаи најава, као и информисање релевантних лица о ризицима и инцидентима; 3.одговарање на инциденте; 4. пружање динамичке анализе ризика иинцидената и прегледа ситуације; 5. учествовање у мрежи тимова). Државечланице су дужне да обезбеде да наведени тимови имају приступ прикладној,сигурној и отпорној инфраструктури за комуникацију и информисање нанационалном нивоу. Ако су одвојени надлежни орган, јединствена тачкаконтакта и ТОРБИ исте државе чланице међусобно сарађују у погледуиспуњавања обавеза прописаних овом Директивом. Трећим поглављем са тричлана (чл. 11–13) регулисана је сарадња у погледу питања мрежне иинформатичке безбедности. Тим за сарадњу формиран је ради подстицања иолакшавања стратешке сарадње и размене информација између државачланица, развијања поверења и поуздања с циљем постизања високогзаједничког степена безбедности мрежних и информатичких система у ЕУ, докна националном нивоу ТОРБИ спроводе брзу и ефикасну сарадњу санадлежним органима других држава чланица и ЕУ. У четвртом поглављу са двачлана (чл. 14 и 15) регулише се безбедност мрежних и информатичких системаоператора кључних услуга. Тако су државе чланице обавезне да обезбеде даоператори кључних услуга предузимају одговарајуће и сразмерне техничке иорганизационе мере за управљање ризицима којима су изложени мрежни и
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информатички системи којима се служе у свом пословању и да, узимајући уобзир најновија достигнућа, тим мерама обезбеђују ниво безбедностимрежних и информатичких система примереним ризику којем су изложене.Државе чланице су у обавези да овласте надлежни орган и обезбеде мусредства да од оператора кључних улога затражи доставу: (а) информацијапотребних за процену безбедности њихових мрежних и информатичкихсистема, поред осталог, документоване процедуре безбедности; (б) доказа оефикасном спровођењу безбедносних процедура, примера ради, резултатаревизије безбедности коју је обавио надлежни орган или квалификованиревизор, као и да у случају да је обавља квалификовани ревизор надлежноморгану достави те резултате заједно с доказима на којима се они заснивају.Приликом тражења таквих информација или доказа надлежни орган је дужанда наведе сврху захтева и одређује које су му информације потребне (чл. 15, ст.2). Пето поглавље са три члана (чл. 16–18) регулише питања безбедностимрежних и информатичких система пружалаца дигиталних услуга. Тако судржаве чланице дужне да обезбеде да пружаоци дигиталних услугапредузимају одговарајуће и сразмерне техничке и организационе мере зауправљање ризицима којима су изложени мрежни и информатички системикојима се у ЕУ служе у оквиру пружања услуга. Узимајући у обзир најновијадостигнућа, тим мерама се мора обезбедити степен безбедности мрежних иинформатичких система примерен ризику којем су изложени и узимајући уобзир следеће елементе: (а) сигурност система и објеката; (б) решавањеинцидената; (ц) управљање континуитетом пословања; (д) праћење, ревизијаи тестирање; (е) усклађеност с међународним стандардима. За потребепримене ове Директиве сматра се да пружалац дигиталних услуга припаданадлежности државе чланице у којој има пребивалиште, односно седиште.Пружалац дигиталних услуга који нема пребивалиште или седиште у ЕУ, алинуди услуге на њеној територији, дужан је да именује свог представника у ЕУ.Представник мора да има седиште у једној од држава чланица у којимапружалац продаје своје услуге. Сматра се да пружалац дигиталних услугаприпада надлежности оне државе чланице у којој његов представник имапребивалиште. У шестом поглављу које има два члана (19–20) обавезују седржаве чланице да с циљем подстицања конвергентног спровођења одредбио захтевима које оператори кључних услуга и пружаоци кључних услуга морајуда испуне, да не намећу или дискриминишу одређене врсте технологија и даподстичу примену европских или међународно признатих норми испецификација релевантних за сигурност мрежних и информатичких система.У том смислу Директива посебну улогу даје Агенцији ЕУ за мреже иинформатичке системе да у сарадњи с државама чланицама израђује савете исмернице у погледу техничких области чије регулисање треба размотрити уодносу на постојеће прописе. Субјекти који немају својство оператора кључнихуслуга или пружалаца дигиталних услуга могу на добровољној основи да
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упућују обавештења о инцидентима који имају знатан учинак на континуитетуслуга које та лица пружају. На крају овог дела истичемо да је Европскиекономски и социјални комитет поздравио доношење ове Директиве, али даје у свом Мишљењу о предлогу њеног текста био прилично критичан. Премањеговој општој оцени, ова Директива је превише неодређена, недостаје јојдовољно јасноће и њена примена зависи од прописа које буду донеле државечланице.17 Неодређеност се првенствено односи на непостојање јасних правилао томе како примењивати дефиниције из чл. 3, као и непостојање дефиницијеинцидента који има „знатан учинак” што омогућава државама чланицамапревише самосталног одлучивања о томе да ли ће неки инцидент пријавити.18
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ 

И АНАЛИЗА ЊЕНЕ ПРИМЕНЕЕвропска скупштина усвојила је Директиву о безбедности мрежа иинформационих система 6. јула 2016. године, која је ступила на снагудвадесетог дана после објављивања у Службеном листу Европске уније.Државе чланице су дужне да до 9. маја 2018. донесу и објаве законе и другепрописе који су потребни за усклађивање с овом Директивом. Оне су дужне дао томе одмах обавесте Комисију и да те прописе почну да примењују од 10. маја2018. године. Када државе чланице донесу поменуте прописе, они морају дасадрже позивање на ову Директиву или да на њу упућују приликом њиховеобјаве у националном службеном листу. Начине тог упућивања одређујудржаве чланице. Државе чланице Комисији достављају текст главних одредабанационалног права које донесу у области на које се односи ова Директива.Европска комисија има обавезу да Европској скупштини и Савету до 9. маја2019. године поднесе извештај са проценом доследности у приступу државачланица при идентификацији оператора кључних услуга. Комисија имаобавезу да периодично анализира функционисање те Директиве и Европскојскупштини и Савету о томе подноси извештај. У ту сврху, као и с циљем даљегунапређивања стратешке и оперативне сарадње, Комисија ће узимати у обзиризвештаје тима за сарадњу и мреже тимова за реаговање на безбедноснерачунарске инциденте о искуству стеченом на стратешким и оперативнимнивоима. Први извештај Комисија је дужна да достави до 9. маја 2021. године.
17 Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a directive of theEuropean Parliament and of the Council concerning measures to ensure a high common level ofnetwork and information security across the Union’, COM(2013) 48 final – 2013/0027 (COD),

Official Journal of the European Union, (2013/C 271/25), 19.9.2013, p. 133-137, чл. 4.1.18 Ibidem, чл. 4.6.
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“Commission signs agreement with industry on cybersecurity and steps up effortsto tackle cyber-threats”, European Commission – Press release, Brussels, 5 July2016.Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting ofnon-cash means of payment, (2001/413/JHA), Official Journal of the European
Communities, L 149, 2.6.2001, pр. 1-4.Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace,European Commission, JOIN(2013) 1 final, Brussels, 7.2.2013.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУШтета или прекид рада мреже и информатичких система могу да угрозеобављање активности приватног и јавног сектора у области управнихпроцедура, трговине, саобраћаја и комуникација, наруши поверење корисника,проузрокује веће финансијске губитке и штету. С обзиром и на све учесталијевршење кривичних дела коришћењем Интернета и електронскихкомуникационих средстава било је неопходно да се на нивоу Европске унијеустанове минимални стандарди за безбедност мрежа и информатичкихсистема и оквири сарадње на спречавању информатичких инцидената. Какоизвршилац неког дела против безбедности мрежа и информатичких система,као и дела тероризма, прања новца, дечје порнографије итд., може да се налазиу једној држави а да штетне последице произведе на мрежи и рачунарскимсистемима у другој држави на истом или другом континенту, поменути ризициимају глобалну природу и захтевају удружено деловање надлежних органавећег броја држава. Због тога законодавац Републике Србије треба да пратизаконодавне промене у праву Европске уније и да их правовремено спроводиу складу са, из овде разматране Директиве, обавезом примењивања најновијихопштеприхваћених стандарда о безбедности мрежа и информатичких система.Република Србија, њени грађани и привреда треба да у највећој могућој мериискористе предности дигиталне привреде која може да допринесе ширењутржишта, квалитетнијем пружању услуга по бољим ценама, већем избору иновим изворима запошљавања. Услед неодређености неких дефиниција иделова Директиве, за очекивати је да ће државе чланице у својим прописимадетаљније регулисати све или неке од недостајућих елемената неопходних заустановљавање јасних овлашћења и начина поступања. А то ће, као и у случајуминималног усклађивања права држава чланица у другим областима, довестидо разлика у националним прописима.
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NETWORK SECURITY AND INFORMATION SYSTEMS IN THE LAW 
OF THE EUROPEAN UNION

Abstract: Digital technologies provide great opportunities in the area ofadministrative procedures, economic activities and the needs of society, where newtypes of products and services of informatics which do not recognize the borders ofnational states appear on a daily basis. On the other hand, the number of securityincidents related to digital technology is increasing, and their frequency is a seriousthreat to the functioning of the network and information systems. The subject of theanalysis is the legal acts of the European Union related to the regulation of thesecurity of the network and information systems.
Key words: Security, networks, technologies, digital services, information systems,strategy, risks.
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ХАРМОНИЗАЦИЈА ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА
О ЕЛЕКТРОНСКОМ ВРЕМЕНСКОМ ЖИГУ 

СА ПРАВОМ ЕУ

Жаклина СПАЛЕВИЋ
Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Душан ЈЕРОТИЈЕВИЋ1Апстракт: Предмет рада јесте примена временског жига у Републици Србији. Ураду су објашњени прописи којима се уређују питања електронских докумената,електронске индентификације и услуга од поверења у области електронскогпословања. Посебна пажња посвећена је усаглашавању ове проблематике уРепублици Србији са правном регулативом Европске уније према Уредби бр.910/2014 ЕУ. Имајући у виду да се начини пословања брзо мењају, у раду јеоцењено да се решења у области информационих технологија мењају брже одизмена правне регулативе. У раду се износи став да будућа законска решењатреба да буду флексибилнија и у потпуности отворена за нова технолошкадостигнућа. Аутори сматрају да будућа правна решења из ове области треба дабуду заснована на стандардима Европске уније и општеприхваћенимстандардима које примењују технолошки развијеније земаље.

Kључне речи: eлектронски временски жиг, електронско пословање, правнарегулатива, упоредно-правна анализа.
1) УВОДПод утицајем различитих информационо-комуникационих технологија,многе институције улажу напоре у развој дигиталних компентенција, с циљем
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квалитетног и иновативног одговора на потребе глобалне конкурентности. Ускладу са усклађивањем са законском регулативом Европске уније из областиелектронског пословања, односно прописа којима се уређује питањеелектронских докумената, електронске идентификације и услуга од поверењау области електронског пословања, Народна скупштина Републике Србијеусвојила је Закон о електронском документу, електронској идентификацији и
услугама од поверења у електронском пословању, који је ступио на снагу 27.октобра 2017. године.2 У процесу приступања Европској унији, РепубликаСрбија има обавезу усаглашавања ове проблематике у законодавној регулативиса правном регулативом Европске уније и зато су многа решења уграђена унаведени закон, на основу Уредбе Европске уније број 910/2014.3 Напомињемода је доношењем Закона о електронском потпису и Закона о електронском
документу почео процес развоја правног оквира који је био неопходан започетни развој електронског пословања у Републици Србији.4 Ступањем наснагу Закона о електронском документу, електронској идентификацији и
услугама од поверења у електронском пословању, престала су да важе двапретходна закона: Закон о електронском потпису и Закон о електронскомдокументу. Нови Закон уређује електронски потпис, електронски печат,временски жиг, електронску доставу и електронско чување докумената, штоће омогућити једноставну и јефтину употребу квалификованих електронскихсертификата, размену документације у електронском облику и уништавањепапирне документације када је обезбеђена услуга квалификованогелектронског чувања. За примену Закона предвиђено је доношење 17подзаконских аката којима ће се дефинисати е-идентификација, е-достављање,е-чување, е-потпис у „облаку“ и друге услуге од поверења у електронскомпословању и успостављање мреже пружалаца услуга од поверења.5 Последњихгодина, под утицајем различитих дигиталних трендова, многе образовне идруге институције, улажу напоре у развој дигиталних компетенција кодсадашњих и будућих предузентика, који користе дигиталне производе и услугеу пословним моделима да би побољшали своју конкурентност.6 Питање правне
2 „Службени гласник РС“ бр. 94/2017.3 Regulation (EU) No 910/2014 of The European Parliament аnd оf The Council of 23 July 2014,Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=HR, приступљено (17.01.2018)4 „Службени гласник РС“, бр. 135/2004; „Службени гласник РС“, бр. 51/2009.5 Члан 72 Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од

поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“ бр. 94/2017)6 Brusić, T., Babić, S., & Orehovački, T., Važnost razvoja informatičke pismenosti budućihpoduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržišturada. Obrazovanje za poduzetništvo-E4E: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za
poduzetništvo, 2017, 7(2), str. 67-81.



регулативе електронског пословања у време када се интензивно прелази накомуникацију преко електронских информатичких технологија од пресудне јеважности за регулативу једне земље.7 Према наведном, евидентно је да постојеосновни и посебни циљеви законског уређивања материје у областиелектронског пословања. Основни циљ законског уређивања електронскогпословања састоји се у подстицању бржег и ефикаснијег пословања, уз штомање трошкова пословања. Следећи основи циљеви овог закона су: могућностмодернизације система пословања, развијање тржишта услуга од поверења,лакши и сигурнији приступ грађана органима власти и омогућавањепотпунијег чувања електронских докумената. Посебни циљеви законскогуређења у области електронског пословања представљају отварање простораза брже и интензивније коришћење и уподобљавање других решења изпостојеће законодавне регулативе, размена електронских докумената,стварање већег поверења јавности, употреба услуга од поверења уелектронском пословању и постизање веће конкуренције на светском тржишту.
2) ИЗМЕНЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА На основу Одлуке и Упутства које је донела Народна банка Србије изобласти платног промета, донете су одређене измене у предметној области.8То је учињено с позивом на овлаћења из Закона о платним услугама и Закона
о девизном пословању које су ступиле на снагу 1. октобра 2017. године.9 Одлукекоје су измењене и допуњене:1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начинавођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачунанерезидената.102. Одлука о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћењаобразаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима.113. Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања,вођења и гашења текућих рачуна.12
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7 Brzica, H., Herceg, B., Katulić, T., Stančić, H., Analiza utjecaja hrvatskoga zakonodavnog okvira naelektroničko poslovanje i dugoročno očuvanje elektronički potpisanih dokumenata. Arhivski
vjesnik, 2014, 57(1),  str. 129-157.8 „Службени гласник РС“, бр. 82/2017.9 „Службени гласник РС“, бр. 139/2014; „Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011,119/2012, 139/2014.10 „Службени гласник РС“, број 51/2015.11 „Службени гласник РС“, број 55/2015 и 78/2015.12 „Службени гласник РС“, број 55/2015.
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4. Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начинувођења регистра меница и овлашћења.135. Упутство које је измењено и допуњено: Упутство о изменама и допунамаУпутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платногпромета са иностранством.14Заједничко свим наведеним Одлукама и Упутству је да су измене извршенеу циљу поједностављивања пословања правних лица и предузетника иукидање обавезе коришћења печата у пословним банкама. Укидање печата сеодноси на: оверавање налога платног промета за платне трансакције извршенеу динарима (налог за уплату; налог за исплату и налог за пренос); налог заплаћање према иностранству (слог 70); оверавање захтева за регистрацијуодносно брисање менице из регистра НБС, код брисања овлашћења изрегистра НБС и оверавање саме менице; отварање, вођење и гашење девизнихрачуна резидената и динарских и девизних рачуна нерезидената у смислунеобавезности печата на картону депонованих потписа и захтеву за отварањерачуна; отварање, вођење и гашење текућих рачуна правних лица ипредузетника у смислу необавезности печата на картону депонованих потписаи захтеву за отварање рачуна. Наведене измене одлука и упутства имају за циљда подрже електронско пословање, односно плаћање путем електронске банкеи мобилног банкарства и на тај начин убрза не само промет средстава, већ иолакша пословање привредних субјеката. На основу одредаба Члана 25 Закона
о привредним друштвима које регулишу употребу пословног имена, печата идругих података на документима друштва предвиђено је у ставу 3 да друштвоније дужно да употребљава печат у пословним писмима и другојдокументацији друштва ако законом није друкчије прописано.15 Наведенеодлуке и упутство свакако иду ка практичној примени. Наведене одлуке иупутство уређују однос банке и клијента, односно пружаоца и примаоцаплатних услуга у складу са Законом о платним услугама, па одредбе наведениходлука и упутства које омогућавају некоришћење печата за оверу докуменатаиз тих одлука и упутства се само односе на предметне одлуке и упутство и немогу се проширивати на друге одлуке које је Народна банка Србије донела уциљу примене Закона о платним услугама и Закона о девизном пословању.Ускладу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији
и услугама од поверења у електронском пословању, више није обавезноштампање фактуре која је изворно настала у електронском облику, нити да сена евентуално одштампан документ ставља отисак печата како би се сматрао
13 „Службени гласник РС“, број 56/2011, 80/2015 и 76/2016.14 „Службени гласник РС“, бр. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008,38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015.15 „Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др. закон) и 5/2015.



валидним. Електронска фактура је валидна у електронском облику, безпотписа и печата, не мора да се штампа и не мора да се шаље поштом. Фактуракоја је изворно настала у папирном облику не мора да садржи печат и потписодговорног лица. Фактура која је настала у електронском облику илидигитализацијом, не мора бити потписана електронским потписом. Министарфинансија и министар трговине, туризма и телекомуникација дали сузаједничко објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) упапирном и електронском облику без употребе печата и потписа.16
3) ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ ВРЕМЕНСКОГ ЖИГА 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама

од поверења у електронском пословању примењује се на услуге од поверењакоје пружалац услуга пружа сходно одредбама овог закона. То подразумева даје пружалац услуга од поверења правно или физичко лице у својствурегистрованог субјекта који пружа једну или више услуга од поверења. Уоргане јавне власти спадају: државни органи, органи аутономне покрајине,органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, установеорганизације и појединци којима су поверени послови из надлежностиРепублике Србије, односно јавна овлашћења. Не примењује се на услуге одповерења које се пружају у оквиру затвореног система, односно ограниченогкруга учесника, који може бити одређен споразумом, интерним актом илипрописом, и које немају утицај на трећу страну, односно не обавезују трећелице ван тог система. Када говоримо о услугама од поверења у електронскомпословању, што представља нову форму на нашим просторима, подсећамо даје Европска унија 23. јула 2014. године донела Уредбу бр. 910/2014 оелектронској идентификацији и услугама од поверења за електронскетрансакције на унутрашњем тржишту, којом је дерогирана раније донетаДиректива 1999/93/ЕS o електронском потпису. Пружалац услуга од поверења,односно услуга електронске идентификације приликом обраде података оличности поступа и ради у складу са одредбама Закона о заштити података
о личности.17 Наведеним законом утврђена је јасна одговорност пружалацауслуга од поверења и корисника услуга од поверења.
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16 Министарство финансија и Министарство за трговину, туризам и телекомуникација РС(2017), Објашњење у вези са књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском
облику без употребе печата и потписа, Интернет: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2017/Objasnjenje%20knjizenje%20faktura%20bez%20pecata%20i%20potpisa.pdf, (приступљено 16.01.2018.)17 „Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 (др. закон), 68/2012 (US) и 107/2012.
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Услуге од поверења према Закону (Члан 41) пружају се у следећимобластима:• електронског потписа и електронског печата;• електронског временског жига;• електронске доставе;• аутентификације веб-сајтова;• електронско чување докумената.Пружалац квалификованих услуга од поверења може пружати једну иливише услуга у складу са Законом (Члан 41):• издавање квалификованих сертификата за електроснки потпис;• услуга управљања квалификованим средством за креирање електронскогпотписа;• услуга валидације квалификованог електронског потписа;• издавање квалификованих сертификата за електронски печат;• услуга управљања квалификованим средством за креирање електронскогпечата;• услуга валидације квалификованог електронског печата;• издавање квалификованих електронских временских жигова;• услуга квалификоване електронске доставе;• услуга издавања квалификованих сертификата за аутентификацију веб-сајтова;• услуга квалификованог електронског чувања докумената.Електронски временски жиг је званично време придружено подацима уелектронском облику којим се потврђује да су ти подаци постојали у томвременском тренутку (према Члану 2 став 39 Закона). Квалификованиелектронски временски жиг је електронски временски жиг који испуњавауслове утврђене овим законом за квалификовани електронски жиг (премаЧлану 2 став 40 Закона).18 Услови за квалификоване електронске временскежигове према Члану 52 Закона су:• да је повезан са координираним универзалним временом (UTC) тако дасе спречава свака могућност промене података која се може открити,• да је заснован на прецизном временском извору,• да је издат од стране пружаоца услуге издавања квалификованогвременског жига,
18 Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења

у електронском пословању, „Службени гласник РС“, бр. 94/2017.



• да је потписан, односно печатиран од стране пружаоца услуге издавањаквалификованог временског жига помоћу напредног електронскогпотписа или напредног електронског печата.Министарство надлежно за послове информационог друштва(Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС) прописује ближеуслове за квалификоване електронске временске жигове. Електронскомвременском жигу се не може оспорити пуноважност или доказана снага самозбог тога што је у електронском облику или што не испуњава услове заквалификован временски жиг. За квалификован електронски временски жиги податке којима је тај временски жиг придружен важи правна претпоставкатачности датума и времена исказаног у временском жигу и очуваностиинтегритета тих података у односу на тај временски жиг. Услови за услугеквалификоване електронске доставе поред других чинилаца подразумевају ида се обезбеди време и датум слања, пријема и евентуалне измене податакаморају бити назначене квалификованим електронским временским жигом.Припрема докумената за поуздано електронско чување мора да обезбедипотврду верности изворног документа и тачност додатно укључених податакаквалификованим електронским печатом или потписом са придруженимвременским жигом. Примена електронског временског жига ће омогућитипоуздано доказивање података, електронских записа, електронскихдокумената и сл. и да су постојали пре тренутка у времену који је назначенпреко електронског временског жига. Електронски временски жиг садржи:скраћене податке електронског записа и електронског документа који јеоверен електронским временским жигом, тачно време израде електронскогвременског жига и друге припадајуће податке о електронском временскомжигу. Управа за Дигиталну агенду у Министарству спољне и унутрашњетрговине и телекомуникација израдила је инфраструктуру RS-GOV TSA (Time
Stamp Authority)19 за издавање времeнских жигова за потребе државних органа,органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је уРегистар издавалаца временског жига у Републици Србији.20 Увођењеелектронског пословања у било коју сферу пословања је сложен процес којизахтева поред инвестиција, знања и законску регулативу,21 али и активну
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19 Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Влада РепубликеСрбије, TSA – Time Stamp Authority, http://www.deu.gov.rs/latinica/projekti-time-stamp-authority.php, преузето 16.01.2018.20 Република Србија, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Временски жиг,http://epotpis.mtt.gov.rs/vremenski-zig/ преузето 16.01.2018.21 Mamić Sačer, Ivana; Tušek, Boris; Žager, Sandra (2014), Primjena elektroničkog poslovanja uračunovodstvenim servisima – studija slučaja Republike Hrvatske, Ekonomski pregled, 65(2),2014. str. 139-154.
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подршку свих учесника електронског пословања. Развој информационогдруштва у Републици Србији треба да буде праћен: • укључивањем свих грађана Републике Србије, што се посебно односи наукљученост социјалних група са посебним потребама, регионални развоји јачање локалних иницијатива,• развојем знања и вештина повезаних са ИКТ (информационо-комуникационе технологије) и јачањем улоге ИКТ у систему образовања,• сталним улагањем у истраживање и иновације, да би се потенцијали коједоноси ИКТ препознали, сагледали и на најбољи начин искористили,• одговорима на изазове које доноси ИКТ, као што су: нови аспектибезбедности, угрожавање приватности, технолошка зависност, недовољнаинтероперабилност и отворена питања заштите интелектуалне својине,• координацијом и кооперацијом између јавног, приватног и цивилногсектора.22У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор утицаја наекономски раст и иновативност, а међу седам водећих иницијатива економскестратегије Европа 2020 налази се Дигитална агенда за Европу, што показујезначај који ИКТ имају у развоју модерне економије.23
4) ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГ 

У ЗАКОНОДАВСТВУ ЕУ И ОКРУЖЕЊУИако се електронски временски жиг примењује уз електронскопотписивање, његова примена је могућа и на електронским документима безелектронског потписа. На тај начин се доказује да је електронски документпостојао и пре тренутка стављања електронског временског жига. Од 1. јула2016. године грађани, привредни субјекти и органи државне управе могу дапримењују одговарајуће, сигурне и потпуно легалне електронске трансакцијеширом ЕУ. Уредба (ЕУ) бр. 910/2014 Европског парламента и Савета од 23. јула2014. о електронској идентификацији и услугама поверења за електронске
22 Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године,Службени гласник РС, бр. 51/2010.23 “и2010 – Годишњи извештај о информационом друштву 2007” – Саопштење Европскекомисије Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитетуи Комитету региона (“i2010 – Annual Information Society Report 2007” – Communicationfrom the Commission to the European parlament, the Council, the European Economic and SocialCommittee and the Committee of the regions), SEC(2007) 395, Brisel, 30.03. 2007. Европскастратегија за паметан, одржив и свеобухватни развој – Europe 2020 – A strategy for smart,sustainable and inclusive growth – Communication from the Commission, COM (2010) 2020,Brisel 3.03.2010. 



трансaкције на унутрашњем тржишту (eIDAS Уредба) и стављању ван снагеДирективе 1999/93ЕЗ, односи се на систем електронске идентификацијепријављених од стране држава чланица, као и  на даваоце услуга који имајупословно поверење које се појављује у ЕУ. С циљем обезбеђења исправногфункционисања унутрашњег тржишта и обезбеђења електронскеидентификације и услуга поверења, Уредбом (ЕУ) бр. 910/2014 успоставља сеправни оквир за електронске потписе, електронске печате, електронскевременске жигове, електронска документа, услуге електронске препорученедоставе и услуге сертификовања за аутентификацију мрежних станица.Агенција Европске уније за сигурност мрежа и информисање (European Union
Agency for Network and Information Security – ENISA) као центар експертизе закибернетску сигурност у ЕУ, са седиштем у Грчкој,24 ENISA25 помаже ЕУ и њенимчланицама да се боље опреме и припреме за спречавање, откривање и одговорна проблеме информатичке сигурности. У ETSI и RFC стандардима који сеодносе на TSA (TSA – Time Stamp Authority) тела не наводе се одредбе којима сепрописује важност TSA сертификата.26

Табела 1: Рок важности TSA сертификата
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24 European Union Agency for Network and Information Security – ENISA, https://www.enisa.europa.eu/25 Ibid.26 ETSI standards, Интернет: http://www.etsi.org/standards; RFC Editor, Интернет: https://www.rfc-editor.org/standards27 Ministarstvo za javno upravo, Republika Slovenija, Интернет: http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/podrocje_informacijske_druzbe/28 Pošta Slovenije, https://www.posta.si/zasebno29 Financijska agencija (Fina), Интернет: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=172830 SwissSign, Интернет: https://www.swisssign.com/en/

РБ. TSA тело Рок важности
TSA сертификата1 Министарство за јавну управу Словеније27 5 година2 Поште Словеније28 5 година3 FINA Demo TSA29 5 година7 SwissSign30 5 година
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У Републици Словенији правно је на снази Закон о електронскомпословању и електронском потпису (ZEPEP), којим је у члану 2 став 1 тачка 5регулисано питање временског жига.31 Закон о електроничкимкомуникацијама пренео је у правни поредак Републике Хрватске прописе ЕУиз области електронског пословања.32 Законска регулатива о е-потпису иуслугама поверења у Републици Хрватској обухвата: • Уредбу (ЕУ) бр. 910/2014 Еуропског парламента и Вијећа о електроничкојидентификацији и услугама повјерења за електроничке трансакције наунутарњем тржишту и стављању изван снаге Директиве 1999/93/ЕЗ, • Закон о проведби Уредбе (ЕУ) бр. 910/2014 Еуропског парламента иВијећа, од 23. српња 2014. године, о електроничкој идентификацији иуслугама повјерења за електроничке трансакције на унутарњем тржиштуи стављању изван снаге Директиве 1999/93/ЕЗ.33
Закон о електронској идентификацији и електронском потпису Републике

Црне Горе од 12.5.2017. године дефинише и уводи појмове Електронски
временски печат и квалификовани електронски временски печат (члан 25–27).34 Према овом Закону (члан 25 став 1), електронски печат је скуп податакау електронском облику који су придружени другим подацима у електронскомоблику, или су логички повезани са њима ради обезбеђења порекла иинтегритета тих података и заснива се на сертификату за електронски печат.Усклађивање правне регулативе са директивама ЕУ доприносипоједностављеном свакодневном електронском пословању. Употребаелектронског временског жига основа је савременог пословања. Законодавниоквири морају омогућити и пратити савремено пословање у правној пракси.

5) ИЗВОРИ“и2010 – Годишњи извештај о информационом друштву 2007” – СаопштењеЕвропске комисије Европском парламенту, Савету, Европском економскоми социјалном комитету и Комитету региона (“i2010 – Annual InformationSociety Report 2007” – Communication from the Commission to the Europeanparlament, the Council, the European Economic and Social Committee and theCommittee of the regions), SEC(2007) 395, Brisel, 30. mart 2007. 
31 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Uradni list RS, št. 98/04 –uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14.32 NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17.33 Digitalni sertifikati – Fina, http://www.fina.hr/Default.aspx?art=1279034 Закон о електронској идентификацији и електронском потпису, Службени лист ЦрнеГоре, бр. 31/2017.



Brusić, T., Babić, S., & Orehovački, T., Važnost razvoja informatičke pismenosti budućihpoduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za boljukonkurentnost na tržištu rada. Obrazovanje za poduzetništvo-E4E: znanstvenostručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, 2017, 7(2).Brzica, H., Herceg, B., Katulić, T., Stančić, H. (2014), Analiza utjecaja hrvatskogazakonodavnog okvira na elektroničko poslovanje i dugoročno očuvanjeelektronički potpisanih dokumenata, Arhivski vjesnik, 2014, 57(1).Digitalni sertifikati – Fina, Интернет: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=12790приступљено (16.01.2018.)ETSI standards, Интернет: http://www.etsi.org/standards приступљено (16.01.2018)European Union Agency for Network and Information Security – ENISA, Интернет:https://www.enisa.europa.eu/ приступљено (16.01.2018.)European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), Интернет:https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_en приступљено(16.01.2018.)Evropska strategija za pametan, održiv i sveobuhvatni razvoj – Europe 2020 – Astrategy for smart, sustainable and inclusive growth – Communication from theCommission, COM (2010) 2020, Brisel 3. mart 2010. godine.Financijska agencija (Fina), Интернет: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1728приступљено (16.01.2018.)Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, ВладаРепублике Србије, TSA – Time Stamp Authority, Интернет: http://www.deu.gov.rs/latinica/projekti-time-stamp-authority.php, приступљено (16.01.2018.)Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије,
Временски жиг, Интернет: www.epotpis.mtt.gov.rs/vremenski-zig/ приступљено(16.01.2018.)Министарство финансија РС и Министарство за трговину, туризам ителекомуникације РС, (2017) Објашњење у вези са књижењем рачуна(фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата ипотписа, Интернет: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2017/Objasnjenje%20knjizenje%20faktura%20bez%20pecata%20i%20potpisa.pdf,приступљено (16.01.2018.)Mamić Sačer, Ivana; Tušek, Boris; Žager, Sandra, (2014), Primjena elektroničkogposlovanja u računovodstvenim servisima – studija slučaja Republike Hrvatske,Ekonomski pregled, 2014, 65(2).Ministarstvo za javno upravo, Republika Slovenija, Интернет: www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/podrocje_informacijske_druzbe/приступљено (17.01.2018.)Pošta Slovenije, Интернет: https://www.posta.si/zasebno, приступљено (17.01.2018.)
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Regulation (ЕU) no 910/2014 of the European parliament and of the council of 23July 2014, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=HR, приступљено (17.01.2018.)RFC Editor, Интернет: https://www.rfc-editor.org/standards приступљено 16.01.2018.SwissSign, Интернет: https://www.swisssign.com/en/, приступљено (16.01.2018.)
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020.

године, “Службени гласник РС“, бр. 51/2010.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Uradni list RS, št.98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14)
Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, Službeni list Crne Gore, broj31/2017.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničketransakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ(NN 62/17) na snazi od 08.07.2017.
Закон о девизном пословању, „Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011,119/2012, 139/2014.
Закон о електронском документу,  „Службени гласник РС“, бр. 51/2009.
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од

поверења у електронском пословању, „Службени гласник РС“, бр. 94/2017. 
Закон о електронском потпису, „Службени гласник РС“, бр. 135/2004. 
Закон о заштити података о личности, „Службени гласник РС“, бр. 97/2008,104/2009 (др. закон), 68/2012 (US) и107/2012.
Закон о платним услугама, „Службени гласник РС“, бр. 139/2014.
Закон о привредним друштвима, „Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011,83/2014 (др. закон) и 5/2015.

6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ овом раду представили смо неке од основних закона који су допринелиподршци електронског пословања привредних субјеката у Републици Србији.Увођење електронског временског жига у електронско пословање у РепублициСрбији обезбедиће следеће елементе: да је документ у наведеном обликупостојао пре времена наведеног у електронском временском жигу, дадокумент није мењан након стављања времена путем електронскогвременског жига, да се верификација електронског потписа документа можепоуздано обавити и после опозива или истека потписаног сертификата, да једокумент послат или примљен у време наведно у електронском временском
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жигу и сл. Електронски временски жиг је намењен привредним субјектима ипојединцима из привредних субјеката у циљу подршке електронскогпословања. На крају, закључујемо да је увођење електронског временског жигадопринело развоју електронског пословања у Републици Србији, али истварању изазова за даљи развој правне регулативе из ове области.
HARMONIZATION OF DOMESTIC LEGISLATION ON ELECTRONIC TIMBER

TRACKING WITH THE EU LAW

Abstract: The subject of the work is the application of the electronic timber trackingin the Republic of Serbia. The paper explains the regulations governing the issues ofelectronic documents, electronic identification and trust services in the field ofelectronic business. Special attention has been paid to harmonization of this issuein the Republic of Serbia with the legal regulations of the European Union accordingto Regulation no. 910/2014 EU. Bearing in mind that the modes of operation changerapidly, the paper assesses that solutions in the field of information technology arechanging faster than legislative changes. The paper expresses the view that futurelegal solutions should be more flexible and fully open to new technologicalachievements. The authors believe that future legal solutions in this area should bebased on EU standards and generally accepted standards applied by technologicallyadvanced countries.
Key words: Electronic Timestamp, Electronic Business, Legal Regulations, ComparativeLegal Analysis.
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ПРАВО ИНТЕРПРЕТАТОРА КАО СРОДНО ПРАВО

др Надежда ЉУБОЈЕВ
др Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ1

Aпстракт: Предмет рада је право интерпретатора, врсте сродног права, којаима посебна својства која га по правној природи и садржини издвајају упростор између ауторског права и осталих сродних права. Правоинтерпретатора је искључиво право које овлашћује свог носиоца да другомезабрани или дозволи коришћење одређене интерпретације. Оно је јединоправо које поред имовинскоправних садржи и личноправна овлашћења.Аутори у раду дају хронолошки преглед регулисања сродног права и праваинтерпретатора у међународном праву и у домаћој легислативи. Такође,указано је на процес усклађивања домаћег законодавства са европскимправним тековинама у овој области, као и са обавезама проистеклим изратификованих међународних докумената и процеса европских интеграција.
Кључне речи: сродна права, права интерпретатора, правна тековина Европскеуније.
1) УВОД Право интерпретатора, као врсте сродног права, има посебна својства којага по правној природи и садржини издвајају у простор између ауторског праваи осталих сродних права. Под сродним правима подразумевамо правоинтерпретатора, право произвођача фонограма, право произвођача видеограма,право произвођача емисије, право произвођача базе података, право првог

150

иНТелеКТуАлНА СВОјиНА

УДК: 34:7.071(4-672EU)
Biblid 1451-3188, 17 (2018)
Год XVII, бр. 65, стр. 150–166
Изворни научни рад

1 Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Економски факултет у Суботици,Универзитет у Новом Саду. E-mail: nadezdaljubojev@gmail.com; marijana.dukic.mijatovic@gmail.com



издавача слободног дела и право издавача штампаног издања на посебнунакнаду. Термин „сродна права“  је појам који обухвата категорију права која сусродна ауторском праву.2 Сродна права су у „сродству“ са ауторским правом наоснову извесних сличности и веза које између њих постоје, али су ипакразличита од ауторског права, што је разлог да буду у неким аспектима уређенакао ауторска права, али у неким и на посебан начин. Основне сличности измеђуауторског права и сродних права су у следећем:  Прво – ауторско и сродна правачине право интелектуалне својине, што значи да за предмет заштите имајуинтелектуално, нематеријално добро. Заштићено добро, односно предметзаштите права интерпретатора као сродног права је интерпретација. Заштићенадобра, односно предмет заштите осталих сродних права јесу: фонограм (звучниснимак), видеограм (видео-снимак), емисија, база података и ауторско дело којеје по истеку имовинскоправних овлашћења аутора први пут издато или на другиначин саопштено јавности, и штампано издање. С обзиром на то да спадају управа интелектуалне својине сродна праву су, као и ауторско право, углавном
искључивог и апсолутног дејства.3 Друго – облици коришћења ауторског дела ипредмета заштите сродних права, у техничком и економском смислу, по правилусе поклапају и тиме међусобно условаљавају. На пример, када се одређеномузичко дело саопштава јавности, то, по правилу, чине интерпретатори.Интерпретација је облик коришћења ауторског дела, али и посебан предметзаштите сродних права. Уколико је интерпретација забележена на телесномносачу, емитовање или јавно саопштавање интерпретације са носача звукапредставља истовремено коришћење ауторског дела, интерпретације и самогфонограма. Ово има за последицу да су носиоци ауторског и сродних права уостваривању својих имовинскоправних овлашћења често упућени једни надруге и морају уредити своје међусобне односе (ускраћивање сагласности, например, аутора може онемогућити интерпретатора и произвођача фонограмада остварују своје право). Често није могуће технички раздвојити радњекоришћења ауторског дела од радњи предмета заштите сродних права.Међутим, неопходно је нагласити, да и поред елемента сродности са ауторскимправом, сродна права су посебна врста интелектуалне својине, која имајуспецифичне предмете заштите и специфичне субјекте заштите. Поредискључивих имовинскоправних овлашћења, сродна права садрже и одређенарелативна имовинскоправна овлашћења, тј. овлашћења на потраживањенакнаде од лица која на одређени начин користе предмет заштите. Треће –
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2 Термин „сродна права“ представља превод термина са немачког – Werwandte Schutzrechte,у француском језику то су суседна права – Droits voisins, на енглеском језику то су такођесуседна права – Neighbouring Rights, а на италијанском се називају конексним правима –
Dritti connessi.3 Ова добра се разликују од телесног носача на коме су забележена, као што су на пример:ЦД, магнетна трака или диск и сл., која нису предмет заштите.
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сродна права су преносива, осим личних права интерпретатора.Имовинскоправна овлашћења интерпретатора као и сва остала сродна праваподлежу ограничењима. Зато захваљујући сличностима ауторског права исродних права, на велики број правних питања која се тичу сродних правааналогно се примењују правила ауторског права.4 Различитост сродних праваод ауторског права је у следећем: сродна права су посебна врста праваинтелектуалне својине која имају своје специфичне предмете заштите,различите од ауторског дела, и специфичне субјекте заштите. Ако се изузмеинтерпретатор као субјект заштите, који је физичко лице (или група физичкихлица − ансамбл) које својим личним ангажовањем и духовним својствимаобликује своју интерпретацију и даје стваралачки допринос интерпретацијикроз лични, оригинални печат, сви остали субјекти сродних права су привреднисубјекти. Дакле, ако изузмемо право интерпретатора, можемо констатовати дасу субјекти сродних права продуценти − физичка и правна лица која нисудуховни ствараоци, већ обављају одређену привредну делатност. Пошто је речо привредној активности, сродна права, са изузетком права интерпретатора, уфункцији су заштите одређене привредне делатности. Самим тим ова правасадрже само имовинскоправна овлашћења. Искључива имовинскоправнаовлашћења из сродних права овлашћују своје носиоце да другоме забране илидозволе коришћење предмета заштите. Ипак, круг тих овлашћења је знатно ужиод имовинскоправних овлашћења у ауторском праву, и обухвата само оне обликекоришћења предмета заштите који не само да су типични него и економскинајзначајнији за овај предмет заштите. Једино право интерпретатора садржиискључива личноправна и имовинскоправна овлашћења. Такође, права сроднаауторском праву временски су ограниченог трајања.
2) МЕЂУНАРОДНОПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ  Потреба за међународноправним регулисањем сродних права дошла је доизражаја педесетих година XX века, да би 1961. године, у Риму, била донетамеђународна Конвенција о заштити извођача, произвођача фонограма иустанова за радио-дифузију, названа Римском конвенцијом.5 Иако је наша

4 Аналогија постоји у погледу појмова као што су “објављивање” и издавање, затим упогледу радњи коришћења предмета заштите (умножавање, стављање у промет, давањеу закуп, емитовање и др.), као и у погледу института исцрпљења (конзумације) права.Такође, аналогија постоји у погледу ограничења субјективног права у виду потпунесуспензије имовинскоправних овлашћења и у виду законске лиценце. (Видети: ЗоранМиладиновић, Право интелектуалне својине, Крагујевац, 2009; Слободан Марковић,Душан Поповић, Право интелектуалне својине, Правни факултет у Београду, 2013).5 Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити извођача, произвођача фонограмаи установа за радио-дифузију („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/2002). 



земља била једна од потписница ове конвенције, права уметника извођача6,произвођача фонограма и установа за радио-дифузију у нашој земљи била сузаконски регулисана и пре ратификације ове конвенције.7У области заштите сродних права постоји неколико конвенција од којих јенајзначајнија Конвенција о заштити извођача, произвођача фонограма иустанова за радио-дифузију (Римска конвенција, у даљем тексту: РК)закључена 1961. године у Риму. РК представља основни извормеђународноправне заштите у области сродних права. Наша земља јератификовала ову конвенцију 2002. године, чиме је она постала обавезујућиакт. Дакле, ратификацијом 2002. године, формалноправно РК је постала извормеђународноправне заштите сродних права у Републици Србији. РК могу даприступе само земље Бернске и Светске уније, што се оправдава суштинскимразлогом да може да се правно заштити интерпретација неког ауторског деласамо ако је ауторско дело претходно правно заштићено одредбама Бернскеконвенције, односно Универзалне конвенције. РК уређује један део материјесродних права: право репродуктивних уметника (интерпретатора), правопроизвођача фонограма и право радиодифузних организација (произвођачаемисија). Право произвођача видеограма и право произвођача база податаканису обухваћена одредбама РК. Конвенција се заснива на принципиманационалног третмана странаца и минималних права. Под националнимтретманом подразумевају се права која држава уговорница одобраваприпадницима Конвенције, које она иначе признаје по свом националномзаконодавству интерпретаторима, домаћим држављанима − за извођења којасе врше или су први пут снимљена или емитована на њеној територији,произвођачима фонограма, својим држављанима − за фонограме који су првипут објављени или снимљени на њеној територији, и радиодифузниморганизацијама чије се седиште налази на њеној територији − за радио-емисије емитоване од стране радио-станица које се налазе на њеној
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6 Термин интерпретатор је уведен Законом о ауторском праву из 1998. године, и замениоје термин уметник-извођач. С обзиром на то да се термином извођење не обухватајуглумци који представљају дела, термин интерпретатор шири је и обухвата све обликепредстављања и извођења дела. 7 У упоредном ауторском праву, права сродна ауторском праву предвиђена су у законима оауторском праву појединих земаља прилично рано. Тако је аустријски закон о ауторскомправу из 1936. године заштити сродних права посвећивао одредбе којима се штитиизвођење, рецитовање и представљање уметника извођача (параграф 66−88).Италијански закон из 1941. године поред уметника извођача познаје и категоријупроизвођача радио-емисије, док чехословачки закон из 1965. године сродним правимаштити права уметника извођача, произвођача фонограма и предузећа за радио-дифузију(Војислав Спаић, Теорија ауторског права и ауторско право у СФРЈ, Загреб, Београд,Чаковец, 1983, стр. 17).
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територији. Минимала права интерпретатора састоје се у њиховом праву даспрече емитовање или друго саопштавање јавности свог директног извођења,снимање неснимљеног извођења и репродукцију снимка у одређенимслучајевима. РК не признаје искључиво право интерпретаторима −уметницима извођачима, над коришћењем њихових снимљенихинтерпретација, али препушта земљама чланицама да својим националнимпрописима признају ово право.8 Произвођачи фонограма имају право дазабране или дозволе умножавање својих фонограма. Радиодифузнеорганизације имају право да забране или дозволе другима реемитовања својихемисија, снимање њихових емисија на телесни носач, умножавањенеовлашћено учињених записа и јавно саопштавање њихових емисија путемрадио и ТВ мреже постављене на јавним местима на којима се наплаћујеулазница.9 Приликом приступања РК, свака држава може ставити резерву наодређене одредбе. Одредбе на које се може ставити резерва тичу се, у првомреду, услова и садржине заштите произвођача фонограма, а у мањој меризаштите радиодифузних организација. РК предвиђа да државе чланице имајуправо да закључују и посебне споразуме о заштити сродних права, под условомда ти споразуми нису у супротности са РК, или да предвиђају права већа одоних које је предвидела РК. Друга значајна конвенција из области заштитесродних права је Конвенција о заштити произвођача фонограма однедозвољеног умножавања њихових фонограма названа Женевскомконвенцијом (у даљем тексту: ЖК), која је закључена 1971. године у Женеви, акоју је наша земља ратификовала 2002. године.10 Ова конвенција је настала 60-их година XX века као одговор на процват међународне неовлашћенеиндустријске производње и продаје фонограма. Тај вид пиратства није могаобити ефикасно сузбијен на основу РК, јер је у то време у чланству биорелативно мали број држава. Тако је на иницијативу Међународне федерацијефонограмске индустрије (IFPI) дошло до усвајања новог међународногинструмента специјализованог за заштиту права произвођача фонограма.Према томе, ова специјализована конвенција представља ефикасније правносредство у борби против пиратерије у фонограмској индустрији и садржисавременија правна решења. Конвенција не предвиђа изричито начелонационалног третмана, већ утврђује минимални стандард заштитепроизвођача фонограма у земљама чланицама. Поред наведених конвенција,
8 Ploman W., Hamilton E., Clark, L., Copyright: Intellectual Property int he Information Age, London1980, p. 73.9 „Под емитовањем се подразумева само бежично емитовање, јер у време доношењаКонвенције жично (кабловско) емитовање није било правно релевантно“ (Видети: ВеснаБесаровић, Интелектуална својина, Београд 2011, стр. 389).10 Конвенција о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њиховихфонограма – Женевска конвенција („Сл. лист СРЈ“ –  Међународни уговори, 13/2002).



од значаја су: ТРИПС, Европски споразум о заштити телевизијских емисија(Стразбуршки споразум) и Уговор о интерпретацијама и фонограмима Светскеорганизације за интелектуалну својину. ТРИПС регулише и област сроднихправа, предвиђа дуже рокове заштите за интерпретаторе, произвођачефонограма и произвођаче емисија. Европски споразум о заштитителевизијских емисија (Стразбуршки споразум) закључен је 1960. године уСтразбуру и више пута је ревидиран. То је регионални споразум државачланица Европског савета, отворен за приступање. Наша држава није чланицаовог Споразума који се заснива на два основна принципа: начелу националногтретмана и минималних права. Субјекти заштите су произвођачителевизијских емисија који припадају једној од држава чланица или којиемитују своје емисије са територије једне од чланица. Овај споразум није усупротности са одредбама РК, али он предвиђа већа права за произвођаче ТВемисија и по свом садржају представља посебан, специјализован извормеђународног сродног права. Уговор о интерпретацијама и фонограмима(УИФ) усвојен је 1996. године.11 Донела га је Светска организација заинтелектуалну својину (World Intellectual Property Organization – WIPO) уЖеневи, као међународни инструмент за заштиту интерпретатора ипроизвођача фонограма.12 УИФ је ступио на снагу 2002. године, а наша земљага је ратификовала. УИФ се у једном броју чланова позива на одредбе РК, и натај начин је повезан са РК. Ипак, УИФ није надградња над системомуспостављеним путем РК, већ је паралелни инструмент заштите, којидопуњава празнине ове конвенције. Отуда, чланство у УИФ није условљеночланством у РК, већ је УИФ отворен за приступање свим државама које сучланице WIPO, без обзирана то да ли су истовремено чланице РК. УИФ почивана принципима националног третмана и минималних права.13 Заштићена лица
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11 Уговор о интерпретацијама и фонограмима („Сл. лист СРЈ“ − Међунардни уговори,13/2002).12 Уредба о ратификацији Конвенције о оснивању светске организације за интелектуалнусвојину („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми“, бр. 31/72 и „Сл. лист
СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 4/86 - др. уредба).13 Многа од ових права су већ била предвиђена РК и ТРИПС-ом. Новину представља увођењенових личних права као минималних: право на назначење имена приликом свакогоблика јавног саопштавања интерпретације и право на супротстављање свакој измениинтерпретације која може нашкодити његовој репутацији. Предвиђено је и релативно(неискључиво) минимално право за интерпретаторе и произвођаче фонограма најединствену накнаду у случају емитовања или другог јавног саопштавања (које обухватаи интернет и друге сличне начине коришћења фонограма на месту и у време којекорисник изабере) фонограма на коме је забележена интерпретација. Обвезник плаћањаје радиодифузна организација или други корисник таквог фонограма (Видети: ВеснаБесаровић, Интелектуална својина, op. cit., стр. 369-370).
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су интерпретатори и произвођачи фонограма који испуњавају исте оне условекоји су прописани у РК. Између осталог, државе чланице су обавезне даобезбеде ефикасна правна средства за санкционисање неовлашћеногкоришћења интерпретација и фонограма.14
3) ПРАВО ИНТЕРПРЕТАТОРАСви памте многе интерпретације музичких дела, филм или позоришникомад и због саме интерпретације, извођења, које носи у себи елементеличноправног и имовинског карактера. У научној теорији се износи да се пренастанка механичких средстава за регистрацију и репродукцију звука и сликесматрало да за интерпретацију није потребна посебна правна заштита.Појавом средстава за механичку репродукцију мења се схватање о пролазностиизвођења књижевних и уметничких дела, будући да једно извођење може дасе региструје и поново репродукује неограничени број пута.15 Деведесетихгодина прошлог века, после дугих дискусија о овом питању, Закон о ауторскомправу признаје и штити ово право.16 Даље измене и допуне Закона о ауторскоми сродним правима (ЗАСП) имале су за циљ успостављање ефикаснијег системаправне заштите ауторског и сродних права.17
Субјект права Субјект права је интерпретатор. То је физичко лице које се лично ангажујена интерпретацији ауторског дела (музичар, глумац, играч, пантомимичар,певач, диригент). Међутим, круг лица која се стваралачки ангажују наинтерпретацији шири је од круга лица која својим личним ангажовањемнепосредно чине одређено ауторско дело доступним другима. Тако, премаопштеприхваћеном ставу у упоредном праву, диригент и позоришни редитељимају статус интерпретатора. Насупрот томе, лица која пружају само техничкидопринос интерпретацији дела нису интерпретатори. Постоје случајевикумулације својства аутора дела и интерпретатора истог дела у истом лицу. То

14 Надежда Љубојев, Синиша Варга, Заштита компјутерског програма, са основама
Ауторског и патентног права, Универзитет у Новом Саду, Зрењанин, 2014.15 „Временом се трагало за адекватним видом заштите како би се интерпретаторимагарантовало право на резултате њиховог рада, а нарочито право на материјалне ефектеискоришћавања њиховог рада од стране различитих категорија корисника.“ ВеснаБесаровић, Интелектуална својина, op. cit., стр. 354.16 Закон о ауторском праву (“Сл. лист СФРЈ “, бр. 21/1990).17 Закон о ауторском и сродним правима (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012и 29/2016 –одлука УС).



се најчешће дешава кад је аутор дела истовремено и интерпретатор тог дела(композитор сам изводи своје дело). Односи између два или вишеинтерпретатора који учествују у интерпретацији једног дела уређују се сходномприменом одредаба које се односе на коауторе.18 У пракси је чест случај да уинтерпретацији одређеног ауторског дела учествује више лица (нпр. дует, трио,хор, симфонијски оркестар, ансамбл и сл.).19 У теорији се износи да је међу првимправним системима који су имали законе о заштити интерпретатора, односносродних ауторских права, била Велика Британија. Закон о заштити драмских имузичких дела из 1925. године предвиђао је правну заштиту за интерпретаторедајући им искључиво право располагања над њиховим регистрованиминтерпретацијама књижевних и музичких дела на средствима за репродукцију.Права интерпретатора су заштићена и у Италији, Законом о заштити драмскихи музичких дела из 1925. године. Немачки закон из 1965. године пружа правнузаштиту сродним правима и посебно интерпретаторима, регулишући њиховправни статус, право искоришћавања уметничке интерпретације итд.20
Предмет заштите Предмет заштите је интерпретација. Под интерпретацијом се подразумевадуховна творевина, интелектуално (нематеријално) добро које настаје личнимангажовањем интерпретатора ради звучног, визуелног, односно звучно-визуелног саопштавања ауторског дела јавности.21 Зато се у теорији сматра да
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18 ЗАСП члан 113 став 3.19 У литератури се износи да је у пракси чест случај да у интерпретацији одређеногауторског дела учествује више лица (нпр. дует, трио, хор, симфонијски оркестар, ансамбли сл.). При томе се разликују две категорије скупа субјеката истог интерпретаторскогправа, и два различита правна режима којима они подлежу. Једну категорију чинекоинтерпретатори, чији су међусобни односи, као и односи према трећим лицима,уређени аналогно коауторским односима. Другу категорију чини ансамбл. Ансамблпостоји кад одређено ауторско дело интерпретира група интерпретатора коју, пореддиригента и солиста, сачињава више од пет лица (ансамбл сачињава одређени број лицакоје национални закон одреди, у Републици Србији је више од пет лица). Суштина је дасу, када је у питању ансамбл, односи између ансамбла и трећих лица у погледу вршења изаштите интерпретаторског права знатно једноставнији него односи коинтерпретатораи трећих лица. Наиме, ансамбл уређује своје односе са трећим лицима преко заступникаансамбла, који не мора бити члан ансамбла. Он не мора бити ни интерпретатор, али онмора бити овлашћен (опуномоћен) за заступање вољом већине чланова ансамбла(Видети: Зоран Миладиновић, Право интелектуалне својине op. cit., стр. 244).20 Весна Бесаровић, Интелектуална својина, op. cit., стр. 334. 21 Реч интерпретација води порекло од латинске речи interpretatio и значи тумачење,објашњавање, што указује на то да интерпретатор, саопштавајући ауторско дело даје
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је интерпретирање „радња која се састоји у ангажовању човека да личнимизражајним могућностима саопшти на звучни или звучно-визуелни начинодређени духовни садржај.“22 Духовни садржај који се интерпретира мора битиауторско дело, без обзира да ли је оно заштићено или је у тренуткуинтерпретирања рок ауторско правне заштите за њега већ истекао. Али самаинтерпретација није ауторско дело за себе иако је резултат стваралачкограда.23 Право интерпретатора, као врсте сродног права, има посебна својствакоја га, по правној природи и садржини, издвајају између ауторског права иосталих сродних права. Интерпретатор саопштавајући ауторско дело својимличним духовним својствима обликује своју интерпретацију и тако јој даје
лични и оригинални печат, због чега се интерпретације истог дела, аразличитих интерпретатора, разликују. Такође, на основу овог својства, правоинтерпретатора је слично ауторском праву. Право интерпретатора, као иауторско право, садржи искључива личноправна и имовинскоправнаовлашћења. Притом, треба нагласити да интерпретација не мора битиуметничка, нити мора садржати било каква друга квалитативна својства којасе цене у тзв. репродуктивној уметности. Постоје ауторска дела која се по својојприроди не могу интерпретирати, а поједина ауторска дела настајуистовремено са интерпретацијом. 

Садржина права Садржину права интерпретације чине искључива личноправна иимовинскоправна овлашћења. Право интерпретатора је једино сродно правокоје поред имовинскоправних садржи и личноправна овлашћења. То је резултатчињенице да је интерпретатор физичко лице, а интерпретација резултатинтелектуалног рада у којем се исказују индивидуална својства интер-претатора. То значи да интерпретатор има одређене личне интересе у вези сасвојом интерпретацијом, који су заштићени искључивим овлашћењима.
Личноправна овлашћења интерпретатора су: овлашћење на признање својстваинтерпретатора одређене интерпретације; овлашћење интерпретатора дањегово име буде на прикладан начин назначено на сваком примерку снимкањегове интерпретације, односно приликом сваког облика коришћења његовеинтерпретације, изузев ако је то, с обзиром на конкретни облик искоришћа-вања, технички немогуће или нецелисходно; овлашћење за заштиту

известан лични печат том саопштавању (Видети: Слободан Марковић, Душан Поповић,
Право интелектуалне својине, op. cit., стр. 83). 22 Ibid., стр. 83. 23 Бесаровић, В., Жарковић, Б., Интелектуална својина, књига друга: Међународни уговори,Досије, Београд, стр. 335. 



интегритета интерпретације; овлашћење на супротстављање недостојномкоришћењу интерпретације. У погледу садржине набројаних овлашћењапостоји потпуна аналогија са одговарајућим личноправним овлашћењимааутора. Ако више интерпретатора учествује у интерпретацији једног дела,остваривање моралних права једног интерпретатора не може бити на штетуинтереса других интерпретатора.24 Имовинскоправним овлашћењима штите сеекономски интереси интерпретатора. Од њих већина је искључивог иапсолутног карактера, док су нека релативноправног карактера.25 Искључиваимовинскоправна овлашћења интерпретатора су:а) Овлашћење на снимање интерпретације и умножавање снимкаинтерпретације. Ово је кључно овлашћење за заштиту интересаинтерпретатора у вези са коришћењем интерпретације у телесном облику. б) Овлашћење на стављање у промет примерка интерпретације. Овоовлашћење је потпуно аналогно овлашћењу на стављање у промет примеркаауторског дела. Према овом овлашћењу, искључиво је интерпретаторовлашћен да другоме дозволи или забрани да ставља у промет примеракњегове интерпретације. в) Овлашћење на давање у закуп примерка интерпретације.Интерпретатор има овлашћење да дозволи или забрани другоме давање узакуп примерка интерпретације аналогно овлашћењу аутора у ауторскомправу. Ако интерпретатор уступи произвођачу фонограма или видеограмасвоје искључиво овлашћење на давање примерака интерпретације у закуп, онје овлашћен на потраживање дела накнаде коју овај остварује давањем у закуппримерака интерпретације. Он се овог права не може одрећи. г) Овлашћење на истовремено преношење интерпретације путемтехничких уређаја као што су звучник и екран, публици која се налази изванпростора у коме се интерпретирање врши уживо. Ово овлашћење је потпуноаналогно овлашћењу на преношење извођења или представљања ауторскогдела.д) Овлашћење на емитовање интерпретације уживо. У ауторскоправнојлитератури се износи: „Емитовање је основни облик привредног коришћењаинтерпретације у бестелесном облику“. За разлику од аутора, интерпретаторнема генерално искључиво овлашћење на емитовање интерпретације.Овлашћење интерпретатора на емитовање ограничено је само на тзв.емитовање уживо (нпр. директни радио или ТВ пренос позоришне представе
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24 ЗАСП члан 115. 25 Поред моралних права, интерпретатор ужива и искључива и неискључива имовинскаправа. Ова права предвиђена су РК, одредбама ТРИПС-а, УИФ Светске организације заинтелектуалну својину из 1996. године и Директивом ЕУ о сродним правима. 
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и сл.). Интерпретатор снимањем своје интерпретације на фонограм иливидеограм губи искључиво овлашћење на емитовање те интерпретације саснимка, а у случају емитовања интерпретације са издатог фонограма,интерпретатор има релативно овлашћење на потраживање накнаде одпроизвођача фонограма.26ђ) Овлашћење на јавно саопштавање снимљене интерпретације жичнимили бежичним путем, на начин који омогућава појединцу индивидуалниприступ интерпретацији са места и у време које он одабере. Неискључива имовинскоправна овлашћења.Основни услов за постојање ових овлашћења је да је интерпретацијаснимљена на фонограм уз сагласност интерпретатора, при чему сенеискључива (релативна) имовинскоправна овлашћења своде на овлашћењана потраживање накнаде за поједине облике коришћења интерпретацијеснимљене на фонограм. То су: а) Овлашћење на потраживање накнаде за емитовање снимљенеинтерпретације; б) Овлашћење на потраживање накнаде за јавно саопштавање снимљенеинтерпретације која се емитује (нпр. саопштавање путем радио-апаратапостављеног на јавном месту као што је возило јавног превоза, ресторан и сл.);в) Овлашћење на потраживање накнаде за јавно саопштавање снимљенеинтерпретације са носача звука (уз помоћ техничких уређаја као што јеграмофон, магнетофон и сл., постављеног на јавном месту као што је робнакућа, возило јавног превоза и сл.); г) Овлашћење на потраживање накнаде од продаје техничких уређаја исредстава која су подобна за умножавање интерпретације. Ово овлашћење јеу свему аналогно овлашћењу које имају и аутори.27 Право на ову накнадуинтерпретатори могу остварити само преко организације за колективноостваривање ауторског и сродних права.28 Начин наплате накнаде одређен је
26 У научној литератури се сматра да је разлог за редукцију овог искључивог овлашћењасамо на емитовање живих интерпретација практичне а не правно-системске природе.Наиме, кад би интерпретатор имао искључиво овлашћење на емитовање својихснимљених интерпретација, сваки облик секундарног коришћења такве интерпретације(нпр. емитовање, и други облици јавног саопштавања) био би оптерећен обавезомкорисника да прибави дозволу превеликог броја носилаца права (аутора дела,интерпретатора, произвођача фонограма или видеограма), (Слободан Марковић, ЗоранМиладиновић, Право интелектуалне својине). 27 Видети: Ibid., стр. 83.28 Организација за колективна остваривања права интерпретатора ПИ из Београда(Организација ПИ) не штити морална права интерпретатора. Имовинска праваОрганизација ПИ штити и то на основу дозволе коју је издао Завод за интелектуалну



законом.29 Лице које је дужник плаћања накнаде није емисиона станица,односно корисник који јавно саопштава снимљену интерпретацију са издатогфонограма, већ је то произвођач фонограма. Ово зато што је он субјект засебноговлашћења на потраживање накнаде од поменутих корисника за исте обликекоришћења издатог фонограма, и што је законодавац прописао да онприкупља јединствену накнаду коју мора да подели са интерпретатором.Битно је нагласити да интерпретатор нема никакво овлашћење напотраживање накнаде за емитовања његове интерпретације ако је онаснимљена на видеограм.
Трајање праваСубјективно право интерпретатора трајало је пре измена 50 година од данаиздавања снимка интерпретације.30 Личноправна овлашћења интерпретаторатрају и по престанку његових имовинскоправних овлашћења. Рок се рачуна од1. јануара године која непосредно следи за годином у којој се десио догађајрелевантан за почетак рока. С обзиром на то да је у ЕУ рок заштитеинтерпретација снимљених на фонограм 70 година, треба нагласити да се и унашем праву поступило исто. Измене везане за продужење трајања заштитепроузроковане су потребом усклађивања са Директивом 2011/77 ЕУЕвропског парламента и Савета од 27. септембра 2011. године, којом се мењаи допуњава Директива 2006/116/ЕУ о трајању заштите ауторског и одређенихсродних права.
4) ИЗМЕНЕ ЗАКОНАЕУ дуги низ година има активну политику у области интелектуалнесвојине, у циљу усклађивања законодавства међу државама чланицама. Од

Европско законодавство, бр. 65/2018

161

својину. Колективно остваривање имовинских права поверених Организацији ПИукључује: емитовање интерпретације са издатог снимка на носачу звука (чл. 117 ст. 1.1.);јавно саопштавање интерпретације, која се емитује са издатог снимка на носачу звука(чл. 117 ст. 1.2); јавно саоштавање интерпретације са издатог снимка на носачу звука (чл.117 ст. 1.3); интерактивно чињење доступним интерпретације јавности (чл. 116 ст. 1тачка 6); као и посебна накнада за интерпретаторе (члан 39 у вези са чл. 146).Интерпретаторска имовинска права остварују се преко Организације ПИ, на основууговора који закључују индивидуални интерпретатор – извођач и Организација ПИ, преконалога који интерпретатор издаје Организацији ПИ, или на основу ЗАСП.https://www.pravainterpretatora.org/ (21.04.2018)29 ЗАСП члан 118.30 Ако снимак интерпретације није издат, онда се рачунало 50 година од дана снимањаинтерпретације.
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ступања на снагу Уговора о функционисању ЕУ (УФЕУ) 2009,31 праваинтелектуалне својине у искључивој су надлежности ЕУ (члан 118). Наиме,иако су права интелектуалне својине уређена бројним националнимпрописима, она подлежу и законодавству ЕУ. Чланом 118 УФЕУ предвиђено једа у контексту успостављања и функционисања унутрашњег тржишта,Европски парламент и Веће, у складу са редовним законодавним поступком,утврђују мере за стварање европских права интелектуалне својине да би сепружила уједначена заштита права интелектуалне својине у читавој Унији иуспоставио централизовани систем за давање овлашћења, усклађивање инадзор на нивоу Уније.32 Законодавна активност ЕУ састоји се углавном уусклађивању одређених посебних аспеката права интелектуалне својинестварањем јединственог европског система. Пре уласка у ЕУ Република Србијаспроводи обиман поступак усклађивања свога правног поретка с правнимтековинама, aquis communautaire ЕУ. Споразумом о стабилизацији ипридруживању (СПП) преузела је обавезу да ће гарантовати обим заштитеинтелектуалне својине сличног обиму који постоји у ЕУ, укључујући и средстваза спровођење тих права.33 У току је процес усклађивања нашег права саправом ЕУ, на основу одредаба Споразума о стабилизацији и придруживању34између Европских заједница и њених држава чланица, са једне стране, иРепублике Србије са друге стране, односно са одредбама Прелазног споразумао трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једнестране, и Републике Србије са друге стране.35 Доношењем Закона о ауторскоми сродним правима (ЗАСП) из 2009. године, те изменама и допунама овогзакона, РС је ускладила свој правни поредак у овој области са правнимтековинама ЕУ и тиме испунила обавезе које пред њу ставља ССП.36 Даљи
31 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326,

26.10.2012, pp. 47–390, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (10.01.2017.)32 http://www.azzk.me/1/doc/Ugovor_o_funkcionisanju_EU.pdf (10.01.2017.)33 Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њиховихдржава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране, („Сл. гласник РС”,број 83/08).34 Наслов VI, члан 75 Споразума о стабилизацији и придруживању (Интелектуална,индустријска и комерцијална својина).35 Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, саједне стране, и Републике Србије са друге стране, „Службени гласник РС”, број 83/08. 36 Интелектуална својина у Републици Србији уређена је низом закона и прописа који сутоком преговора о приступању ЕУ често мењани и прилагођавани како би се оствариоциљ усклађивања посебних аспеката права интелектуалне својине и осигурала заштитаовог права на територији ЕУ, стварањем јединствених европских правних инструмената.С обзиром да се интелектуална својина дели на: индустријску својину и ауторска и сродна



поступак је на доследној примени имплементираних одредби. Измене идопуне ЗАСП имале су за циљ успостављање ефикаснијег система правнезаштите ауторског и сродних права. Оне се односе на унапређење колективногостваривања ауторског и сродног права, на продужење трајања заштитеимовинских права интерпретатора и произвођача фонограма и на јачањеграђанскоправне заштите ауторског и сродних права. Измене везане запродужење трајања заштите проузроковане су потребом усклађивања саДирективом 2011/77 ЕУ Европског парламента и Савета од 27. септембра 2011.године, којом се мења и допуњава Директива 2006/116/ЕУ о трајању заштитеауторског и одређених сродних права.37 Измене и допуне ЗАСП које се односена грађанскоправну заштиту произашле су из обавезе усклађивања саДирективом 2004/48/ ЕУ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године,о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива2004/48/ЕУ).38
5) ИЗВОРИBainbridge, D., Intellectual Property, Sixth edition, Pearson Education Limited, Harlow,2007. Бесаровић, В., Интелектуална својина, Београд, 2011.Бесаровић, В., Жарковић, Б., Интелектуална својина, књига друга: Међународниуговори, Досије, Београд. Cooper, R. G., Kleinschmidt, E. J., Success Factors in Product Innovation, Industrial
Marketing Management, Vol.16, Issue 3, 1987.Corrigendum to Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Councilof 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Official
Journal of the European Union L 157 of 30 April 2004) Directive 2004/48/ECshould read as follows: Directive 2004/48/EC of the European Parliament andof the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights,
Official Journal of the European Union, L 195/16.
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права, због ширине подручја које је њиме обухваћено, ауторска и сродна права уређенасу мноштвом правних норми закона и подзаконских прописа. 37 Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 onthe term of protection of copyright and certain related rights (codified version) (Official Journal
of the European Union L 372/12, 27.12.2006).38 Corrigendum to Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April2004 on the enforcement of intellectual property rights (Official Journal of the European Union
L 157 of 30 April 2004) Directive 2004/48/EC should read as follows: Directive 2004/48/EC ofthe European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectualproperty rights, Official Journal of the European Union, L 195/16.
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПравне норме којима се уређује правна заштита сродних права и праваинтерпретатора садржане су данас у међународним, регионалним инационалним изворима права. Конвенција о заштити извођача, произвођачафонограма и установа за радио-дифузију закључена 1961. године у Риму,представља основни извор међународноправне заштите у области сроднихправа. Наша земља је ратификовала ову конвенцију, чиме је она посталаформалноправно извор међународноправне заштите сродних права уРепублици Србији. Она се заснива на принципима националног третманастранаца и минималних права. Уговор о интерпретацијама и фонограмимакоји је усвојила WIPO (Светска организација за интелектуалну својину), каомеђународни инструмент за заштиту интерпретатора и произвођачафонограма, наша земља је такође ратификовала. У току је процес усклађивањанашег права са правом ЕУ, на основу одредба Споразума о стабилизацији ипридруживању између Европских заједница и њених држава чланица, са једнестране, и Републике Србије са друге стране, односно са одредбама Прелазногспоразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице,са једне стране, и Републике Србије, са друге стране. Уопштено посматрано,Република Србија је остварила добар напредак у хармонизацији праваинтелектуалне својине. Значај права интелектуалне својине ЕУ је и у томе штооне земље које тренутно нису чланице ЕУ, приликом обликовања свогнационалног законодавства из ове области преузимају решења из регулативеЕУ. Изменама и допунама ЗАСП наш законодавац је пратио европске правнетековине. Измене и допуне ЗАСП имале су за циљ успостављање ефикаснијегсистема правне заштите ауторског и сродних права. Оне се односе наунапређење колективног остваривања ауторског и сродног права, напродужење трајања заштите имовинских права интерпретатора и на јачањеграђанскоправне заштите ауторског и сродних права. Измене везане запродужење трајања заштите проузроковане су потребом усклађивања саДирективом 2011/77 ЕУ Европског парламента и Савета од 27. септембра 2011.године, којом се мења и допуњава Директива 2006/116/ЕУ о трајању заштитеауторског и одређених сродних права. Измене и допуне које се односе награђанскоправну заштиту произашле су из обавезе усклађивања саДирективом 2004/48/ ЕУ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004.године, о спровођењу права интелектуалне својине. Доношењем Закона оауторском и сродним правима, те изменама и допунама овог закона, РепубликаСрбија усклађује свој правни поредак у овој области са правним тековинамаЕУ и тиме испуњава обавезе које су пред њу стављене ССП. Међутим, значајанје и поступак доследне примене имплементираних одредби. На тај начин нашзаконодавац прати све европске стандарде правног уређења ове области, аносиоцима сродних права омогућава се адекватна правна заштита. На путу
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придруживања ЕУ Република Србија свој правни систем благовременоприпрема како за тржишно такмичење, тако и за европску теорију и праксу.
THE RIGHTS OF THE PERFORMERS AS THE RELATED RIGHTS

Apstract: The subject of research in this manuscript is the right of a performer. It isa kind of related rights, which has special features and its legal nature and contentare similar to copyright and other related rights. The right of a performer is solelythe right that empowers his carrier to prohibit or permit the use of a certaininterpretation. It is a sole right that, besides the property rights, also includespersonal legal powers. The authors have presented a chronological review of theregulation of the related rights and the rights of the performer to international lawand domestic legislation. It is also pointed to the process of harmonization ofdomestic legislation with legal acquis of the European Union in this area, as well asto the obligations which are arising from the ratified international documents andthe European integration process.
Key words: related rights, rights of performers, legal acquis of the European Union.
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ 

проф. др Марко СТАНКОВИЋ1

Апстракт: Овај рад посвећен је анализи међународноправних и уставноправнихаспеката права на образовање. Право на образовање је једно од најзначајнијихкултурних права која спадају у тзв. другу генерацију људских права, заједно саекономским и социјалним правима. Први део рада посвећен је анализидефинисања права на образовање у најзначајнијим међународним актима ољудским правима. Ово право је предвиђено Међународним пактом о економским,социјалним и културним правима, као и релевантним регионалнимконвенцијама о људским правима. Право на образовање је једино културно правокоје је нашло своје место у Европској конвенцији о људским правима. Зато јецентрални део рада посвећен статусу и заштити права на образовање у системуСавета Европе. Оно ужива непосредну заштиту пред Европским судом за људскаправа, чијим је одлукама ово право значајно унапређено. Последњи део радаанализира положај права на образовање у Републици Србији. У уставном системуРепублике Србије, право на образовање је гарантовано Уставом, а детаљнорегулисано законима. У његовом остваривању јављају се извесни проблеми упракси. У закључним разматрањима сумирају се резултати истраживања и дајуодређене сугестије за побољшање положаја права на образовање.
Кључне речи: право на образовање, Европска конвенција о људским правима,Европски суд за људска права, културна права, Устав Републике Србије.
1) УВОДПраво на образовање спада у групу културних права која, заједно саекономским и социјалним правима, улазе у тзв. другу генерацију људскихправа. Права друге генерације настала су у XX веку, мада су се као предмет
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устава афирмисала још у преамбули Устава Француске из 1848. (устав тзв.Друге републике). Док се прва генерација људских права оријентисалапревасходно ка ограничењу злоупотребе власти и самовоље владара, а нијепридавала готово никакву важност улози државе у остваривању друштвеногблагостања, управо је то главна карактеристика друге генерације људскихправа. После Првог светског рата, коначно је постало јасно да је улога државепромењена и да она није „само правна и политичка, него такође социјална икултурна заједница.“2 Први устав донесен у западној Европи у XX веку –Вајмарски Устав из 1919. – установио је читаву лепезу економских и социјалнихправа, а његов светли пример следио је и први устав Краљевине Срба, Хрватаи Словенаца – Видовдански устав из 1921. – који је у регулисању економских исоцијалних права чак био „шири и обухватнији“ од свог узора.3 Државе су, ипак,нарочито непосредно након Другог светског рата, биле опрезне у вези саправним уобличавањем економских, социјалних и културних права у формууставних норми. То је било последица уништених економија, исцрпљенихразарањима у ратним годинама, као и великом друштвеном скепсом узначајном броју држава које су биле погођене ратним сукобима. Наконодређеног времена уследила је права експанзија развитка социјалних системаи придавања важности економским и социјалним питањима и правима. Томеје свакако допринело и препознавање и прописивање економских исоцијалних права на међународном нивоу, пре свега под окриљем Уједињенихнација, али и у оквиру регионалних декларација, конвенција и повеља ољудским правима. Први међународни документ који је прокламоваоекономска и социјална права је Универзална декларација о људским правима(1948). Овај документ, који је усвојила Генерална скупштина УН, представљаоје „замајац“ за развитак друге генерације људских права, нарочито у земљамаЗападне Европе и Северне Америке. То, међутим, није било довољно да би сеекономска, социјална и културна права уврстила у Европску конвенцију ољудским правима 1950. године, па су она, у том погледу, остала занемарена уодносу на права прве генерације. Стога и не чуди Шабасова (William Anthony
Schabas) констатација да се „економска, социјална и културна права понекадсматрају мање важним или мање суштинским или да садрже норме које нисуапсолутно подобне за формулацију.“4 Економска, социјална и културна права
2 Слободан Јовановић, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1995,стр. 524. 3 Љубица Кандић, „Уставни поредак између два рата, са посебним освртом на социјално-економски програм устава од 1921. и 1931“, у: М. Јовичић,  Два века савремене уставности,Београд 1990, стр. 587.4 William A. Schabas, The European Convention on Human Rights – A Commentary, Oxford 2015, p.986.
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нашла су, ипак, своје место у другим регионалним инструментима о људскимправима: Америчкој декларацији о правима и дужностима човека из 1948.године, Америчкој конвенцији о људским правима из 1969, са додатнимПротоколом о економским социјалним и културним правима из 1988, као и уАфричкој повељи о правима човека и народа из 1981. (тзв. Банџулској повељи).На европском континенту усвојена је Европска социјална повеља 1961,односно Ревидирана Европска социјална повеља 1996. године. Културна правасу међу правима друге генерације најмање одмакла у еволуцији, односно имајунајмањи домашај и правни садржај али и најслабију примену. Другим речима,„културна права често се квалификују као ‘неразвијена група’ људских права“.5У Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима(ПЕСК), већ је на први поглед јасно да је културним правима посвећена најмањапажња. Штавише, неретко се догађа да се сва права из корпуса културних правасводе на само једно право – право на културу. Културна права се по правилупосматрају као индивидуална права, али „на културна права се може гледатии као на колективна права, права група“.6 Овакво становиште се заснива наидеји да се култура не може развијати на темељу људских права појединца,него је то једино могуће ако група, као таква, има одговарајућа права. Ипак,постоји одређени отпор према признавању права групама, из страха „да ћепризнавање права на различите културне идентитете, као и права наприпадање одговарајућој мањинској групи или домородачком становништву,довести до сецесионистичких тежњи у једном друштву.“7 Универзалнадекларација о људским правима није признала право на културни животмањина, али је то касније учинио Међународни пакт о грађанским иполитичким правима (ПГП).8 Имајући у виду да је највећи број сукоба у светукрајем XX и на почетку XXI века узрокован културним различитостима,међународна заједница је у последње три деценије посветила нешто већупажњу културним правима. „Културна права су усмерена ка очувању, развојуи ширењу културе и науке.“9 Не постоји сагласност о томе која се све правасврставају у ову групу људских права, али се најчешће у њу укључују право на
5 Милан Пауновић, Борис Кривокапић, Ивана Крстић, Међународна људска права, Београд2017, стр. 234.6 Војин Димитријевић, Милан Пауновић, Људска права, Београд 1997, стр. 384. „За сада,међународни документи гледају на културна права искључиво као на индивидуална.“(Ibid.)7 Милан Пауновић, Борис Кривокапић, Ивана Крстић, op.cit., стр. 235.8 Чл. 27 ПГП прописује да „у државама где постоје етничке, верске или језичке мањине, лицакоја припадају тим мањинама не могу бити лишена права да имају у заједници с другимчлановима своје групе, свој сопствени културни живот, да исповедају своју сопственувероисповест и обављају верске дужности, или да употребљавају свој сопствени језик.“9 Војин Димитријевић, Милан Пауновић, op.cit., стр. 384.
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образовање, право на учешће у културном животу, право на културниидентитет, право на коришћење научних достигнућа, слобода научногистраживања и стваралаштва и заштита интереса аутора научних иуметничких дела.10
ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ У УНИВЕРЗАЛНИМ
ИНСТРУМЕНТИМА О ЉУДСКИМ ПРАВИМАПраво на образовање једно је од најзначајнијих културних права и јединоје из ове групе права које је део система заштите и на глобалном и наевропском нивоу. Оно се не посматра само као индивидуално право, већ каонужан предуслов за остваривање свих осталих права, како грађанских иполитичких, тако и економских и и социјалних. Универзална декларација ољудским правима у првом ставу члана 26 прописује да свако има право наобразовање и да образовање треба да буде бесплатно, бар у основним и нижимшколама. Према Декларацији, основно образовање је обавезно, а „техничко истручно образовање треба да буде свима подједнако доступно на основуњихове способности.“ При томе, Декларација предвиђа и да „образовање требада буде усмерено ка пуном развитку људске личности и учвршћивањупоштовања људских права и основних слобода“ и „оно треба да унапређујеразумевање, трпељивост и пријатељство међу свим народима, расним иверским групама, као и делатност Уједињених нација за одржање мира“ (чл.26 ст. 2). Коначно, „родитељи имају првенствено право да бирају врстуобразовања за своју децу“ (чл. 26 ст. 3). Занимљиво је да је текст члана 26 оправу на образовање најдужи од тридесет чланова Универзалне декларацијео људским правима.Међународни пакт о економским социјалним и културним правимаразрадио је и проширио домашај норми садржаних у Универзалнојдекларацији. Тако члан 13 став 1 Пакта предвиђа да „образовање има да будеусмерено ка пуном процвату људске личности и осећању њеног достојанствакао и да ће јачати поштовање људских права и основних слобода“. При томе,„образовање мора да омогући свакоме да игра корисну улогу у слободномдруштву, да унапреди разумевање, трпељивост и пријатељство међу свимнацијама и свим расним, етничким или верским групама и да помогне развојделатности Уједињених нација за очување мира.“ ПЕСК у члану 13 став 2прописује мере које државе морају да предузму о оквиру својих надлежности,а у циљу омогућавања права на образовање. Пре свега, основно образовањемора бити обавезно и бесплатно, доступно свима. Ово стога што „право на

10 Упор. Војин Димитријевић, Милан Пауновић, op. cit., стр. 384; Милан Пауновић, БорисКривокапић, Ивана Крстић, op. cit., стр. 235.



образовање на првом месту подразумева право да се стекне образовање“.11Друго, средње образовање се мора учинити општим и доступним свакомепутем свих одговарајућих средстава, а посебно постепеним увођењембесплатне наставе. Затим, више образовање се мора „учинити подједнакодоступним свакоме према његовим способностима путем свих одговарајућихсредстава, а нарочито постепеним увођењем бесплатне наставе“. При томе,прописује даље Пакт, основно образовање треба да се подстиче или појачаколико је год могуће за она лица која нису уопште добила основно образовањеили га нису у потпуности довршила, као и да ће се активно радити „на развојушколске мреже на свим ступњевима, установљавати подесан системстипендија и непосредно побољшати материјални услови наставног особља.”Државе уговорнице Пакта обавезале су се да „поштују слободу родитеља, и услучају потребе, законских старатеља, да изаберу за своју децу друге просветнеустанове сем оних које је основала јавна власт, али које су у складу снајнужнијим прописима који могу бити донети или одобрени од стране државеу области образовања ради обезбеђења верског и моралног васпитања њиховедеце саобразно њиховом властитом убеђењу“. Сврха овог права је превасходнода се деца заштите од индоктринације државе и наставника. Сличну одредбусадржи и чл. 18 ст. 4 Међународног пакта о грађанским и политичким правима,као и Конвенција о забрани дискриминације деце у образовању (чл. 5 ст. 1 тач.б).12 Такође, ниједна одредба члана 13 ПЕСК „не треба да буде тумачена такода се уплиће у слободу појединца и правних личности да оснивају и дауправљају просветним установама“, али увек под условом да буду поштовананачела изнета у ставу 1 члана 13 Пакта и „да образовање које се пружа у тимустановама буде у складу с најнужнијим прописима које би држава могладонети“. Коначно, како је прописао члан 14 Пакта, свака држава уговорница,која у тренутку када постаје страна уговорница није у могућности да обезбедина својој матичној територији или на другим територијама под својом влашћуобавезну и бесплатну основну наставу, обавезује се да у року од две годинеизради и усвоји подробан план неопходних мера за постепено остваривање, уоквиру разумног броја година утврђеног овим планом, пуне примене начелаобавезне и бесплатне основне наставе за све.13 Конвенција о правима детета(чл. 28) обавезује државе да омогуће доступност образовних и стручних
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11 Војин Димитријевић, Милан Пауновић, op.cit., стр. 385.12 Конвенција о правима детета чини корак напред, предвиђајући у чл. 14 право и обавезуродитеља или законских старатеља на усмеравање детета на остваривање његовог правана начин који је у складу са његовим развојним способностима.13 Право на образовање предвиђено је и мноштвом конвенција донесених у оквируспецијализованих агенција УН, као што су, на пример, Конвенција о забранидискриминације у образовању (429 UNTS 93, 1962), Конвенција о правима детета (1577UNTS 3, 1990) итд.
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информација и савета свој деци и предузму активне мере у циљу смањењастопе деце која напуштају школу. Државе се Конвенцијом обавезују и насарадњу по питањима образовања, нарочито у вези са искорењивањемнеписмености и олакшавању приступа научним и техничким сазнањима имодерним наставним средствима.
ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ
ЉУДСКИХ ПРАВА САВЕТА ЕВРОПЕПраво на образовање је једино право из групе културних права које уживазаштиту пред Европским судом за људска права, јер је дефинисано у члану 2Протокола бр. 1 уз ЕКЉП. При томе, „право на образовање је једино правонаведено у Конвенцији и њеним протоколима за које се без било каквог спораможе рећи да спада у категорију економских, социјалних и културних права.“14Главни проблем приликом формулисања одредбе о праву на образовање биоје да се помире два супротстављена захтева: прокламовање права науниверзално образовање у јавним школама, с једне стране, и заштитаприватних образовних система, нарочито оних који имају конфесионалнихелемената, с друге стране. Члан 2 Протокола бр. 1 уз ЕКЉП садржи следећуодредбу: „Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свихсвојих функција у области образовања и наставе, држава поштује правородитеља да обезбеде образовање и наставу који су у складу с њиховимверским и филозофским уверењима.“15 Одредба Протокола, о којој су вођенидуготрајни преговори у оквиру органа Савета Европе, производ је тешкопостигнутог компромиса међу државама чланицама, па је већ на први погледјасно да је текст одредбе много мање садржајан у односу на текст одговарајућеодредбе Универзалне декларације, који јој је служио као модел. Протокол уначелу дефинише право на образовање као право негативног статуса,забрањујући да се у њега задире, а не као право позитивног статуса, што онопо својој природи јесте. Другим речима, „у Протоколу број 1, ово право је више‘грађанско и политичко’ по својој природи, док је у Универзалној декларацијипрвенствено ‘економско, социјално и културно’“.16

14 William A. Schabas, op.cit., p. 986.15 Ипак, „у животу није лако решити напетости између права родитеља да се деци обезбедиобразовање у складу са својим филозофским и верским уверењима и велике улоге којудржава има у погледу образовања.“ (Војин Димитријевић, Милан Пауновић, op. cit., стр. 386).16 William A. Schabas, op.cit., p. 995.



Пракса Европског суда за људска праваЕвропски суд за људска права својом јуриспруденцијом умоногоме је утицаона продубљивање садржине права на образовање. Суд је описао „образовањедеце“ као „процес у којем се у сваком друштву одрасли труде да пренесу својауверења, културу и друге вредности младима, док се настава или обука посебноодносе на преношење знања и на интелектуални развој“.17 При томе, иако је Судутврдио да право на образовање „није апсолутно право и налази се подпретњом различитих ограничења,“18 разуме се, „негативна формулација праване подразумева да нема позитивних обавеза повезаних с њим.“19 Осим тога, Судсе у својим одлукама није устручавао да се позове на одредбе другихмеђународних докумената којима се регулише право на образовање,третирајући их као „релевантна правила и принципе међународног права којисе примењују у односима између уговорних страна у сврху тумачења члана 2Протокола бр. 1.“20 Суд је велики број одлука посветио и дефинисању израза изстава 2 члана 2, па је настојао да што прецизније објасни шта се подразумевапод изразима „верска“, „религијска“, „уверења“ и сл.21 У случају који је разматрао,обавезно похађање наставе сексуалног образовања у Данској за децу измеђудевет и 11 година старости, при чему деца у државним школама нису моглабити изузета од њеног похађања, родитељи су тврдили да је тиме повређеноњихово право да својој деци обезбеде наставу која је у складу са њиховимфилозофским и верским уверењима. Европски суд за људска права је, међутим,одбио њихове тврдње, уз образложење да је програм сексуалног образовањасамо преносио информације, и то „на објективан, критички и плуралистичкиначин“, а да није било покушаја да се деци усади одређено морално уверење увези са сексуалним активностима или контрацепцијом.22 И језик на којем сешколовање спроводи био је предмет расправе пред Судом, који је закључио даупркос томе што чл. 2 Протокола „не наводи на којем се језику образовање мораспроводити, право на образовање било би безначајно ако не би ишло у корист
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17 Campbell and Cosans v. the United Kingdom (1982). Овај случај је интересантан из разлогашто се поставило питање да ли је привремено удаљавање детета из школе услед претњетелесним кажњавањем у школама у Шкотској у супротности са правом на образовање.Суд је утврдио да телесно кажњавање утиче на интегритет личности и стога представљаповреду права на образовање, без обзира на то каква су „филозофска уверења“ родитеља.18 Tarantino and Others v. Italy (2013); Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia(2012).19 William A. Schabas, op.cit., p. 996.20 Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia (2012).21 Valsamis v. Greece (1996); Campbell and Cosans v. the United Kingdom (1982); Lautsi and Others
v. Italy (2011).22 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark (1976).
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својих корисника, као права да се образују на националном језику или на једномод националних језика“.23 Посебну пажњу Суд је посветио проблемудискриминације Рома у образовању. Начелно, Суд је приметио да „бројнеевропске државе имају озбиљне потешкоће у пружању адекватног школовањаромској деци“.24 У многим земљама се деца из те друштвене групе упућују успецијалне школе, што Суд такође посматра као облик дискриминације.25 Такавпроблем је био посебно запажен у Мађарској, Чешкој Републици, Грчкој иХрватској. У својој богатој пракси, Европски суд за људска права бавио се ипитањима попут права затвореника на образовање, закључујући да државечланице „немају обавезу да организују образовне програме за затворенике тамогде они од раније не постоје.“26
Повеља о основним правима Европске уније (2000)Значајно је споменути и да је Повеља о основним правима Европске унијеу чл. 14 предвидела право на образовање на веома сличан начин као Европскаконвенција о људским правима. Повеља о основним правима ЕУ прописује да„свако лице има право на образовање, као и на приступ стручном иконтинуираном стручном оспособљавању“. То право „укључује могућностобавезног бесплатног образовања“, а „слободно оснивање образовнихустанова, уз поштовање демократских начела, као и право родитеља да својојдеци осигурају образовање и обуку у складу са њиховим религиозним,интелектуалним и педагошким уверењима, поштују се у складу са законимадржава чланица који уређују уживање тих слобода и права.“
ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ У УСТАВУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Људска и мањинска права 
у Уставу Републике Србије од 2006.Устав Републике Србије од 2006. посвећује велику пажњу људским правима.Она су у тој мери конститутивни елемент сваког устава да је још МорисДиверже (Maurice Duverger) говорио да држава има истовремено два устава –„друштвени устав“, који уређује положај грађана, и „политички устав“, који

23 Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia (2012).24 Oršuš and Others v. Croatia (2010).25 „Погрешно упућивање ромске деце у специјалне школе има дугу историју широм Европе.“
Horváth and Kiss v. Hungary (2013).26 Velyo Velev v. Bulgaria (2014).



утврђује положај власти. Део Устава Србије који носи назив „Људска имањинска права и слободе“ (чл. 18–81) својеврсна је мешавина људских правапредвиђених у најзначајнијим међународним актима (Европској конвенцијио људским правима из 1950, међународним пактовима УН из 1966. итд.) имањинских права предвиђених у Оквирној конвенцији за заштитунационалних мањина Савета Европе од 1995. Посебно је важно што Уставпредвиђа (чл. 18) да се људска и мањинска права гарантована Уставомпримењују непосредно.27 Законом се може уредити само начин остваривањаправа и то ако Устав изричито предвиђа, или ако је нужно за остварењепојединог права због његове природе. Закон, при томе, не сме да утиче насуштину зајемченог права. Одредбе о људским и мањинским правима тумачесе у корист „унапређења вредности демократског друштва“, у складу сапостојећим међународним стандардима људских права и праксоммеђународних институција задужених за надзор њиховог спровођења. Уставпредвиђа богат каталог људских права. Ипак, он обезбеђује још ширу заштитуљудских права својом одредбом о хијерархији правних аката (чл. 194), којоммеђународним уговорима даје надзаконску правну снагу.28 То значи да, прво –потврђени међународни уговори имају мању правну снагу од Устава, али већуправну снагу од закона, и, друго – судови и остали државни органи дужни суда примењују одредбе потврђених међународних уговора, чиме се грађанимаобезбеђује свеобухватна правна заштита. Другим речима, грађани пред свимсудским органима уживају сва економска, социјална и културна права која сугарантована потврђеним међународним уговорима.
Право на образовање у Уставу и законимаС обзиром на то да Устав (чл. 1) дефинише Републику Србију као државузасновану, између осталог, и на социјалној правди, јасно је да он другој генерацијиљудских права даје важно место.29 Република Србија усваја начела демократско-социјалне уставности, таласа у развоју уставности који је пун замах доживео послеДругог светског рата. Економска, социјална и културна права су произашла из
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27 Уставом се, наиме, „јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска правазајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународнимуговорима и законима.“28 Он прописује да потврђени међународни уговори и општеприхваћена правиламеђународног права представљају део правног поретка Републике Србије, као и дапотврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом, док закони идруги општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђениммеђународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права.29 О значају прописивања социјалних права у самом уставу погледати: Jeff King, Judging Social
Rights, Cambridge 2012, 20.
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промењене улоге државе у друштву. Држава није више, као у епохи либерализма,искључиво правна и политичка установа, већ и социјална и културна заједницакоја интервенише у привредни живот с одређеним социјалним циљевима.Циљеви такве интервенције су помоћ економски слабијима, омогућавањепристојног живота грађанима и заштита човека као социјалног бића и тимеспречавање негативних последица либералне економије. Зато држава посредујеу привредним односима, преузимајући улогу старатеља о физичком развоју икултурном напретку својих грађана. Економска, социјална и културна права „сенису појавила да би се појединац заштитио од самовоље државне власти, него даби се социјално и привредно слабији заштитили од социјално и привреднојачих.“30 Гарантовањем ових права држава се стара о физичком и психичкомздрављу, и васпитању и културном развоју грађана. Средства за њиховоостваривање обезбеђује Република Србија у свом буџету, а исплату тих средстававрше надлежна министарства преко нижих органа управе.31 Устав гарантујеправо на образовање (чл. 71), одредбом да „свако има право на образовање“. Притоме, основно образовање је обавезно и бесплатно, средње образовање јебесплатно, а сви грађани имају, под једнаким условима, приступ високошколскомобразовању. Република Србија омогућује успешним и надареним ученицимаслабијег имовног стања бесплатно високошколско образовање, у складу сазаконом. Оснивање школа, како основних, средњих, тако и универзитета уређујесе законом. Јемчи се аутономија универзитета, високошколских и научнихустанова, а универзитети, високошколске и научне установе самостално одлучујуо своме уређењу и раду, у складу са законом (чл. 72 Устава). Иако је Уставомпредвиђено да се сва људска и мањинска права остварују непосредно на основуУстава, читав низ закона донесен је у Републици Србији ради регулисањакомплексне области каква је образовање. Поред Закона о основама системаобразовања и васпитања32 и Закона о високом образовању,33 у овој области одзначаја су и Закон о образовању одраслих,34 Закон о ученичком и студентскомстандарду,35 Закон о уџбеницима и другим наставним средствима,36 и Закон опредшколском васпитању и образовању.37
30 Ратко Марковић, Уставно право – Приручник за полагање правосудног испита, Београд2009, стр. 63-64.31 Погледати: Дренка Вуковић, Социјална сигурност, Београд 2009, стр. 236.32 Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013.33 Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012и 89/2013.34 Сл. гласник РС, бр. 55/2013.35 Сл. гласник РС, бр. 18/2010 и 55/2013.36 Сл. гласник РС, бр. 72/2009.37 Сл. гласник РС, бр. 18/2010.



Образовање у Србији – проблеми у праксиУпркос овако детаљној регулативи у области права на образовање, у Србијивећ дужи низ година постоје бројне полемике услед низа реформи у просвети,од чега се највише расправља о неколико питања. Прво је питање квалитетауџбеника, с обзиром на то да су они најчешће преопширни, непримерениузрасту ученика, као и недовољно специјализовани. Друго је питањепрактичних знања и искустава. Наставним програмом се ретко предвиђајупрактичне вежбе, па често студенти заврше факултете а да немају нималопрактичног искуства, што се одмах при запошљавању појави као проблем.Опет, ово је једно релативно упрошћено схватање – да све оно што ради наукамора да нађе место у пракси. Треба имати на уму значај самог истраживања ињегове сврхе, јер ако се свега један до два одсто од онога што се ради у науции развоју пласира у производњу – постижу се такви финансијски ефекти којиоправдавају сва улагања у науку и развој. Треће питање је начин реформисањависокошколских установа и коначно увођење болоњских принципа. Сада, кадаје протекло извесно време од увођења тих принципа, поставља се питањеуспеха, јер је смисао „Болоње“ у европским земљама био да се млади човек штопре запосли на одговарајуће специјализовано радно место, што у Србији нијеслучај. При томе, увођењем „Болоње“ изгубиле су се магистратуре, које су билеонај кључни степеник који је стварао научног почетника, који ће тек накондоктората стећи услове да се заиста бави науком и да у својој области пружинеки појединачни научни допринос. Овакав приступ у нашим условима довеоје до експанзије премладих и неискусних доктораната, где се уочава чињеницада огромна већина младих започиње докторске студије зато што нема новихрадних места, а не зато што имају предиспозиције да се баве науком. Резултатсвега је да је научни ниво нових младих доктора знатно нижи него пре десетаки више година. Свему овоме веома је допринело и отварање мноштваприватних факултета, за које би се могло поставити питање на који начин суакредитовани, и свакако констатовати да се отварањем неких од њих смањујеуглед стручњака из наше земље. Наравно, ту је и проблем „одлива мозгова“,који се састоји у томе да држава уложи много новца за образовањеспецијалиста разних професија (најуочљивији пример су свакако студенти сазавршеним техничким и медицинским факултетима, и то државним), и да ониодмах по завршетку студија оду у иностранство и доносе својим знањимаприходе другим државама, које нису сносиле терет њиховог образовања. Овоје проблем о коме се говори већ деценијама, али се ништа значајно нијепостигло да се истим тенденцијама стане на пут. Нерадо се говори и о проблемудискриминације у образовању, која је логично уско везана касније задискриминацију у запошљавању, због очигледне узрочно-последичне везе.38
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38 Бранко Лубарда, „Остваривање и заштита социјалних права“, Зборник радова са XIII Редовног

годишњег саветовања Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, Београд 2010, 12.
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Наиме, „уколико постоји дискриминација у образовању, професионалномоспособљавању, стручном усавршавању, професионалној рехабилитацији, тадасамо одсуство дискриминације у запошљавању губи пуни смисао.“39 Оно штоби можда могло да буде део решења јесте да Србија, уз све проблеме које има,подигне ниво улагања у науку и образовање, као и привредни раст који сасобом носи потребу запошљавања високообразованих стручњака.
5) ИЗВОРИДимитријевић, Војин, Пауновић, Милан, Људска права, Београд 1997.Harris, David, European Social Charter, Charlottesville 1984.Јовановић, Слободан, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,Београд 1995.Кандић, Љубица, „Уставни поредак између два рата, са посебним освртом насоцијалноекономски програм устава од 1921. и 1931.“, у: М. Јовичић, Два
века савремене уставности, Београд 1990.King, Jeff, Judging Social Rights, Cambridge 2012.Лубарда, Бранко, „Остваривање и заштита социјалних права“, Зборник радова
са XIII Редовног годишњег саветовања Удружења за радно право и социјално
осигурање Србије, Београд 2010.Марковић, Ратко, Уставно право – Приручник за полагање правосудног испита,Београд 2009.Пауновић, Милан, Кривокапић, Борис, Крстић, Ивана, Међународна људска
права, Београд 2017.Schabas, William A., The European Convention on Human Rights – A Commentary,Oxford 2015.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУИако дуго занемаривана и потискивана у други план, културна правадобијају све значајније место како у међународном праву, тако и у уставномправу. Најснажнији импулс за њихов развитак на међународном планунесумњиво је дао Међународни пакт о економским, социјалним и културнимправима. Право на образовање, као једино културно право предвиђеноЕвропском конвенцијом о људским правима, захваљујући чему уживанепосредну и ефективну заштиту пред Европским судом за људска права, безсумње заузима централно место у овој групи људских права. Мора се нагласити

39 David Harris, European Social Charter, Charlottesville, 1984, рр. 33-34.



и да је Европски суд за људска права својом јуриспруденцијом умногомедопринео да се право на образовање, предвиђено Европском конвенцијом ољудским правима, временом садржински уобличи и обогати. На пољууставноправног регулисања, важећи Устав Републике Србије од 2006. предвиђаправо на образовање као једно од општих индивидуалних права, аодговарајућим законима је његова садржина додатно прецизирана. Уставненорме о праву на образовање, иако веома сажете, у складу су са релевантниммеђународним прописима о људским правима. Поред тога, важно је нагласитида се општеприхваћена међународна правила и међународни уговоринепосредно примењују у Републици Србији и имају надзаконску правну снагу,због чега обавезују све три гране власти. Кључни проблем у вези са економским,социјалним и културним правима је њихов програмски карактер, па њиховоостваривање у пракси највише зависи од друштвеног стандарда и материјалнихмогућности у конкретном друштву. Проблеми у образовању који су се у праксијавили у Републици Србији последица су како недовољних улагања у просвету,тако и непотпуног и, у најмању руку, „креативног“ прихватања принципа изБолоњске декларације. Због тога се мора констатовати да постоји још многоотворених питања у вези са правом на образовање у Републици Србији која битребало да буду решена усвајањем одговарајућих законских норми.
THE RIGHT TO EDUCATION 

Abstract: This paper analyzes the international and constitutional legal aspects of theright to education. The right to education is one of the most significant cultural rights,which belongs to the second generation of human rights, together with economic andsocial rights. The first part of the paper analyses definitions of the right to educationin the most important international documents on human rights. This right isregulated by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, aswell as relevant regional human rights conventions. The right to education is the onlycultural right that has found its place in the European Convention on Human Rights.Therefore, the central part of the paper is dedicated to the status and protection ofthe right to education in the system of the Council of Europe. The right to educationenjoys direct protection before the European Court of Human Rights, whose decisionshave significantly improved this right. The last part of the paper analyzes the positionof the right to education in the Republic of Serbia. In the constitutional system of theRepublic of Serbia, the right to education is guaranteed by the Constitution and isregulated in detail by law. In its realization, there are certain problems in practice.The concluding observations summarize the results of the research and provide somesuggestions for improving the position of the right to education.
Key words: the right to education, the European Convention on Human Rights, theEuropean Court of Human Rights, Cultural Rights, the Constitution of the Republicof Serbia.
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ПРАВО НА ИМОВИНУ КАО ЉУДСКО ПРАВО 

проф. др Иван ЈОКСИЋ
проф. др Александар РАДОВАНОВ

доц. др Весна РАЈАКОВИЋ1

Апстракт: Људска права припадају посебној категорији права чије извориштечини међународни правни инструментаријум. Њихова целовитост није могућабез постојања читаве лепезе конвенција, декларација, пактова, препорука,смерница и других прописа. У том погледу је изузетно запажено присуствоевропских правних инструмената у свим сегментима људских права.Уважавајући мишљење којим се потенцира једнакост свих људских права, каои факат да се њихово нормирање врши у широј лепези правних инструмената,није једноставно издвојити одређено људско право које можемо сматратирепрезентативним. Међутим, у временима када имовинска права све вишедобијају на значају, од посебне је важности осветлити подручје права наимовину као људског права друге генерације. Додатни мотив, који је циљаноусмерио нашу пажњу на ово људско право, чини свеопшта економска кризаузрокована својинском трансформацијом, преласком на либерални концептекономије, процес реституције и др. Свесни чињенице да наши националниправни оквири морају бити усклађени са међународним и европским правниминструментима, приступили смо темељнијем претресању свих важнијихаспеката права на имовину као људског права. С тим у вези апострофираћемоважност правилног разумевања имовине у међународној и националнојправној номенклатури. У томе нам могу помоћи ставови и мишљењаЕвропског суда за људска права у предметима због кршења имовинских правадржава чији се грађани обраћају овом суду. 
Кључне речи: међународни и европски правни инструменти, људска права,право на имовину, Европски суд за људска права.
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1) УВОДИсторијски ход људских права досеже далеко у прошлост још из временапостојања првих држава. Тада се подразумевало да сваки човек има право даштити своја основна права и слободе од различитих облика атаковања.2 Правнаисторија бележи случајеве у којима је кршење људских права попрималоразмере изрежираних судских процеса. Најречитији пример представља случајСократовог суђења у коме су, као тачке оптужбе, означене „вређање богова икварење омладине“, што би у савременој номенклатури имало значењевербалног деликта.3 Зато нису ретки они који сматрају да постојање људскихправа треба везивати за период настанка првих држава. Ипак, посебностљудских права није могуће сагледати у временима непостојања демократије иправа човека да искаже другачије мишљење. Нереално је било очекивати да уусловима дубоких социјалних, националних, верских и других разлика можебити одржива грађевина људских права, бар не у савременом смислу речи.Уместо тога је на друштвеној позорници фаворизовано селективно поштовањеправа оних који припадају вишим друштвеним слојевима или их везујезаједничко племенито порекло скопчано са богатим наслеђем. Настанак иразвој људских права могуће је пратити кроз развој њихове идеје присутне управним споменицима средњег и новог века. Под тим се подразумева Великаповеља слободе (Magna carta libertatum) из 1215. године, Декларација о правимачовека и грађанина из 1789. године и др.4 Потоњим правним инструментима
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2 Под појмом „човек“ треба сматрати слободне грађане а не оне који су то својство изгубили,робове или делове покореног становништва јер у односу на њих не може бити речи ољудским правима. 3 Сократ је био свестан погубности вођења судског поступка против њега, као ибезразложности оптужби које му се стављају на терет. Зато он у својој речи на суђењу настојида одбрани грађане који ће доживети његову судбину ако би себи доделили „привилегију“да слободно мисле. У том смислу истиче: “Добро знајте: ако ме осудите оваква каквим се јаприказујем нећете мени нашкодити више него сами себи, јер мени зачело ништа нећенашкодити ни Мелет ни Анит, нити могу, јер сматрам да божански поредак ствари неподноси да бољи човек страда од горега. Па ипак, можда ће ме он погубити, или изагнати,или одузети грађанско право; али, можда он и ко други узима то за неко велико зло, али јане узимам, него узимам много више за велико зло оно што он сада ради, тј. покушава да направди погуби човека. Отуда, грађани атински, нипошто се не браним ради себе, како би токо могао да мисли, него ради вас, да ме не осудите и да се, на тај начин, не огрешите о даркоји вам бог даде. Јер, ако мене погубите нећете лако наћи другога таквога који би, мада јето и нешто смешно казати, управо сео на град као на коња који је велик, додуше, и племенит,али који баш због величине понешто нагиње спорости, и коме је зато потребно да гаподстиче нека мамуза“. Платон, Одбрана Сократова, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 12.4 У контексту времена у коме је донета и простора на коме се имала примењивати Великаповеља слобода представља снажан замах у правцу касније афирмације људских права.
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успостављају се правни оквири људских права у значењу које данас познајемо.У првом реду је реч о следећим документима:• Универзалној декларацији о људским правима (1948),5• Међународном пакту о грађанским и политичким правима,6• Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима(1966),7• Конвенцији о правима детета (1989) и др.8Одређивање појма и значења људских права представља важан корак управцу обезбеђивања њихове ефикасне међународне и националне правнезаштите.9 Сходно томе је од посебне важности направити јасну дистинкцијуизмеђу људских и права друге врсте која своје извориште проналазе у уставуи законима једне земље. Различити приступи у материји о људским правимапоследица су селективног приступања појединих аутора код одређивањањиховог општег значења. Но, без обзира на овакво стање, можемоконстатовати да људска права имају следећа обележја:
Тако се, на пример, у тачки 40 експлицитно наводи: „Никоме нећемо продавати право иправедност, никога нећемо лишити њих или га ометати у његовом вршењу“.  5 Усвојена и проглашена резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 217 (III) од10. децембра 1948. године: 48 држава је гласало за, ниједна против, док је 8 билосуздржано (укључујући Југославију, Саудијску Арабију, Јужну Африку и СССР). Интернет:http://www.vojvodina-hrc.org/sr/ljudska-prava/medjunarodni-dokumenti-za-zastitu-ljudskih-prava (доступно 01.03.2018.).6 Усвојен и отворен за потписивање и ратификовање или приступање резолуцијомГенералне скупштине Уједињених нација 2200А (XXI) од 16. децембра 1966. године.Ступио на снагу 23. марта 1976. године у складу са чланом 49. (“Службени лист СФРЈ-Међународни уговори”, бр. 7/71). 7 СФРЈ је Пакт ратификовала у јулу 1971. године (“Службени лист СФРЈ- Међународниуговори”, бр. 7/71) чиме се обавезала да надлежном телу УН подноси извештаје опредузетим мерама и постигнутим резултатима у обезбеђивању поштовања правапризнатих у Пакту. СРЈ је 12. марта 2001. године дала сукцесорску изјаву у Уједињенимнацијама која се односила и на поновно приступање Међународном пакту о економским,социјалним и културним правима. Србија се по принципу сукцесорства сматра државомкоја је признала овај документ. 8 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета (“Службени листСФРЈ - Међународни уговори”, бр. 15/90 и “Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр.4/96 и 2/97). 9 Сам термин “људска права” представља замену за термин “права човека” који је ранијебио у употреби. Томе је допринела Елеонор Рузвелт (супруга Френклина Рузвелта, бившегпредседника САД), која је захтевала да се термин “права човека” замени термином људскаправа, апострофирајући притом њихову универзалну важност и значење (поредмушкараца она припадају женама и деци). 



• нису позитивноправног већ моралног порекла,• припадају свим људима без разлике, • њихов број је мањи од суме свих субјективних и моралних права у свакојдатој држави и у сваком тренутку,• она су политичка јер се остварују у датој држави и односе на државу,• постоје разлике међу ауторима у погледу изјашњавања о томе којаконкретна права припадају категорији људских права.10Сумирајући изложено можемо рећи да људска права представљајунаднационалну творевину лишену могућности њиховог прекрајања и давањадругачијег смисла у оквирима једне државе. Савремени смисао људских праваогледа се у схватању да она имају природне одлике, па самим тим их није могућетретирати продуктом воље законодавца или друштвених прилика у датомвременском тренутку. Одсуство сагласности у односу на појам и значењељудских права није заобишло ни питање њихове категоризације. То упућује наразличите критеријуме којима се настоје груписати призната и правноверификована људска права. Уважавајући наведено сматрамо најцелисходнијомкласификацију људских права по времену њиховог откривања и правневерификације. У том смислу је постојећи каталог људских права могућекласификовати на права: прве, друге и треће генерације.11 Међутим,каталогизацију људских права у савременом смислу неопходно је пратити наоснову два кључна правна документа која представљају прекретницу у новијојполитичкој историји. Првим можемо означити „Декларацију права човека играђанина“, који представља правну круну Француске револуције из 1789.године. Други је познат под називом „Повеља о правима“ (Thе Bill of Rights),документ који садржи првих десет амандмана на Устав Сједињених АмеричкихДржава усвојених 1791. године.12 С обзиром да је наше интересовање усмереноу правцу права на имовину, као људског права друге генерације, неопходно јеуказати на његове специфичности у међународним, европским и националнимоквирима. У томе нам могу помоћи ставови и мишљења Европског суда заљудска права у Стразбуру који је у поступао у предметима где је ово правобивало повређено или угрожено. 
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10 Војин Димитријевић et. al., Људска права, БГ Центар за људска права, Београд, 1997, стр.26-28.  11 Прву генерацију људских права чине грађанска и политичка права. Другу генерацијуљудских права чине економска, социјална и културна права. Каталог треће генерацијељудских права није коначан већ се стално употпуњује новооткривеним људским правима.12 Тако, Саша Гајин, Људска права (правно-системски оквир), Правни факултет УниверзитетаУнион и др., Београд, 2012, стр. 132. 
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3) ПРАВО НА ИМОВИНУ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУИмовина представља добро које се неизоставно штити у свакој земљи.Модалитети њене заштите прилагођени су датом временском и просторномконтексту. Хронологија могућих начина заштите имовине датира још извремена настанка племенско-родовских заједница, где је она попрималаколективне димензије. Настанком првих држава, па све до савременог доба,мењали су се основи и шириле могућности заштите имовине. Отуда имамоситуацију да се право на имовину штити у оквирима грађанског и кривичногправа. На овај начин је заокружен систем заштите имовине правних ифизичких лица без којег није могуће говорити о правној држави и праведномдруштву.13 Право на имовину није могуће посматрати искључиво унационалним димензијама јер његови капацитети достижу међународнеоквире. Зато је било од изузетне важности изградити адекватан системмеђународних и регионалних прописа у чијем средишту ће право на имовинупрвенствено бити третирано као људско право. То практично значи да је правона имовину, као људско право, неопходно успоставити у кровниммеђународним правним инструментима. Њихов каталог није тако дуг јердатира из времена после Другог светског рата када је афирмација и правноверификовање људских права добијало на значају.14 Универзална декларацијао људским правима (1948) представља правни искорак у правцу нормирањаправа на имовину, као људског права. У уводним одредбама се на општи начинпрописује да она представља „заједнички стандард“ чијем постизању требајутежити сви народи и све нације. Такође се апострофира факат да се сва људскабића рађају слободна и једнака у друштву. У овом документу се без изузеткагарантује право на имовину сваког човека на свету. Прописано је да свако имаправо да поседује имовину, сам и у заједници с другима. Нико не сме битисамовољно лишен своје имовине (члан 17). На овај начин се унапред одриче
13 Питања везана за појам, функције и карактеристике имовине остала су актуелна све доданас. Наведено произилази из чињенице што се појам имовине константно понавља уразличитим прописима на подручју приватног и јавног права. У грађанском правупоследњих педесетак година јача свест о постојању и потреби заштите личнихнеимовинских добара. Такође постоји потреба да се што прецизније разграничиимовинска од неимовинске сфере грађанског права. Према: Саша Никшић, „Имовина уграђанском праву“, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 5-6/12, стр. 1600-1601. 14 Став да се развој људских права треба везивати за период после Другог светског рата нетреба прихватати без икаквих изузетака. То се првенствено односи на појаву и развојидеје о људским правима чију генезу поједини аутори везују за Француску буржоаскуреволуцију и успостављање грађанске наместо националне државе. Масовни злочинивршени за време Другог светског рата, суђења у Нирнбергу и Токију, само су убрзали идејуо неопходности доношења правних докумената којима би правна грађевина људскихправа добила наднационалну димензију.    



могућност недозвољених облика ограничења права на имовину. У прилог томеговоре последњи садржаји Декларације по којој се њене одредбе не могутумачити, као право за ма коју државу, групу или лице да обавља било којуделатност или да врши било какву радњу усмерену на рушење права и слободакоји су у њој садржани (члан 30). Међународни пакт о економским, социјалними културним правима (1966) представља правни документ у коме сусублимирани садржаји којима се детаљније разрађују одредбе Универзалнедекларације у домену друге генерације људских права. У почетним одредбамасе обавезују државе уговорнице овог Пакта да обезбеде једнако правомушкараца и жена на коришћење свих економских, социјалних и културнихправа (члан 3). У томе нема никаквих ограничења без обзира на чињеницу дасе у неким државама сматра целисходнијим да мушкарци имају већа права наимовину од жена. Наведено не ремети одредба члана 4 Пакта по којој се, уначелу, дозвољава могућност  држави да може подвргнути ова права самоограничењима утврђеним законом, и то једино у мери која је у складу саприродом тих права, искључиво у циљу унапређења општег благостања уједном демократском друштву.15 Гарантовање несметаног уживања права наимовину је потврђено у одредби члана 5 Пакта на сасвим специфичан начин.Реч је о ситуацијама у којима се коригују могућности пређашњег ограничењаовог права. Отуда се наводи да се ниједна његова одредба не може тумачитикао да садржи било какво право за неку државу, групацију или појединца даобавља неку делатност или да врше неки акт у циљу рушења гарантованихправа или слобода, или да се заводе већа ограничења од предвиђених. Такођесе не признаје никакво ограничење или одступање од основних права човекакоја су призната или важе у свакој земљи према законима, конвенцијама,прописима или обичајима, под изговором да их овај Пакт не признаје или ихпризнаје у мањој мери. Дух ове одредбе се одражава у неопходностикоригованог приступа људским правима чије се значење и домети не могуарбитрарно ограничавати позивањем на стање у Пакту. Дакле, њиме сепрописује доња граница валидности права на имовину као једног од основнихљудских права, док је, с друге стране, погрешно горњу границу овог права de
iure и de facto успостављати искључиво на бази одредби овог Пакта. Сваказемља је у потпуности аутономна да сопственом правном регулативом подариграђанима виши ниво заштите права на имовину. Евентуално присуствонесклада, у односу на виши ниво његове правне и институционалне заштите
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15 Међународни документи о људским правима користе различите правне технике заограничење основних права и слобода. У литератури се разликују: опште, посебне,хибридне и прећутне клаузуле ограничења људских права. Види шире: Аharon Barak,

PROPORTIONALITY: Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge University Press, NewYork, 2012, стр. 133-146.  
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у националним оквирима, не треба сматрати негативним већ позитивнимучинком. Зато, ако до њега дође, није дозвољено усклађивање позивањем настање у међународној правној регулативи. Повезујући наведено, можемоуочити да Устав Србије садржи одредбе у којима се гарантују призната људскаправа сваког човека у нашој земљи.16 Под тим се подразумева каталогизацијаљудских права заснована на њиховом међународноправном уређењу. Што сетиче права имовину, оно је предвиђено чланом 58 којим се јемчи мирноуживање својине и других имовинских права стечених на основу закона. Правосвојине трпи извесне изузетке који се тичу могућности његовог одузимањаили ограничења у јавном интересу. То се, међутим, коригује давањем накнадене нижом од тржишне цене имовине. Ratio legis оваквог уставног, па самим тими законског, решења можемо препознати у намери да се појединачни интересмора уподобити општем или заједничком интересу у ситуацијама када јенеопходно одузимати или ограничавати власника у његовим правима, као иограничити му начин коришћења имовине. У овом случају се примењујестандард правичне накнаде који се опредмећује накнадом њене тржишневредности у датом времену и простору. Искорак у овом правцу представљапрописивање да је одузимање или ограничење имовине, ради наплате порезаи других дажбина или казни, дозвољено само у складу са законом. Дакле,наведено уставно решење има начелан карактер док се његови статусниелементи утврђују у законским оквирима.17
4) ПРАВО НА ИМОВИНУ У ЕВРОПСКОМ ПРАВУЉудска права у европском правном инструментаријуму имају својеизвориште у Европској конвенцији за заштиту људских права и основнихслобода из 1950. године.18 Наредних година је Конвенција допуњена додатним

16 Устав Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06).17 У Уставу се у области људских права наводи више замерки од којих се неке односе нанеадекватно коришћење појма имовине. Тако је у члану где је прокламовано право наимовину уставописац изједначио појмове својине и имовине, наизменично их користећи.Исти пропуст је поновљен и у трећем делу Устава који се односи на економско уређењеи јавне финансије, где се прво прокламује равноправност свих облика својине а наконтога уређује државна имовина. Неопходно је напоменути да је уставописац поред одредбекоја се односи на могућност ограничења уживања права на имовину, пропустио даустанови одредбу о пропорционалности таквог ограничења, што није у складу самеђународним обавезама које је Србија преузела. Цит. према: Дарко Симовић, „Људскаправа у Уставу Србије од 2006. – критичка анализа“, Зборник радова: Уставне и
међународноправне гаранције људских права, Правни факултет, Ниш, 2008, стр. 339. 18 Тренутни статус потписа и ратификација Конвенције и њених протокола као и потпуналиста декларација и резерви су доступни на www.conventions.coe.int. У раду ће бити



Протоколима чиме се новира постојећи каталог људских права и истовременодетаљније регулишу домени њихове правно-институционалне заштите.19 Упогледу права на имовину можемо издвојити члан 1 Првог протокола где сепремијерно регулише ово људско право.20 Најпре се декларативно прописује дасвако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине.На овај начин је изражен начелан став односно правило које трпи потоњеизузетке.21 Они су уочљиви у наредном ставу истог члана, по коме нико не можебити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условимапредвиђеним законом и општим начелима међународног права. Анализирајућицитирану одредбу можемо запазити трихотомију у њеном одређењу. Реч је отоме да се примарно de iure забрањују (не наводе се који) поступци управљенина лишење имовине физичког или правног лица. Ипак, ово правило трпиодређене изузетке чије значење је неоходно прецизно разлучити. На првом месту је реч о јавном интересу којим се дерогира општи принципнеповредивости имовинских права. Примењујући давно познати принцип дасе жртвује мање зарад очувања већег добра, писци Европске конвенције суциљано одабрали „јавни интерес“. Домете и значење јавног интереса нијемогуће прецизно одредити али се sensu stricto под њим подразумева скуп свихпојединачних интереса у једном друштву. У ширем смислу јавни интереспревазилази све друге интересе и они са њиме морају бити усклађени. Да би сеово ограничење права на имовину могло опредметити неопходно је испунитидва услова, од којих је један националног (закон) а други наднационалног(међународна начела) карактера.22 Право на имовину своје домете морауподобити са општим интересима државе јер она прописује њено коришћењена начин који је уподобљив општим интересима. Такође се дозвољава
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коришћен текст Конвенције са допунским протоколима садржан у публикацијиКонвенција о људским правима који је доступан на веб сајту: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf (01.03.2018.).19 Видети: Додатни протокол; Протоколи 4, 6, 7, 12 и 13.20 Први Протокол је отворен за потписивање 20. марта 1952. године а ступио је на снагу двегодине касније, тј. 18. маја 1954. године. Непосредно пре његовог ступања на снагуратификовало га је десет држава. 21 Ако бисмо направили дигресију са нашим уставним одредбама (члан 58), већ на првипоглед можемо уочити изворишни карактер одредби Европске конвенције. Он се огледау чињеници да се нашим Уставом само јемчи а Европском конвенцијом даје правофизичком и правном лицу да несметано ужива у својој имовини (прим. аут.). 22 Узимајући у обзир праксу Европске комисије и Европског суда постаје јасно да државаима на располагању много шире поље слободне процене у односу на стандард „јавногинтереса” него у односу на стандард „потребе у демократском друштву”, поменут удругим члановима Европске конвенције. Видети: Ивана Крстић, Танасије Маринковић,
Европско право људских права, Савет Европе, Београд, 2016, стр. 242.  
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могућност регулисања коришћења имовине како би се обезбедила наплатапореза или других дажбина или казни. Оправданост оваквог ограничења правана имовину лежи у чињеници да се њиме обезбеди намирење потраживањадржаве по основу фискалних обавеза и казни. Реч је о обавезама које проистичуиз чињенице да је власник имовине дужан да накнади оно што држава од његапотражује јер природа ових потраживања превазилази обавезе које физичка иправна лица имају по другим основима. На овом месту је неопходно указати наприсуство језичких недоследности код коришћења права на имовину. Топроистиче из чињенице да се енглески и француски превод текста Европскеконвенције разликује у погледу термина „имовина“. У енглеској језичкој верзијитекста употребљавају се термини property и possesions док су у францускомупотребљавани термини propriété и biens.23
5) ПРАВО НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА

ЗА ЉУДСКА ПРАВА У СТРАЗБУРУ (ЕСЉП)Заштита права на имовину представља чест повод обраћања Европскомсуду за људска права. Готово да нема европске земље која се са својимграђанима није спорила у вези са повредом њихових имовинских права. Упракси овог суда проналазимо различите случајеве у којима се представке,између осталог, подносе позивањем на повреду права на имовину. Анализомдоступних пресуда и судских материјала можемо уочити различите ситуацијеу којима држава или други субјекти најбезобзирније крше или неоправданоограничавају имовинска права својих грађана. С обзиром на обим и динамикудонетих пресуда Европског суда, у вези са повредом права на имовину, изворноћемо нотирати делове појединих пресуда, па затим указати на став и мишљењесуда у сваком конкретном случају. У том смислу смо одабрали три судскепресуде Европског суда за људска права.1) Предмет Sargsyan тиче се надлежности Азербејџана за село у близиниобласти Нагорно-Карабах на територији Азербејџана, те на њену последичнуодговорност по Конвенцији (нарочито по члану 1 Протокола бр. 1) за повредена које се жалио Армен који је расељен од тамо. Подносилац ове представке јеетнички Армен и није се могао вратити на своје имање и кућу у селу Гулистаннакон што је избегао због сукоба 1992. године. Његово село није било у самојобласти Нагорно-Карабах, него у спорном подручју на северу и наазербејџанској обали реке која је чинила границу са облашћу Нагорно-Карабах.Суд је утврдио да су спорне чињенице биле у надлежности Азербејџана. Поштоје Суд утврдио надлежност обе Тужене државе у оба предмета, приступио јеиспитивању њихових последичних обавеза из члана 1 Протокола бр. 1 према
23 Драгољуб Поповић, Европско право људских права, Савет Европе, Београд, 2012, стр. 396. 



лицима у положају подносилаца представке који су избегли пред сукобом 1992.године. Суд је у оба случаја утврдио, између осталог, да искључивањеподносилаца представке са њихових имања и домова није било оправдано, теје тиме дошло до повреде члана 1 Протокола бр. 1. Важно је напоменути да јепредмет Sargsyan био први у коме је Суд морао пресудити о основаности жалбепо Конвенцији у односу на Државу која је имала законску надлежност, али јеимала проблеме у практичној контроли и приступу “спорној територији”. Судје признао постојање ове потешкоће: прихватио је чињеницу да је то што јеспорна територија била зона војних активности и што је била опасна (околнипростор је био миниран и често је долазило до кршења примирја) значило даније било изводљиво осигурати приступ територији. Међутим, Суд је сматраода је Азербејџан требао предузети алтернативне мере за осигуравањеимовинских права. Велико веће је подвукло да сама чињеница учешћа утекућим мировним преговорима није ослободила Тужену државу од обавезепредузимања других мера, нарочито у околностима када су преговори трајалидуго. Смернице о нужним мерама су се могле наћи у „Pinheiro начелима“ УН(„Начела стамбеног збрињавања и поврата имовине за избеглице и расељеналица”), као и у Резолуцији Парламентарне скупштине Већа Европе бр. 1708(2010) о решавању имовинских питања избеглица и расељених лица. Нарочитоважан корак било би утврђивање механизма за подношење имовинско-правних захтева, који би био приступачан и омогућавао подносиоцимапредставке и другима у њиховој ситуацији да остваре поврат имовинскихправа и да добију накнаду. То што се и једна и друга Тужена држава моралаборити са великим приливом избеглица и/или интерно расељених лица (којасу избегла због сукоба 1992. године) био је важан фактор који је требалоодвагати, али то није у целости ослободило Тужену државу од њених обавезапрема другој групи коју чине лица као што су подносиоци представке.Немогућност приступа, заједно са непостојањем мера за поврат имовинскихправа или надокнаду штете подносиоцима представке, представљала јеповреду члана 1 Протокола бр. 1.24
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24 У предмету су се јавила нека друга питања у контексту члана 1 Протокола бр. 1 (I) Пресудасадржи анализу судске праксе Суда у погледу доказа које подносиоци представке морајупредочити ради доказивања идентитета, пребивалишта и власништва над имовиномнакон што су присилно расељени и изгубили имовину због оружаног сукоба. Суд сепозивао на предмете који се тичу Северног Кипра, југоисточне Турске и Чеченије, као игоре наведена “Pinheiro начела” УН. Суд је свој приступ сажето назвао “флексибилним”. Собзиром на околности у којима су подносиоци представке морали отићи (пред војнимнападом), “технички пасош” њихове имовине као и изјаве подносилаца представкепотврђене од стране других лица биле су довољан доказ да су подносиоци представкеимали домове и имовину када су побегли пред сукобом 1992. године. (II) Према домаћемзакону који је важио у време када су подносиоци представке побегли, подносиоци
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2) Европски суд за људска права је 17. октобра 2017. године објавио пресудуу предмету Максовић против Србије, представка број 54770/15. О овомпредмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда,упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресудаправоснажна. Подносилац представке се притуживао због пропуста Туженедржаве да изврши правоснажну судску пресуду донету у његову корист. Суд јесматрао да ову притужбу треба разматрати према чл. 6 став 1 и 13 Конвенцијеи члану 1 Протокола број 1. Констатовано је да је Привредни суд у Краљеву 22.јула 2013. године донео одлуку којом се налаже исплата подносиоцупредставке одређеног износа потраживања. Суд је, пре свега, приметио да јеправоснажна судска пресуда донета у корист подносиоца представке у великомделу остала неизвршена до дана доношења предметне пресуде. Суд је даљеконстатовао да је често налазио повреде члана 6 став 1 Конвенције упредметима у којима се покрећу питања слична питању у предметном случају(дуговања друштвених предузећа у стечају). Пошто је размотрио сав материјалкоји му је достављен, Суд је оценио да Влада није истакла ниједну чињеницу,нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овомпредмету. Последично, Суд је пресудио да је дошло до повреде члана 6 став 1Конвенције и члана 1 Протокола број 1 Конвенције. Оценио је такође да нијенеопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13 Конвенције.Суд је затим наложио да Тужена држава треба да исплати подносиоцупредставке износе досуђене судском пресудом донетом у његову корист, а којаније извршена, умањено за износе који су с тим у вези можда плаћени надомаћем нивоу. Додатно, Суд је наложио Туженој држави да подносиоцупредставке исплати износ од 2.000 евра, на име накнаде претрпљененематеријалне штете и претрпљених трошкова, умањено за износе који су стим у вези можда плаћени на домаћем нивоу.253) Европски суд за људска права је 17. октобра 2017. године oбјавио пресудуу предмету Јован Билић против Србије, представка број 24923/15. О овомпредмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда,упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда
представке су могли имати само право коришћења земље (за разлику од пуногвласништва) са које су побегли, а за које право је Суд сматрао да је “јако и заштићеноправо које представља значајан економски интерес”, без обзира да ли је правоподносилаца представке на коришћење земље било временски неограниченог трајањаили привремено. Видети: Годишњи извјештај за 2015. годину Европског суда за људска
права, Вијеће Европе. Интернет: Преглед судске праксе у 2015. години, Европски суд заљудска права, стр. 100-102. Преузето са веб сајта: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Pregled-prakse-Evropskog-suda-za-ljudska-prava-za-2015.pdf (20.03.2018).25 Пресуда у предмету Максовић против Србије, представка број 54770/15, објављена 17.октобра 2017. године. Интернет: www.zastupnik.gov.rs (21.03.2018).



правоснажна. Подносилац представке се притуживао због пропуста Туженедржаве да изврши правоснажну судску пресуду донету у његову корист. Суд јесматрао да ову притужбу треба разматрати према чл. 6 став 1 и 13. Конвенцијеи члану 1 Протокола број 1. Констатовано је да је Други општински суд уБеограду 23. јуна 2003. године наложио дужнику ХК Комграп и Комграп-Макиш д.о.о, из Београда да овде подносиоцу представке исплати одређенеизносе у вези са неисплаћеним платама и разне доприносе за социјалноосигурање. Ова пресуда је постала правоснажна и извршна 25. јула 2005.године. Суд је, пре свега, приметио да је поменута правоснажна судска пресудадонета у корист подносиоца представке остала неизвршена до дана доношењапредметне пресуде. Суд је даље констатовао да је често налазио повреде члана6 став 1 Конвенције у предметима у којима се покрећу питања слична питањуу предметном случају (дуговања друштвених предузећа). Пошто је размотриосав материјал који му је достављен, Суд је оценио да Влада није истакла ниједнучињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачијизакључак у овом предмету. Последично, Суд је пресудио да је дошло до повредечлана 6 став 1 Конвенције и члана 1 Протокола број 1 Конвенције. Оценио је,такође, да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану13 Конвенције. Суд је затим наложио да Тужена држава треба да исплатиподносиоцу представке износе досуђене судском пресудом донетом у његовукорист, а која није извршена у домаћем правном систему. Додатно, Суд јеналожио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 2.000евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и претрпљенихтрошкова, умањено за износе који су можда по истом основу већ исплаћени надомаћем нивоу.26Из наведене судске праксе произилази да пресуде садрже став и мишљењесуда у односу на различите ситуационе околности у којима је било повређеноправо на имовину или је пак ограничена могућност њеног уживања. У првомслучају имамо ситуацију где је подносиоцу представке противправноискључена могућност приступа имању и домовима. Чињеница да је до тогадошло због предузимања војних активности није ослобађало туженог(Азербејџан) да осигура имовину својим држављанима. У другом и трећемслучају је у питању наша земља чији органи нису спровели извршењепотраживања подносиоца представке у ситуацији када је извршни дужникдруштвено предузеће. Суд је усвојио обе представке и обавезао нашу државуда исплати подносиоцима износе досуђене судском пресудом донетом уњихову корист, а која није извршена. Такође је Суд наложио Туженој (нашој)држави да подносиоцима представке исплати одговарајуће износе, на име
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накнаде претрпљене нематеријалне штете и претрпљених трошкова. ОваПресуда суда у Стразубуру је од изузетне важности због постојања великогброја неизвршених судских пресуда, услед чињенице да је извршни дужник(друштвено предузеће) остало без имовине и новчаних средстава па извршниповериоци (бивши запослени) нису могли да наплате своја потраживања израдног односа. Посебно треба апострофирати природу ових потраживања јерона имају егзистенцијални карактер за повериоце који се налазе на рубусиромаштва. 
6) ИЗВОРИBarak, А., PROPORTIONALITY: Constitutional Rights and their Limitations, CambridgeUniversity Press, New York, 2012.  Гајин, Г., Људска права (правно-системски оквир), Правни факултет УниверзитетаУнион и др., Београд, 2012.Димитријевић, В. et. al., Људска права, БГ Центар за људска права, Београд, 1997.  Закон о ратификацији Европске конвенције о заштити људских права иосновних слобода („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03,5/05 и „Службени лист РС – Међународни уговори“, бр. 12/10).   Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета(„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 15/90 и „Службени листСРЈ – Међународни уговори“, бр. 4/96 и 2/97). Крстић, И., Маринковић, Т., Европско право људских права, Савет Европе,Београд, 2016.Међународни пакт о грађанским и политичким правима („Службени лист СФРЈ– Међународни уговори“, бр. 7/71).Никшић, С., „Имовина у грађанском праву“, Зборник Правног факултета у
Загребу, бр. 5-6/12, стр. 1599-1633. Платон, Одбрана Сократова, БИГЗ, Београд, 1976.Поповић, Д., Европско право људских права, Савет Европе, Београд, 2012.Предмет Sargsyan против Азербејџана, представка број 40167/06.Пресуда у предмету Билић против Србије, представка број 24923/15.Пресуда у предмету Максовић против Србије, представка број 54770/15.Симовић, Д., „Људска права у Уставу Србије од 2006. – критичка анализа“,
Зборник радова: Уставне и међународноправне гаранције људских права,Правни факултет, Ниш, 2008, стр. 325-348. Устав Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06).
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7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЉудска права представљају тековину сваког савременог друштваукључујући и српско друштво које је, поучено искуствима из Другог светскограта, настојало да обезбеди њихов међународни карактер. Иако не требапоистовећивати успостављање и развој демократије са остваривањем иправном верификацијом људских права, морамо признати да се они налазе укорелацији. У фокусу људских права налазе се основна људска добра ивредности која имају универзални карактер. Једно од ових добара чини правона имовину. Отуда је сасвим разумљиво да се убрзо након доношења Европскеконвенције о људским правима, тј. у њеним првим протоколима, пружа правназаштита овом праву као посебном људском праву. У суштини, право наимовину подразумева да свако физичко и правно лице има право на неометаноуживање своје имовине. На овај начин изражен је начелан став, односноправило које није без изузетка. Изузеци се тичу ситуације где право наимовину трпи тзв. дозвољена ограничења, обавезно уз примену стандардаправичне накнаде. У том смислу право на имовину мора се уподобити саопштим интересима, будући да државе прописују њено коришћење на начинкоји је уподобљив са овим интересима. У међународној пракси регулисањекоришћења имовине уподобљено је и са ограничењима која произилазе изпореских и других обавеза према држави. Непоштовање права на имовинустога је постао веома учестали разлог спорења српских држављана  и њиховедржаве пред Европским судом за људска права у Стразбуру. Анализомдоступних судских пресуда овога Суда аутори су утврдили да државе, поправилу, губе спорове са својим грађанима. Разлози се тичу чињенице данационални судови олако прелазе преко очигледних поступања државнихоргана којима се крше имовинска права грађана. У том смислу Србија непредставља изузетак, о чему сведоче скорашње пресуде Европског суда заљудска права. 
THE RIGHT TO PROPERTY AS A HUMAN RIGHT

Abstract: Human rights belong to a special category of law whose source is aninternational legal instrument. Their integrity is not possible without the existenceof a whole range of conventions, declarations, pacts, recommendations, guidelinesand other regulations. In this regard, the presence of European legal instruments inall segments of human rights is extremely noticeable. Respecting an opinion thatemphasizes the equality of all human rights, as well as the fact that theirstandardization is done in a wider range of legal instruments, it is not easy to isolatea particular human right that we can consider representative. However, at a timewhen property rights are increasingly gaining importance, it is of particular
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importance to highlight the area of the right to property as a second-generationhuman right. An additional motive, which has focused our attention on this humanright, is the overall economic crisis caused by ownership transformation, thetransition to the liberal concept of economy, the process of restitution, and so on.Conscious of the fact that our national legal frameworks must be in line withinternational and European legal instruments, we have come to a more fundamentalexamination of all the major aspects of the right to property as a human right. In thisregard, we will emphasize the importance of the proper understanding of propertyin the international and national legal nomenclature. This can help us with the viewsand opinions of the European Court of Human Rights in cases of violation of theproperty rights of the states whose citizens are appealing to this court. 
Key words: international and European legal instruments, human rights, propertyright, the European Court of Human Rights.
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ЕУТАНАЗИЈА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ
О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Александра РЕГОДИЋ1

Aпстракт: У раду се говори о лишењу живота лица од стране лекара, а наизричит захтев пацијента због његовог тешког здравственог стања, каоједном од облика еутаназије. Полази се од права на живот као основногљудског права које обавезује државе да га заштите у оквиру својенадлежности. Међу ситуацијама у којима је лишење живота дозвољено, члан2 Европске конвенције о људским правима не наводи еутаназију. Стога,активна директна и добровољна еутаназија је забрањена у већининационалних правних система. Ипак, са напретком медицине расправа оеутаназији временом добија нову димензију. У раду се износи мишљење дадржаве легализацијом еутаназије, под строго прописаним законскимусловима, делују у предвиђеним међународним оквирима. У прилог томе,констатује се  да се у обзир мора узети и квалитет живота као део члана 8Европске конвенције којим се предвиђа право на поштовање приватногживота. Управо је принцип ограничене аутономије главни аргументпристалица озакоњења еутаназије. Ментално способан пацијент, дакле, имаправо да одлучи о окончању свог живота. Од лекара се захтева да усклади својеодносе са неизлечивим болесником према његовим интересима. Држава морапрописати јасне услове и правила процедуре и успоставити снажан механизамнадзора у циљу спречавања злоупотребе.
Кључне речи: право на живот, обавезе државе, легализација еутаназије,принцип аутономије, Европска конвенција о људским правима
1) УВОДУпоредо са развојем медицине, друштво се сусреће са новим изазовима.Њен стални напредак је свакако омогућио продужење човековог животногвека. Међутим, то истовремено значи и наставак болести и пратећих болова и
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патње. Приметан је све израженији захтев да право адекватно „одреагује“ идозволи неизлечиво болесним лицима да им се на њихов изричит захтеводузме живот. Реч „еутаназија“ је грчког порекла и потиче од речи „eu“ – доброи „thanatos“ – смрт, што дословно значи добра, односно мирна и лака смрт.2Општеприхваћена прецизна дефиниција еутаназије не постоји. У најширемсмислу, еутаназија обухвата свако чињење или нечињење којим се скраћујеживот како би се прекратиле патње и болови умирућег или неизлечивоболесног пацијента.3 Ближе одређење појма умногоме зависи од приступапроблему. Тако, еутаназију у ужем смислу можемо посматрати кроз активнудиректну и добровољну еутаназију као један од манифестационих облика. Онапредставља активну помоћ неизлечивом болеснику и подразумева позитивнипоступак лекара који узрокује пацијентову смрт уношењем спољних средстава.На пример, то би могло бити давање смртоносне инјекције калијум хлорида.4Акт се предузима на захтев пацијента са намером да се директно оконча његовживот како би се ослободио страшних патњи, у случају када не постоји ниједаналтернативни медицински третман. Управо због мотива за лишење живота,активна еутаназија назива се и „убиством из милосрђа“.5 Иницијални корак упроцесу легализације еутаназије на европском континенту везује се за случајкоји је узбуркао холандску јавност седамдесетих година прошлог века.6 ДрГертруда Постма је убризгала смртоносну дозу морфијума својој тешкооболелој мајци. Осуђена је на основу члана 293 Холандског кривичног закона,којим се прописује као кажњиво убиство другог лица на његов изричит и
2 Драгана Коларић, „Решење проблема еутаназије у упоредном и нашем праву“,

Југословенска ревија за криминологију и кривично право, 1–2/2000, стр. 182. Реч је умедицинском контексту први пут употребио Френсис Бекон почетком 17. века у свом делу„Novum Organum“. За разлику од Томаса Мора, он је сматрао да лекари имају обавезу далече и ублажавају болове пацијената и да, у крајњем случају, изврше еутаназију. Види:Дарко Димовски, „Еутаназија“, Социјална мисао, 2/2010, стр. 190.3 Violeta Beširević, „The Gods Must be Crazy: Does a Constitution Speak about Bioethics?“, The
Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 1/2007, p. 116.4 Весна Клајн-Татић, „Еутаназија и лекарева помоћ у самоубиству“, у: Мирјана Рашевић,Зорица Мршевић (урс), Померамо границе, Институт друштвених наука, Београд, 2007,стр. 12.5 Весна Клајн-Татић, „Легитимност активне еутаназије“, Архив за правне и друштвене науке,1–2/2004, стр. 124.6 Милијана Ђерић, „Еутаназија: концептуализација проблема и битних дистинкција“,
Филозофија и друштво, 2/2013, стр. 261. Век раније учињени су први значајнији покушајилегализације у Енглеској, али без успеха. Види више: Слободан Газивода, „Еутаназија“, у:Станко Бејатовић (ур.), Нове тенденције у савременој науци кривичног права и наше
кривично законодавство, Удружење за кривично право и криминологију Србије и ЦрнеГоре, Београд, 2005, стр. 261.



озбиљан захтев. Суд је у образложењу пресуде изнео став да је могуће да докторпод одређеним околностима препише лекове чије ће узимање за крајњупоследицу имати смрт болесника који болује од неизлечиве болести и налазисе у њеној завршној фази. Међутим, сврха таквог поступка може битиискључиво тежња да се пацијент поштеди даљих патњи и болова. У случају дрПостма, суд је нашао да је примарни циљ предузетог акта био изазивање смрти,па ју је стога прогласио кривом. Ипак, због свега наведеног, казна је била блага.7Законска решења која данас преовлађују праве разлику између, с једнестране, активне директне и добровољне еутаназије и лекареве помоћи кодсамоубиства и, с друге стране, активне индиректне еутаназије и пасивнееутаназије.8 Последња два вида еутаназије су правно допуштена у већининационалних система. Стога, актуелне дебате обично се своде на активнудиректну и добровољну еутназију. Поларизација која је извршена по основудилема у вези са легализацијом еутаназије, поред религијских, моралних ифилозофских мотива, има и своју немалу правну аргументацију за и против.9Свакако би требало поћи од права на живот као основног људског правагарантованог чланом 2 Европске конвенције о људским правима. Иако каоуговорнице Конвенције имају правну обавезу да заштите живот, Холандија,Белгија и Луксембург определиле су се за потпуну декриминализацијуеутаназије под строго прописаним законским условима.
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7 Миодраг А. Јовановић, „Еутаназија – правно-филозофски изазов савремене јуриспруденције“,у: Драган М. Митровић (ур.), Теорија, филозофија и социологија права у свету: стање,
проблеми, изазови, Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права,Београд, 1998, стр. 235-254. Види више: Deborah Wainey, „Active Voluntary Euthanasia: TheUltimate Act of Care for th Dying“, Cleveland State Law Review, vol. 37 issue 4 (1989), pp. 655-656.8 У правној литератури се појмом еутаназије у ширем смислу често обухвата и помагање усамоубиству од стране лекара. Eутаназија, квалификована као убиство на захтев, усуштини представља самоубиство преко посредника. Види: Весна Клајн-Татић, „Правно-етички аспекти лекареве помоћи неизлечиво болесном пацијенту“, Анали Правног
факултета у Београду, 1/2005, стр. 81. Лице које пружа помоћ у самоубиству, свесно инамерно обезбеђује средства која ће омогућити другој особи да се убије. Нпр. лекарпрепише рецепт за отров или прикачи маску за дисање на угљен моноскид и даје упутствакако да се пацијент угуши. Види више: Драгана Петровић, „Еутаназија и пружање помоћиу самоубиству кривична одговорност за помагање при самоубиству“, Страни правни
живот, 2/2013, стр. 177-182.9 Религија у принципу, са изузетком будизма делимично, има негативан став премаеутаназији. Види: Здравко М. Петровић, „Еутаназија и право на живот“, Правни живот,9/1995, стр. 94-95. Хришћански приступ људском животу и достојанству полази од тогада човек не додељује живот, те га самим тим не може ни одузети, без обзира на околностии тешкоће које га прате. Види: Марко Трајковић, „ Еутаназија – морална дилема савременеправне државе“, Правни живот, 12/2011, стр. 736 и Зоран Крстић, „Еутаназија каодруштвено, биоетичко и хришћанско питање“, Геронтологија, 1/2015, стр. 83-89. 
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2) ПРАВО НА ЖИВОТГлавни правни аргумент који се истиче против легализације еутаназијејесте позивање на право на живот, тј. обавезе државе које произилазе из тогправа. У питању је врховно право човека без чије заштите нема остварењадругих права.10 Сва остала права, као и квалитет самог живота, условљени супостојањем људског живота.  Из тог разлога, право на живот је гарантованосвим основним универзалним и регионалним инструментима за заштитуљудских права.11 Униврзална декларација о људским правима из 1948. годинеповезује право на живот, слободу и безбедност личности.12 Међутим,Међународни пакт о грађанским и политичким правима из 1966. године иЕвропска конвенција о људским правима из 1950. године прокламују право наживот одвојено од осталих права и слобода.13 Без обзира на ове разлике, свимеђународни инструменти за заштиту људских права јасно указују напостојање обавеза државе како би се заштитио живот у оквиру њененадлежности.14
Позитивне обавезе државеЕвропска конвенција о људским правима у члану 2 најпре захтева да правона живот буде заштићено законом. У питању је обавеза државе уговорнице којасе примарно односи на доношење посебних кривичноправних прописа наоснову којих се кажњава незаконито лишење или угрожавање животапојединца.15 Наравно, ови унутрашњи прописи морају бити у складу самеђународним стандардима. Други вид обавезе заштите живота тиче сеобезбеђења физичког интегритета појединца. Држава је дужна да предузмепревентивне оперативне мере како би заштитила лице чији је живот у стварној

10 Зоран Стојановић, ,,Природно право на живот и кривично право”, Југословенска ревија за
криминологију и кривично право, 1/1998, стр. 5. 11 Милан Пауновић, Борис Кривокапић, Ивана Крстић, Међународна људска права,Универзитет у Београду – Правни факултет Центар за издаваштво и информисање,Београд, 2016, стр. 130.12 „Свако има право на живот, слободу и безбедност личности“, члан 3.13 Члан 6 Пакта одређује право на живот као „урођено право“ сваког људског бића, чиме сенаглашава његов посебан значај. Manfred Nowak, „Право на живот – Коментар чл. 6Међународног пакта о грађанским и политичким правима“, Правни живот, 9/1996, стр. 4.14 Милан Пауновић, Борис Кривокапић, Ивана Крстић, Међународна људска права, op. cit.,стр. 130.15 Ивана Крстић, Танасије Маринковић, Европско право људских права, Савет Европеканцеларија у Београду, Београд, 2016, стр. 119.



и непосредној опасности од кривичног деловања другe особе.16 Европски суд заљудска права је углавном ослобађао државе од одговорности услед одсустваекстремних околности које несумњиво упућују на грубе пропусте у радудржавних органа.17 Коначно, у случају лишења нечијег живота, држава мораспровести одговарајућу истрагу како би се утврдили детаљи везани за овајдогађај и казнили учиниоци адекватно тежини учињеног дела.18 У питању јепроцедурална обавеза релативно новијег датума коју је први пут дефинисаоЕвропски суд.19 Суд је временом утврдио и минималне стандарде које истрагамора задовољити да не би дошло до кршења права на живот. Тако, она морабити ефикасна, независна и непристрасна.20 Њен главни циљ је обезбеђењеделотворне имплементације домаћих закона који штите право на живот.21
Негативна обавеза државеЧлан 2 Европске конвенције даље истиче да ,,нико не сме бити намернолишен живота, осим приликом извршења пресуде суда којом је осуђен зазлочин за који је ова казна предвиђена законом.“ Затим се у следећем ставунаводи да се ,,лишење живота не сматра противним овом члану акопроистекне из употребе силе која је апсолутно нужна: ради одбране неког лицаод незаконитог насиља, да би се извршило законито хапшење или спречилобекство лица законито лишеног слободе и приликом законитих мера које сепредузимају у циљу сузбијања нереда или побуне.“22 Дакле, предвиђена језабрана арбитрерног и самовољног лишења живота. Државни органи се морајууздржати од неоправданог убијања.23 Иако широко заштићено, право на животипак није у строгом смислу апсолутно.24 Оно садржи инхерентна ограничења
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16 Сања Ђајић, „Право на живот: питања и одговори међународног права“, Зборник радова
Правног факултета у Новом Саду, 2/2004, стр. 469.17 Ibid., Упор. Mahmut Kaya v. Turkey, App. no. 22535/93, ECHR (2000), par. 87–89, 100–101.18 Alastair Mowbray, Cases and Materialns on the European Convention on Human Rights,Butterworths, London, 2001, p. 80.19 McCann and Others v UK, App. no. 18984/91, ECHR (1995), par. 161.20 Ibid., Velikova v. Bulgaria App. no. 41488/98, ECHR (2000), Gulec v. Turkey, App. no 54/1997/838/1044, ECHR (1998).21 Ивана Крстић, Танасије Маринковић, Европско право људских права, op. cit., стр. 121.22 О сличности са формулацијом члана 6 Пакта види: Manfred Nowak, „Право на живот –Коментар чл. 6. Међународног пакта о грађанским и политичким правима“, op. cit., стр. 10-11. 23 Сања Ђајић, „Право на живот: питања и одговори међународног права“, op. cit., стр. 464.24 Владан Јончић, „Право на живот у међународном праву људских права и у међународномхуманитарном праву“, у: Драган М. Митровић (ур.), Развој правног система Србије и
хармонизација са правом ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 99.
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која су дефинисана прецизним набрајањем изузетака.25 У поменутимситуацијама сила која се може употребити мора бити „апсолутно неопходна“,односно пропорционална циљу који се жели остварити.26 Прекомерна употребасиле увек доводи до кршења члана 2.27С обзиром на то да лишење живота из самилости не припада ниједном одпредвиђених изузетака, поставља се питање да ли је његова допуштеност унационалном законодавству у супротности са основном гаранцијом права наживот.
3) ЕУТАНАЗИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ 

ЗА ЉУДСКА ПРАВА Европска конвенција о људским правима не помиње право на смрт, нитисадржи неку другу одредбу која би се могла директно протумачити каодопуштеност еутаназије. Међутим, Европски суд за људска права је у вишенаврата разматрао представке у вези са еутаназијом у најширем смислу. У тимприликама, заузео је значајне ставове у контексту члана 2, али и члана 8Конвенције.
Случај ПритиЧувени предмет Pretty v. the United Kingdomје изазвао бурну дебату међуправницима и у широј јавности и покренуо многа сложена правна, али иморална, друштвена, филозофска и верска питања.28 Госпођа Прити је патилаод неизлечиве болести која је условила потпуну паралисаност од врата наниже.Прогнозе су указивале да ће њена смрт извесно наступити у краћемвременском периоду, а последњи стадијуми болести су болни и понижавајући.Упркос изузетно тешком физичком стању, била је свесна ситуације и способнада доноси разумне одлуке. Пожелела је да се убије, али то није могла сама

25 Милан Пауновић, Борис Кривокапић, Ивана Крстић, Међународна људска права, op. cit.,стр. 67. Ипак, право на живот припада категорији права која не могу бити дерогиранабез обзира на врсту ванредних околности у којима се нека држава може наћи. Види чл.15 ст. 2 ЕКЉП. Такође, ово право се не може подвргнути факултативним ограничењимаради обезбеђења националне безбедности, јавног морала, здравља, општег интереса ислично. Упор. чл. 8–11 ЕКЉП.26 Милан Пауновић, Основи људских права – изворник и појмовник, Досије, Београд, 2002,стр. 100.27 Види: Nachova and Others v. Bulgaria, App. no. 43577/98 and 43579/98, ECHR (2004) и Ogur
v. Turkey, App. no. 21594/93, ECHR (1999).28 Pretty v. United Kingdom, App. no. 2346/02, ECHR (2002).



учинити. Пружање помоћи у самоубиству, међутим, у Уједињеном Краљевствупредставља кривично дело. Стога, она је тражила гаранције од државногтужиоца да њен муж неће бити кривично гоњен у случају да јој помогне.Пошто је њен захтев одбијен у свим инстанцама на националном нивоу, она сеобратила Европском суду. Представка која се базирала на повреди чланова 2,3, 8, 9 и 14 Конвенције једногласно је одбијена по сваком основу. Пре свега,госпођа Прити је тврдила да члан 2 штити избор појединца да ли ће живетиили не, као и да је право на смрт последица права на живот па је тимезаштићено чланом. Суд је овом приликом подсетио на значај права на живот иобавезу државе да га заштити. Навео је да је неприхватљиво тумачење по којемби право на живот предвиђено чланом 2 обухватило негативне аспекте. Нпр.у контексту члана 11 Конвенције, слобода удруживања значи истовремено ислободу од присиле да се прихвати чланство неког удружења. Ипак, Суд јемишљења да је реч „слобода“ та која имплицира у извесној мери могућностизбора у погледу уживања те слободе, што није случај са чланом 2 који јеформулисан другачијим терминима. Суд затим додаје да се под члан 2Конвенције не подводи квалитет живота, ни одлуке појединаца шта желе даучине са својим животом. Он се не може тумачити тако да гарантуједијаметрално супротно право, тј. право на смрт, нити може креирати право насамоопредељење у смислу права појединца да изабере смрт уместо живота.Сходно томе, Суд сматра да се никакво право на смрт, било од трећег лица илиуз помоћ државних органа, не може извући из члана 2 Конвенције. Ово јепотврђено недавном Препоруком 1418 (1999) Савета Европе.29 Дакле, Суд сеније сложио да право на живот значи и право на смрт, тачније није утврдиоодговорност Уједињеног Краљевства због ускраћивања могућностиасистираног убиства. Он је искључио обавезу државе да дозволи еутаназију наоснову члана 2. Питање је да ли би држава била одговорна у супротном случају,ако би допустила еутаназију. Суд је одбио да пружи одговор јер је реч о питањукоје није у непосредној вези са конкретним случајем.30 У погледу члана 8 којипредвиђа право на поштовање приватног живота, Суд је предузео важан коракпризнавши нови принцип „личне аутономије“ или „самоопредељења“.31 То мује омогућило да се позабави питањем које је у средишту овог предмета: да литај принцип штити право ментално способних лица да изаберу смрт или требадозволити да принцип неповредивости живота надјача такво само-опредељење.32 Суд је закључио да мешање државе у овом случају може да сеоправда као нужно у демократском друштву, за сврхе заштите права других и
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29 Ibid., par. 39–40.30 Сања Ђајић, „Право на живот: питања и одговори међународног права“, op. cit., стр. 478.31 Pretty v. United Kingdom, par. 61.32 Douve Korff, The right to life, Human Rights handbooks no. 8, Council of Europe, 2006, p. 35.
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да, сходно томе, није било кршења члана 8 Конвенције.33 Њему се не чинипроизвољним да закон подржава значај права на живот тако што забрањујесамоубиство уз помоћ другог лица. Од посебног значаја је флексибилност самогзакона у односу на конкретне околности.34
Други предметиСледећи случај у којем је Суд једногласно донео пресуду да није дошло доповреде права на поштовање приватног живота јесте Haas v. Switzerland.35Подносилац представке је око две деценије боловао од биполарног афективногпоремећаја, те је закључио да више није могуће да живи достојанствено. ПредСудом је истакао да његово право да на сигуран и достојанствен начин окончаживот није било поштовано у Швајцарској. Своју тврдњу засновао је начињеници да су се, по његовом мишљењу, стекли услови да му се препишесмртоносна доза медикамента на бази психијатријске процене. Такође, сматраоје да држава свакако на основу члана 8 има обавезу да осигура да апликант безрецепта добије супстанцу која ће му омогућити да умре без бола и ризика данеће успети.36 Суд је подсетио да право појединца да одлучи како и када ћеокончати живот, под условом да може да слободно формира вољу и да делује ускладу са тим, представља један од аспеката права на приватност.37 Уконкретном случају, Суд јесте прихватио жељу лица да изврши самоубиство,али је навео да захтев швајцарског законодавца за рецептом има легитиманциљ који се огледа у заштити људи од наглих одлука и превенцији злоупотреба.Европски суд се сложио са становиштем националних судова да треба дапостоји строга процедура како би се обезбедило да одлука лица да окончаживот заиста буде одраз његове воље.38 Суд је разматрао још два предмета којасу се тицала члана 8 Конвенције, Koch v. Germany и Gross v. Switzerland.39 Поновосу покренута фундаментална питања у вези са одлучивањем пацијента даоконча свој живот, али без битнијег напретка у односу на претходне случајеве.Најновија пресуда из ове области донета је 2015. године, у предмету Lambert

and Others v. France, и представља типичан случај одобрења пасивне еутаназије.40
33 Pretty v. United Kingdom, par. 78.34 Douve Korff, The right to life, op. cit., p. 21.35 Haas v. Switzerland, App. no. 31322/07, ECHR (2011).36 Ibid., par. 7, 32.37 Ibid., par. 51.38 Ibid., par. 56–58.39 Koch v. Germany, App. no. 497/09, ECHR (2012), Gross v. Switzerland, App. no. 67810/10, ECHR (2013).40 Lambert and Others v. France, App. no. 46043/14, ECHR (2015).



Представку су поднели родитељи, полубрат и сестра Винсента Ламбера који јеостао парализован и у стању потпуне зависности од других лица послесаобраћајне несреће.41 Након пар година, поступајући лекар је покренуо питањеокончања пацијентовог живота, према прописаној процедури. Он секонсултовао како са дугим докторима, тако и са породицом. Упркос томе штосу поједини били против одустајања од медицинског третмана, поступајућилекар донео је одлуку о престанку даље вештачке исхране. Пошто је утврђенода је његов акт био законит, апликанти су се обратили Европском суду,позивајући се на члан 2 Конвенције.42 И апликанти и држава указали су на тода се мора правити строга разлика између умишљајног одузимања туђегживота и одустајања од даљег медицинског третмана.43 У материји пасивнееутаназије, у Француској постоји довољно јасан правни оквир за поступањелекара. У конкретном случају, лекар је урадио много више него што се од његазахтева. Суд је закључио да је процедура спроведена у складу са чланом 2Конвенције. Нарочито је узео у обзир жеље пацијента до којих је дошао наоснову сведочења његове жене којој је више пута у току живота јасно рекао дане жели да буде вештачким путем одржаван у животу. Због свега наведеног, Судје одбио представку.44 Коначно, Суд је у следећим случајевима донео одлуку онеприхватљивости представке: Sanles Sanles v. Spain,Ada Rossi and Others v. Italy,
Nicklinson and Lamb v. the United Kingdom и Gard and Others v. the United Kingdom.45

4) ДИЛЕМЕ ПРАВНОГ ПИТАЊА ЕУТАНАЗИЈЕКада се каже „еутаназија“ најчешће се мисли на активну директну идобровољну еутаназију тј. убиство из самилости. Иако поједини правнитеоретичари сматрају да нема суштинске разлике између активне и пасивнееутаназије, прва се забрањује скоро свуда у свету.46 С друге стране, пасивна

Европско законодавство, бр. 65/2018

203

41 Ibid., par. 11.42 Ibid., par. 80.43 Ibid., par 124.44 Ibid., par. 78, 181.45 Sanles Sanles v. Spain, одлука од 26. октобра 2000. године. Господин Сампедро је покушаваода добије признање шпанских судова за нешто што је он тврдио да је његово право даоконча свој живот уз помоћ других, нарочито његове докторке, без мешања државе.Питања постављена у овом предмету, коначно су дошла директно пред Суд нешто касније,у случају Прити. Ada Rossi and Others v. Italy, одлука од 16. децембра 2008. године, Nicklinson
and Lamb v. the United Kingdom, одлука од 23. јуна 2015. године, Gard and Others v. the United
Kingdom, одлука од 27. јуна 2017. године.46 О моралној једнакости активне и пасивне еутаназије вид. Весна Клајн-Татић, „Активна ипасивна еутаназија“, Правни живот, 9/1998, Вељко Турањанин, „Морална неприхватљивостразликовања активне и пасивне еутаназије“, Правни живот, 9/2012, стр. 509-522 и James
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еутаназија је углавном легализована уз помоћ правне фикције сходно којојодбијање медицинског третмана којим се спасава или продужава живот нијесамоубиство и лекар пропуштањем обавезе лечења не изазива смрт пацијентавећ исти умире „природном“ смрћу, односно смрт наступа као последицаболести или повреде.47 Једини случај у коме већина законодавстава допуштада се смрт проузрокује позитивним медицинским чином јесте активнаиндиректна еутаназија. Док активна директна еутаназија представља лишењеживота пацијента од стране лекара, а на изричит захтев пацијента због тешкогздравственог стања у ком се налази, код активне индиректне еутаназије лекардаје пацијенту лекове у циљу ублажавања болова и патњи, иако при томедолази до скраћења пацијентовог живота.48 Дакле, постоји двоструки ефекат.49
Став Савета ЕвропеСтав Савета Европе о еутаназији видљив је из Препоруке 1418/1999 којаподстиче државе чланице да декриминализују пасивну и активну индиректнуеутаназију, док активна директна еутаназија треба да остане забрањена.50 Тако,Парламентарна скупштина Савета Европе препоручује да би државе чланицетребало да предузму одговарајуће мере како би обезбедиле да особе које сусмртно болесне или на самрти, уколико саме не одаберу другачије, добијуадекватна средства за олакшавање болова, чак и ако таква терапија може

Rachels, „Active and Passive Euthanasia“, The New England Journal of Medicine, vol. 292 no. 2 (1975),p. 80. и Hеlga Kuhse, „Critical Notice: Why Killing Is Not Always Worse and Is Sometimes BetterThan Letting Die“, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 7 issue 4 (1998), pp. 371-374.47 Violeta Beširević, „The Gods Must be Crazy: Does a Constitution Speak about Bioethics?“, op. cit.,p. 116.48 Весна Клајн-Татић, „Однос између активне директне и активне индиректне еутаназије“,
Правни живот, 9/2005, стр. 451. Владимир Водинелић, „Модерни оквир права на живот“,
Правни живот, 9/1995, стр. 31.49 Види више: Драгана Коларић, „Активна и пасивна еутаназија и право на живот“, Правни
живот, 9/2007, стр. 132-133, Весна Клајн-Татић, „Однос између активне директне иактивне индиректне еутаназије“, op. cit., стр. 451-459 и Зоран Цветковић, „Еутаназија“,
Бранич часопис адвокатске коморе Србије, 1/1999, стр. 26 и Милица Костић, „Европскисистем регулисања еутаназије“, у: Саша Гајин (ур.), Право и политика Ецропске уније из
перспективе домаћих аутора, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2009,стр. 191-192.50 Recommendation 1418 (1999), text adopted by the ParliamentaryAssembly on 25 June 1999(24th Sitting). Veljko Turanjanin, Borko Mihajlović, „Right to Die with Dignity – the Same Problemand Different Legal Approaches in European Legislations, with Special Regard to Serbia“, in:Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco (eds),  Human Rights between War and Peace, vol. II, Olsztyn2014. p. 57.



допринети скраћењу живота појединца. У препоруци се затим позива Комитетминистара да утиче на државе чланице да подрже забрану намерногодузимања живота смртно болесних особа или особа на самрти у складу сачланом 2 Европске конвенције о људским правима. Наводи се и да жеља овихлица да умру не може сама по себи представљати законско оправдање да сеизврше радње које за циљ имају да доведу до смрти.51 Ипак, Савет Европе једесет година касније направио корак даље. Донета је препорука која напомињеда самоопредељење и личне жеље пацијената морају добити већу тежину.52Предвиђа се да свако лице може унапред, за случај касније неспособности,опуномоћити неко лице да о одређеним питањима одлучује уместо њега. Тусвакако спадају активна индиректна и пасивна еутаназија, док је у погледупримене активне директне еутаназије остала отворена могућност.53
Приступ националних законодавставаНа основу анализе кривичноправних поредака европских држава, приметноје да су се искристалисала три приступа при регулисању еутаназије схваћенекао лишење живота из самилости.54 Прво решење подразумева потпуну забранувршења еутаназије која је изједначена са обичним убиством. Реч је отрадиционално строгом погледу на лишење живота другог лица.55 Највишеземаља је прихватило средње становиште. У њима се еутаназија третира каопривилеговано убиство. Узима се у обзир мотив извршења дела, те је за њупрописана блажа казна затвора. Овакав принцип је, занемарујућитерминолошке разлике, заступљен на пример у законодавствима Данске,Норвешке, Италије, Пољске, Португалије, Шпаније, Грчке, Србије.56 Тако,
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51 Препорука 1418 (1999), став 9.52 Recommendation CM/Rec(2009)11, text adopted by the Committee of Ministers of the Councilof Europe on 9 December 2009. Реч је о препоруци у вези са принципима који се односе наконтинуиране пуномоћи и проглашавање особе неспособном да одлучује. Три годинекасније усвојена је и резолуција под називом „Заштита људских права и достојанстваузимањем у обзир претходно изражене жеље пацијената“, Resolution 1859 (2012), textadopted by the Assembly on 25 January 2012 (6th Sitting).53 Veljko Turanjanin, Borko Mihajlović, „Right to Die with Dignity – the Same Problem and DifferentLegal Approaches in European Legislations, with Special Regard to Serbia“, op. cit., p. 57.54 Драгана Петровић, Еутаназија: нове димензије, Институт за упоредно право, Београд,2010, стр. 44.55 Светислав Мариновић, „Еутаназија и право на природну смрт“, у: Бора Чејовић (ур.), Право
и медицина, Српско удружење за кривично право, Београд, 1997, стр. 14.56 Вид више: Вељко Турањанин, „Лишење живота из самилости као привилеговано убиство“,у: Славко Ђорђевић (ур.), Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске
уније, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2014, стр. 204-208.
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Кривични законик Републике Србије садржи кривично дело „лишење животаиз самилости“. У члану 117 наводи се: „ко лиши живота пунолетно лице изсамилости због тешког здравственог стања у којем се то лице налази, а на његовозбиљан и изричит захтев, казниће се затвором од шест месеци до пет година.“Међутим, Нацрт Грађанског законика Србије у члану 92 предвиђа да се „правона еутаназију, као право физичког лица на сагласни, добровољни идостојанствени прекид живота, може изузетно остварити, ако се испунепрописани хумани, психо-социјални и медицински услови.“ Затим се истиче дасе „услови и поступак за остваривање права на еутаназију прописују посебнимзаконом“ и да „злоупотреба права на еутаназију, ради прибављања неоснованематеријалне или друге користи, представља основ за кривичну одговорност.“Алтернатива овом члану је његово брисање. У случају усвајања основногпредлога, било би неопходно извршити одговарајућу промену у Кривичномзаконику.57 На крају, према трећем становишту, еутаназија је легална. Њеноизвршење је дозвољено под законом прописаним условима. Број држава којеодобравају еутаназију постепено се повећава. Последњем приступу наевропском тлу су се приклониле Холандија, Белгија и Луксембург, док је,рецимо, у Швајцарској и Немачкој декриминализовано само потпомогнутосамоубиство.58
За или против? У расправи о еутаназији постоји начелна супротност између принципааутономије и принципа неповредивости људског живота. Први принципподразумева да ментално способан појединац има право да одлучи о окончањувластитог живота и да се лекар, који пристане на такав лични захтев, можепозвати на пацијентово право уколико би био оптужен за његову смрт. Наоснову другог принципа, неотуђиво право на живот обавезује државу да одржикривичноправну забрану еутаназије.59 Већина присталица легализације

57 https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/170616/170616-vest8.html, 24. април 2018. године.58 Кривични законик Швајцарске је најлибералнији закон о асистираном самоубиству усвету. Види: Alexander R. Safryan, „A Call for International Regulation of the Thriving „Industry“of Death Tourism“, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 33(2011), p. 309. Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski,“Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo – etičke dileme kriminalne politike”, Hrvatski ljetopis
za kazneno pravo I praksu, 1/2010, str. 236.59 Весна Клајн-Татић, „Легитимност активне еутаназије“, op. cit., стр. 125-126. Идеја онеотуђивом праву на живот је, у ствари, изведена из оригиналног религиозног начела осветињи људског живота. Види више: Клајн-Татић, „Религиозна гледишта о активнојеутаназији“, Страни правни живот, 3/2005, 175–177. 



активне директне добровољне еутаназије прихвата, заправо, само ограниченуаутономију. То значи да сам пацијентов захтев за окончање живота ниједовољан основ за озакоњење еутаназије. Поред захтева пацијента, морапостојати, пре свега, непролазна тј. неподношљива и безнадежна патња.60 Оддржаве се не тражи да штити право на живот неизлечивог болесника који нежели такву заштиту. Она треба да ограничи себе и створи услове под којимапацијент може да оствари своју аутономију.61 И противници легализацијелишења живота из самилости усвајају став о ограниченој неповредивостиљудског живота. Они наводе да је легитимно само оно скраћење пацијентовогживота које је резултат пасивне еутаназије и активне индиректне еутаназије.62С обзиром на то да и једни и други стављају ограничења на принципе од којихполазе у својим аргументима за и против, следи да су обе стране, у ствари,заинтересоване за поштовање живота.63 Коначно, требало би поменути ипринцип милосрђа који је од скоро почео да игра важну улогу као аргументкојим се подржава легализација еутаназије. Традиционално, његова последицаје била дужност лекара да учини све како би одложио пацијентову смрт.Међутим, услед медицинско технолошког развоја и чињенице да настављањеживота није увек у најбољем интересу пацијента, данас се под овим принципомподразумева да лекар неизлечивом болеснику пружи ослобођење од тешкихболова, на његов захтев. Управо то је постало основ за легализацију еутаназијеу холандском праву.64 У Холандији никада није било примарно питање да лиеутаназију треба сматрати прихватљивим правцем поступања у односупацијента и његовог лекара, већ да ли је легитимно и легално да државазабрани или ограничи еутаназију, и ако то учини, онда како и под којимоколностима. Према томе, кључно питање у дебати о еутаназији није да липојединац има слободу да оконча свој живот јер самоубиство није незаконитони у једном савременом правном систему, него да ли лекар може законитопружити пацијенту помоћ да то учини.65
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60 Весна Клајн-Татић, „Легитимност активне еутаназије“, op. cit., стр. 127.61 Ibid., 132.62 John Griffiths, Alex Bood, Heleen Weyers, Euthanasia and Law in the Netherlands, AmsterdamUniversity Press, Amsterdam, 1998, pp. 191-192. О негативним последицама овогтрадиционалног гледишта Види више: Весна Клајн-Татић, „Активна и пасивнаеутаназија“, op. cit., стр. 24-26.63 Ibid., 193.64 Ibid., 74.65 Ibid., 168.
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5) РЕШЕЊА У ЗЕМЉАМА БЕНЕЛУКСА

ХоландијаПрва држава у Европи која је легализовала еутаназију је Холандија. То јеучињено након што је, на основу два скупштинска прегледа деведесетих годинапрошлог века, констатован висок проценат нелегално извршених еутанација, каои велика подршка јавности декриминализацији еутаназије.66 Закон о окончањуживота на захтев и помоћи у самоубиству ступио је на снагу 1. априла 2002.године.67 Овај закон представља својеврсну кодификацију норми и процедура покојима се вршила еутаназија скоро три деценије пре његовог доношења.68Еутаназија је у Холандији допуштена под претпоставком испуњења следећихуслова: да захтев потиче од пацијента и да је дат слободно и добровољно, дапацијент трпи неподношљиве болове који се не могу олакшати, да је пацијентупознат са својим здравственим стањем и перспективом, да је еутаназијапоследњи излаз за пацијента јер не постоје никакве друге алтернативе, да је лекаркоји треба да изврши еутаназију консултовао колегу који има искуства на овомпољу, а који је прегледао пацијента и сложио се да су испуњени сви услови како биеутаназија или помоћ при самоубиству били извршени и да је лишење живота измилосрђа или помоћ при самоубиству извршено са неопходном пажњом.69Уколико је пацијент малолетно лице, морају бити испуњени посебни услови.70
66 Вељко Турањанин, „Лишење живота из милосрђа и помагање у самоубиству – поглед назаконодавна рјешења држава које су их декриминализовале“, Гласник права, 2/2012, стр.18. Види више: J. Lucy Pridgeon, „Euthanasia Legislation in the European Union: is a UniversalLaw Possible?“, Hanse Law Review, vol. 2 no. 1 (2006), p. 51, и Francis Pakes, „Under Siege: TheGlobal Fate of Euthanasia and Assisted–Suicide Legislation“, European Journal of Crime, Criminal

Law and Criminal Justice, vol. 13 issue 2 (2005), p. 119, и Kumar Amarasekara, Mirko Bagaric, „Thelegalization of Euthanasia in the Netherlands: Lessons to be Learnt“, Monash University Law Review,vol. 27 no. 2 (2001), p. 179, и Henk Jochemsen, „Legalization of Euthanasia in the Netherlands“,
Issues in Law and Medicine, vol. 16 no. 3 (2001), p. 285.67 Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, https://www.eutanasia.ws/documentos/Leyes/Internacional/Holanda%20Ley%202002.pdf, 8. фебруар 2018.68 Herman Nys, „Euthanasia in the Low Countries – A comparative analysis of the law regardingeuthanasia in Belgium and Netherlands“, Ethical Perspectives, 9(2–3)/2002, p. 1.69 Закон о окончању живота на захтев и помоћи у самоубиству, 2002, члан 2 став 1. Види више:John Keown, Euthanasia, Ethics and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004,85 и даље. Врховни суд је заузео став да психички болови не потпадају под појамнеподношљивих уколико пацијент одбија третмане који би му олакшали патње, при чемупотпомогнуто самоубиство и еутаназија нису дозвољени. Види: Herman Nys, „Euthanasia inthe Low Countries – A comparative analysis of the law regarding euthanasia in Belgium andNetherlands“, op. cit., p. 8. 70 Закон о окончању живота на захтев и помоћи у самоубиству, 2002, члан 2 став 2–4. 



Дакле, лекар који изврши еутаназију биће заштићен од кривичног гоњења само услучају да буду задовољене све материјалне и процедуралне норме,због чега свакаеутаназија подлеже контроли. У вези са тим, лекар има обавезу да о извршенојеутаназији обавести општинског патолога и да му приложи сву неопходнудокументацију коју он потом прослеђује Комитету.71 Пошто испита конкретанпредмет, Комитет ће одлучити да ли је лекар поступао у складу са закономпредвиђеном процедуром. Уколико јесте, према њему неће бити примењененикакве мере, у супротном, биће покренута истрага за извршење кривичногдела.72 Иначе, Закон о окончању живота разликује захтев од писане изјаве воље.Док се захтев примењује у случајевима када лице поседује способност расуђивања,писана изјава воље долази до изражаја када се ради о особи која ту способноствише нема, али је у време када ју је имала писаним путем изјавила вољу којасадржи захтев за окончањем живота од стране лекара.73 Такође, Закон ниједномодредбом не ограничава лишење живота из самилости само на холандскедржављане, што доводи до појаве тзв. еутаназијског туризма.74
БелгијаЗа разлику од Холандије, у Белгији пре доношења Закона о еутаназији из2002. године нису постојале никакве смернице, нити судска пракса у вези салишењем живота из милосрђа.75 Такође, овај закон користи термин„еутаназија“ коју дефинише као умишљајно одузимање живота другом лицуна његов захтев.76 Требало би скренути пажњу и на то да белгијски закон не
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71 H. Leenen, „The development of euthanasia in the Netherlands”, European Journal of Health Law,vol. 20 no. 8 (2001), p. 125. Закон о окончању живота на захтев и помоћи у самоубиству,2002, члан 21А, став 2.72 Закон о окончању живота на захтев и помоћи у самоубиству, 2002, члан 8. став 1–3. 73 Закон о окончању живота на захтев и помоћи у самоубиству, 2002, члан 2. став 2.74 Реч је о туризму смрти под којим се подразумева путовање држављана земаља којезабрањују еутаназију у државе у којима је она дозвољена, што им омогућава да сеподвргну лишењу живота под законом прописаним условима. Види више: ВељкоТурањанин, „Настанак и могућност развоја туризма смрти у Западној Европи“, у: МиодрагМићовић (ур.), Услужно право, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац, 2013,стр. 797-803.75 The Belgian Act on Euthanasia, http://www.ethical–perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59, 10. фебруар 2018. Иако је за основу имао холандски закон, белгијски законскитекст је прилично детаљнији и у већој мери прокламује принцип самоопредељења. Види:Вељко Турањанин, „Право на достојанствену смрт у Белгији“, у: Миодраг Мићовић (ур.),
XXI век услуга и услужног права, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац2013, стр. 236.76 Закон о еутаназији, 2002, поглавље 1, одељак 2.
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регулише помоћ приликом самоубиства. Разлог за то се налази у чињеници даникада није било друштвене потребе за регулисањем потпомогнутогсамоубиства као посебног кривичног дела. Имајући у виду да је разлика измеђуњега и лишења живота из милосрђа минимална, његово уношење у овај законби било сувишно.77 Попут холандског закона, Закон о еутаназији Белгијетаксативно наводи услове под којима лишење живота пацијента од странелекара не представља кривично дело.78 Аналогно Комитету у Холандији, уБелгији постоји Федерална комисија која има задатак да провери да ли јееутаназија извршена у складу са прописима.79 Исто тако, постоје две врстезахтева: захтев за еутаназијом у строгом смислу речи и унапред дата изјававоље у присуству сведока.80 Ипак, према овом закону, захтев за лишењемживота могу поднети искључиво држављани Белгије.81 С друге стране,белгијски законодавац је заузео либералнији став по питању здравственогстања пацијента. Тако, Закон о еутаназији изричито наводи да и психичи болможе бити основ за лишење живота из милосрђа.82
ЛуксембургЛуксембург је трећа европска држава која је легализовала еутаназију. Законо еутаназији и потпомогнутом самоубиству усвојен је 2008. године, а ступио јена снагу следеће године. Закон је сличан претходно описаним. Услови су мање-више постављени на истоветан начин. У погледу врсте бола који пацијент морада трпи, луксембуршки законодавац се приклонио решењу садржаном убелгијском закону па допушта лишење живота из самилости и у случајупсихичке патње. Главна разлика, и предност, у односу на законодавстваХоландије и Белгије, тиче се одобрења које лекар мора да тражи одНационалног већа како би извршио еутаназију.83

77 Herman Nys, „Euthanasia in the Low Countries – A comparative analysis of the law regardingeuthanasia in Belgium and Netherlands“, op. cit., p. 2. 78 Закон о еутаназији, 2002, поглавље 2, одељак 3.79 Ibid., поглавље 5.80 Вељко Турањанин, „Право на достојанствену смрт у Белгији“, op. cit., стр. 231.81 Вељко Турањанин, „Лишење живота из милосрђа и помагање у самоубиству – поглед назаконодавна рјешења држава које су их декриминализовале“, op. cit., стр. 25.82 Herman Nys, „Euthanasia in the Low Countries – A comparative analysis of the law regardingeuthanasia in Belgium and Netherlands“, op. cit., 8.83 Вељко Турањанин, „Лишење живота из милосрђа и помагање у самоубиству – поглед назаконодавна рјешења држава које су их декриминализовале“, op. cit., стр. 26.
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ljetopis za kazneno pravo I praksu, 1/2010.Водинелић, Владимир, „Модерни оквир права на живот“, Правни живот,9/1995.Wainey, Deborah, „Active Voluntary Euthanasia: The Ultimate Act of Care for th Dying“,
Cleveland State Law Review, vol. 37 issue 4 (1989).
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУТрадиционална медицинска етика, правна доктрина, медицинска и судскапракса заговарају гледиште о ограниченој неповредивости људског живота.84Већина држава, међу којима је и Србија, и даље своја законска решења којарегулишу медицински третман неизлечивог пацијента заснивају на овомначелу. У складу са тим, активна директна еутаназија није дозвољена. Европскаконвенција о људским правима не наводи убиство из милосрђа међу изузецимакојима се ограничава забрана лишења живота. Европски суд је кроз своју праксумного пута истицао да право на живот обавезује државу да га заштити законом.У чувеном случају Прити, заузео је уско схватање да се члан 2 не може тумачитиу својој негацији тј. као право на смрт. Ипак, треба имати у виду да је Европскаконвенција о људским правима један „живи“ документ који треба тумачитиеволуционистички, у светлу данашњих околности и у складу са тековинамамодерног демократског друштва.85 У том смислу, Суд није у потпуности везансвојим ранијим одлукама и задржава могућност поновне процене појединихпитања у будућности. Након почетног одушевљења савременом медицинскомтехнологијом, која доприноси продужењу људског живота до, некада,незамисливих граница, постало је јасно да се тиме не продужава само животвећ и болест, а са њом, болови и патње. Тако, питање допуштености еутаназијевременом добија нову димензију. Приликом суочавања са смртном илинеизлечивом болешћу, из угла пацијента квалитет живота може иматипредност над дужином живота. Све значајније место заузима став да менталноспособан пацијент има право да донесе одлуку о окончању свог живота. Одлекара се захтева да усклади своје односе са неизлечивим болесником премавредностима и циљевима пацијента. У предмету Прити, Суд је истакао да секвалитет живота не подводи под члан 2, али да свакако представља део члана8 Конвенције који предвиђа право на поштовање приватног живота. У томконтексту, признат је принцип ограничене аутономије који данас представља

84 Весна Клајн-Татић, „Правно-етички аспекти лекареве помоћи неизлечиво болесномпацијенту“, op. cit., стр. 84.85 Вид. Tyrer v. UK, App. no. 5856/72, ECHR (1978), Soering v. UK, App. no. 14038/88, ECHR (1989).



основни аргумент за оне који су наклоњени легализацији еутаназије. ИакоЕвропска конвенција о људским правима и њен члан 2 гарантују право на живот,Конвенција се мора посматрати као целина. Права садржана у њој не делујуизоловано једна од других. Штавише, случајеви који се односе на једно питање,често су подведени под различите чланове. Присуп Суда се може разуметиједино позивањем на његове одлуке у целини.86 Сама Конвенција не познајехијерархију, не даје предност једном праву у односу на друго. Међутим, упојединим приликама је неопходно постићи равнотежу сукобљених интереса.Такође, Конвенција поставља само одређене минималне стандарде,допуштајући државама уговорницама извесну слободу у погледу њиховогиспуњења. Опет, обим дискреције зависи од природе права, проблема иважности интереса о којима је реч, као и од постојања или одсуства европскесагласности о материји која се разматра.87 Културне и религијске особености,историјске, политичке и друге околности могу довести до различитеперцепције. Холандија, Белгија и Луксембург су једине државе у Европи које сулегализовале активну директну и добровољну еутаназију. Међутим, видљиваје тенденција пораста броја присталица оваквог приступа. Нацрт Грађанскогзаконика Србије предвиђа могућност декриминализације еутаназије. Овомосетљивом и комплексном питању се мора темељно приступити. Правнарегулатива треба бити постављена на одговарајући начин. Неопходно једоношење посебног закона који ће што прецизније дефинисати услове подкојима је чин еутаназије дозвољен. Стриктна правила процедуре требало би данадоместе садржинску недореченост кључних појмова. Потребно јеуспоставити не само снажну контролу у циљу спречавања злоупотребе, већ имеханизме санкционисања ако до злоупотребе, ипак, дође. Значајну улогуприликом израде посебног закона има спровођење подробне компаративнеанализе законских решења и праксе у примени еутаназије у земљама у којимаје она легална. У досадашњој јавној дебати није постигнут договор о увођењуправа на еутаназију у законски систем Србије, тако да се још не зна да ли ће, икада, лекарима у Србији бити допуштено да одговоре на захтеве својих најтежихпацијената да им прекрате муке. 
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EUTHANASIA WITHIN THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

Abstract: The paper deals with the deprivation of life of an individual by a physicianat the explicit request of the patient because of his severe health condition as one ofthe forms of euthanasia. It starts with the right to life as a basic human right, whichobliges states to protect it within their jurisdiction. Among the situations in whichthe deprivation of life is permitted, Article 2 of the European Convention on HumanRights does not list euthanasia. Therefore, voluntary active euthanasia is prohibitedin most national legal systems. Nevertheless, with the advancement of medicine, thedebate about euthanasia has acquired a new dimension over time. The paperexpresses the opinion that by legalizing euthanasia, under strictly prescribed legalconditions, individual countries operate within the applicable internationalframeworks. In support of this view, it is noted that the quality of life must also betaken into account as part of Article 8 of the European Convention, which providesfor the right to respect for private life. It is precisely the principle of limited autonomythat is the main argument invoked by the supporters of euthanasia legalisation. Amentally capable patient, therefore, has the right to decide on ending his life. A doctoris hence required to harmonize his relationship with an incurable patient accordingto his interests. The state must prescribe clear conditions and rules of procedure andestablish a strong monitoring mechanism to prevent abuse.
Key words: the right to life, obligations of states, legalisation of euthanasia, theprinciple of autonomy, the European Convention on Human Rights.
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Најновије публикације Европске уније доступне
на интернетуClimate-ADAPT: How Europe is adapting to climate change : 10 case studies /European Environment Agency (EU body or agency). - Luxembourg : Office forOfficial Publications of the European Communities, 2018.Gender equality needs to reach everyone: Gender equality and disability /EuropeanInstitute for Gender Equality (EU body or agency). - Luxembourg : Office forOfficial Publications of the European Communities, 2018.Health and food audits and analysis programme 2018 / Directorate-General forHealth and Food Safety (European Commission). - Luxembourg : Office for OfficialPublications of the European Communities, 2018.Innovation kitchen: Horizon 2020 SME Instrument impact report highlights : 2018edition / Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EU body oragency). - Luxembourg : Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, 2018.Mathematics: Spotlight on ERC projects : 2018 / European Research CouncilExecutive Agency (EU body or agency). - Luxembourg : Office for OfficialPublications of the European Communities, 2018.Mission-oriented research & innovation in the European Union: A problem-solvingapproach to fuel innovation-led growth / Directorate-General for Research andInnovation (European Commission). - Luxembourg : Office for OfficialPublications of the European Communities, 2018.Second European Union minorities and discrimination survey: Roma : selectedfindings / European Union Agency for Fundamental Rights (EU body or agency).- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities,2018.Smarter, greener, more inclusive?: Indicators to support the Europe 2020 strategy :2018 edition / Eurostat (European Commission). - Luxembourg : Office forOfficial Publications of the European Communities, 2018.The European Agricultural Fund for Rural Development: Examples of projectsbrochure / Directorate-General for Agriculture and Rural Development217

прилОЗи



(European Commission). - Luxembourg : Office for Official Publications of theEuropean Communities, 2018.Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018: 2016 data / EuropeanCentre for Disease Prevention and Control (EU body or agency), OMS. RegionalOffice for Europe. - Luxembourg : Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, 2018.What we are, what we do: A manual of the European Security and Defence College.February - July 2018 / European Security and Defence College. - Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 2018.
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Најновије публикације Савета Европе

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-
friendly health care. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. -50 p .

Children need a health care system that is accessible, takes into account their rights,
their needs, their feelings and opinions.The Guidelines on child-friendly health care were adopted by the Committee ofMinisters in 2011. They are designed to provide a framework to ensure that healthcare systems operate in line with good practices in children’s health care, in line withcommitments under the United Nations Convention on the Rights of the Child, theEuropean Social Charter as well as other relevant international and Europeanstandards. They thus offer Council of Europe member states a set of practicaldirections to assist them in improving their healthcare systems and services whileimplementing a child-friendly health care approach.This publication contains the Guidelines and their Explanatory memorandum,the latter including a summary of views on the health care experiences of childrenand young people in 22 Council of Europe member states, which informed thepreparation of these guidelines.The resulting Guidelines are thus a reaffirmation of principles applicable tochildren’s health services and the promotion of a child-friendly health care approach,namely participation, promotion, protection, prevention and provision, illustratedthrough examples and promising practices.This publication aims to support agencies, organisations and professional groupscontributing to services for children and families, in particular policy makers, health,education and social care practitioners throughout Europe.
Reference framework of competences for democratic culture (3 volumes). -Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. -268 p .

What kind of society will our children live in tomorrow? An important part of the
answer to that question lies in the education we give them today. Education plays an
essential role in building the future and reflects the type of world we want to prepare
for the generations to come. 
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Most people would agree that democracy means a form of governance by or onbehalf of the people and that it cannot operate without institutions that ensureregular, free and fair elections, majority rule and government accountability. However,these institutions cannot function unless citizens themselves are active andcommitted to democratic values and attitudes. Education has a central role to playhere and this Reference Framework, developed by the Council of Europe’s SteeringCommittee for Education Policy and Practice, supports education systems in theteaching, learning and assessment of competences for democratic culture andprovides a coherent focus to the wide range of approaches used.
Volume one of the Reference Framework contains the model of competences fordemocratic culture that was unanimously approved by European ministers of educationat their standing conference in Brussels in April 22016. Volume two lists the descriptorsof the competences for democratic culture that are intended to help educators identifylearning outcomes, achieved proficiency after a period of learning, and areas for furtherdevelopment. Volume three offers guidance on how the model of competences and thecorresponding descriptors may be used in six education contexts.Together, these volumes offer educators a reference and a toolbox for designing,implementing and evaluating educational interventions, in formal and non-formalsettings.

State of democracy, human rights and the rule of law (5th report) - Role of
institutions - Threats to institutions / Report by the Secretary General of theCouncil of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. -108 p .

Human rights, democracy and the rule of law depend on the institutions that give
them form. But for populists, who invoke the proclaimed “will of the people”, these
institutional checks and balances on power are often seen as an obstacle that should
be subvertedThis is the fifth annual report of the Secretary General of the Council of Europe onthe state of democracy, human rights and the rule of law in Europe. As with previousreports, the five chapters look at the key building blocks of democratic security: efficient,impartial and independent judiciaries; freedom of expression; freedom of assemblyand freedom of association; democratic institutions; and inclusive societies.
Stop sexual abuse of children in sport. - Strasbourg: Council of Europe Publishing,2018.

“Start to talk” is about adults breaking the silence and lending children a voice.“Start to talk” is a Council of Europe call for action to public authorities and thesport movement to stop child sexual abuse. By joining this call, governments, sportclubs, associations and federations, as well as athletes and coaches, pledge to takeconcrete measures to prevent and respond to abuse.
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Training kit to prevent and react to situations of potential sexual violence
against children and young people in sport - Strasbourg: Council of EuropePublishing, 2018. 

If sport makes children strong and self-confident, it also represents an area of
significant vulnerability for sexual harassment and abuseThis training kit has been developed as part of the European Union (EU) andCouncil of Europe (COE) joint project, Pro Safe Sport+ “Put an end to sexualharassment and abuse against children in sport” which complements the otherawareness-raising resources being developed by the project. It provides informationand training content to help those in positions of influence in the  field of sport toprevent and react to situations of potential sexual violence in sport.
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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)

Trade - Competition policy
Competition policy newsletter (Themes: Competition policy)
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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)

Европско законодавство, бр. 65/2018

223



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

Европско законодавство, бр. 65/2018

234



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: 
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(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.
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2. Ауторски прилози не треба да буду дужи од једног ауторског табака.
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.).
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12. У тексту се морају дати пуна имена, никако иницијали аутора.
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.
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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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