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ПРЕДГОВОРХармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније, односноусаглашавање националног правног система са правним тековинама овесупранационалне организације (acquis communautaire), представљастратешки државни циљ који захтева ангажовање свих друштвених фактора,укључујући и научне установе које се на професионалан начин бавепроучавањем Европске уније. Утолико пре, Република Србија треба да подржинаучноистраживачку делатност Института за међународну политику ипривреду из Београда (ИМПП), као једну од својих најстаријих инајпрестижнијих научних установа у области изучавања међународниходноса, која се од самог почетка европских интеграција бавилаистраживањима различитих аспеката овог процеса. С обзиром на спољнополитичку оријентацију Републике Србије према ЕУ,те нову методологију приступних преговора усвојену марта 2020. године, којазахтева од преговарача веће познавање европских политика и правнерегулативе у најразноврснијим областима социјалног живота, улога ИМПП-аби могла бити проширена пружањем консултативних услуга надлежнимдржаним органима у овој области. Тиме би на известан начин било и одатопризнање ИМПП-у, као установи од стратешког националног значаја унаучно-истраживачкој заједници  Републике Србије. Такође, то би био иадекватан начин да ИМПП са свим својим интелектуалним потенцијалима,успостављеним научним везама и дугогодишњом сарадњом са еминентнимнаучним установама у Европи и свету, постане водећa национална think-tankорганизација намењена стручно-аналитичкој подршци рада надлежнихдржавних органа који се баве спољним пословима. Нашe досадашње публикације часописа Европско законодавство, јединогспецијализованог научног часописа из области европског права и европскесудске праксе у Републици Србији, веома добро су примљенe у научнојјавности. У том смислу, за очекивати је да ће у блиској будућности објављенинаучни радови постати и део ширег европског истраживачког простора. Уредник овог часописа користи прилику да овим путем изрази својувелику захвалност свим сарадницима и верним читаоцима Европскогзаконодавства. Душко ДимитријевићГлавни и одговорни уредник
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PREFACEThe harmonization of domestic legislation with the law of the EuropeanUnion, i.e. the harmonization of the national legal system with the legal acquis ofthis supranational organization (acquis communautaire), is a strategic state goalthat requires the engagement of all social factors, including scientific institutionsthat professionally study the European Union. All the more, the Republic ofSerbia should support the scientific research activities of the Institute forInternational Politics and Economy from Belgrade (IIPE), as one of its oldest andmost prestigious scientific institutions in the field of international relations,which has been engaged in research on various aspects of this process since thevery beginning of European integration.Considering the foreign policy orientation of the Republic of Serbia towardsthe EU, and the new methodology of accession negotiations adopted in March2020, which requires negotiators to have greater knowledge of Europeanpolicies and legal regulations in the most diverse areas of social life, the role ofIIPE could be expanded by providing consultative services to the authorities heldauthorities in this area. This would in a certain way give recognition to IIPE, asan institution of strategic national importance in the scientific and researchcommunity of the Republic of Serbia. Also, it would be an adequate way for IIPE,with all its intellectual potential, established scientific connections and long-termcooperation with eminent scientific institutions in Europe and the world, tobecome a leading national think-tank organization dedicated to expert-analyticalsupport of the work of competent state bodies dealing with foreign affairs.Our previous publications of the journal European Legislation, the onlyspecialized scientific journal in the field of European law and European judicialpractice in the Republic of Serbia, have been very well received by the scientificpublic. In this sense, it is to be expected that in the near future the publishedscientific works will become part of the wider European research area.The Еditor of this journal uses this opportunity to express his deep gratitudeto all the authors and faithful readers of the European Legislation.Duško DimitrijevićЕditor in Chief
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ОБНАВЉАЊЕ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И
ВРАЋАЊЕ ДИПЛОМАТИЈЕ НА СВЕТСКУ СЦЕНУ

Слободан ЗЕЧЕВИЋ1

Апстракт: Еворпа је погођена ратом у коме учествују две велике европскеземље – Русија са 144 и Украјина са 45 милиона становника. Реч је означајним светским произвођачима енергената и житарица. Последице ратаосећају сви становници Европе, пре свега кроз раст цена, инфлацију и падстопа привредног раста. Док обе стране остају одлучне при својимпозицијама, у исто време поједине истакнуте дипломате, попут ХенријаКисинџера (Henry Kissinger), заговарају повратак дипломатије намеђународну сцену. Одржавање светског мира и стабилности у условимапролиферације нуклеарног наоружања, захтева суптилну вештинуправљења компромиса, али и постојање свести о сопственим ограничењима.
Кључне речи: Рат у Украјини, ЕУ, санкције, одржање мира, дипломатија,економска криза
1) УВОДУ овом тренутку eвропски континент погођен je ратом у коме учествујудве велике европске земље – Русија са 144 и Украјина са 45 милионастановника. Реч је о значајним светским произвођачима енергената ижитарица. Последице рата осећају сви становници Европе, пре свега крозраст цена, инфлацију и пад стопа привредног раста.

13



Који су узроци овог рата? После пада Берлинског зида 1989. године ислома Варшавског пакта Западни свет је сматрао да Русија не може иматистатус велике силе. Русија је, попут Велике Британије, Француске и Немачке,требала да постане држава средње снаге која признаје вођство САД. У Русији90-их, у периоду транзиције од социјалистичког ка капиталистичкомуређењу, настала је економска криза и пад животног стандарда широкихслојева становништва, праћено екстремним богаћањем појединаца. Упоредоје трајао процес прикључивања НАТО пакту биших чланица социјалистичкогблока из централне и источне Европе. Руска војна, безбедносна иинтелектуална елита разумела је да је реч о процесу опкољавања Русије одстране НАТО пакта до њеног уништења. Приближавање Украјине Западупоследњих година схваћено је у овом контексту у Русији као великабезбедносна претња. Компромис у вези са украјинском кризом требало је дадоведе до стабилизације ситуације. У том смислу су закључени споразуми изМинска 2015. године, посредовањем челних држава ЕУ (ЕУ) – Француске иНемачке. Споразуми, међутим, нису спроведени у дело. Коначно, 21. фебруара2022. године Русија је признала независност Доњецке и Луганске области даби одмах потом, 24. фебруарa, дошло је до руског напада на Украјину. Овајчин многи важни актери у Европи нису очекивали. Русија није успела унамери да брзом војном интервенцијом обори прозападни режим у Кијеву.Стога је прешла на план „Б”, тј. на освајање источних делова Украјине гдеживи руско становништво, као и приобаља Aзовског и Црног мора. Рускавојска, која је много јача од украјинске, због конфигурације терена успоренонапредује. Украјинска војска се још увек жилаво држи захваљујући обимнојвојној и финасијској помоћи Запада, пре свега Сједињених АмеричкихДржава. Украјинска војна победа краткорочно гледано није могућа бездиректне војне интервенције Запада. Оваква интервенција би могла даизазове светски рат са несагледивим последицама...
2) ПОЛИТИКА ЕУ ПРЕМА РУСИЈИ У КОНТЕКСТУ

УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕНепосредно после руске војне интервенције у Украјини, ЕУ је осудилаисту као пример кршења међународног права и угрожавања територијалногинтегритета суверених држава. Европски савет, одржан у Бриселу 24.фебруара 2022. године, закључио је да се морају увести тешке санкцијеруској привреди и елити, које ће изазвати изолацију без преседана. Западнисавез се служи економски санкцијама онда када из различитих разлога неможе да води рат против једне државе, истовремено желећи да изразиснажно неслагање са политиком друге стране. У овом случају војни сукоб саРусијом имао би катастрофалне последице, с обзиром на то да се ради онуклеарној сили чија је војска уз америчку војну силу најјача на свету.
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Одлука у области спољне политике унутар ЕУ доноси се у међудржавниминституцијама, тј. у Европском савету и Савету ЕУ, и то једногласно (члан26 и 31 Уговора о ЕУ).2 Дакле, по овом питању постигнута је пуна сагласностдржава чланица, мада ни ту не треба имати много илузија. Остваренојединство није у потпуности плод самосталне европске воље, већ снажногутицаја америчког савезника. ЕУ је предузела конкретне акције у смислуувођења шест пакета санкција Руској Федрацији.3 Циљ ових рестриктивнихмера био је да ослаби економску и војну моћ Русије, односно да је приморада обустави рат и повуче се из Украјине.Први пакет санкција уведен је већ 23. фебруара 2022. године, као одговорна проглашење независности Луганске и Доњецке области. Односио се начланове руске Думе који су изгласали независност поменутих области, као изабрану пословања са истим. Руске банке и јавна предузећа њих око 70%,добиле су забрану приступа европском тржишту капитала, што је требало даповећа цену задуживања руске привреде и да доведе до ерозије њенеиндустријске базе. Европским банкама је забрањено да примају депозитеруских грађана у вишем износу од 100.000 евра. Други пакет санкција усвојен је 25. фебруара 2022. године по покретњуруске „специјалне војне операције у Украјини”. Циљао је руског председникаВладимира Путина, министра спољних послова Сергеја Лаврова и члановаСавета за националну безбедност којима је замрзнута имовина у ЕУ. Поредтога, суспендоване су одредбе које су допуштале руским дипломатама ипословним људима да путују у ЕУ без виза. У области енергетике,предузећима из ЕУ био је забрањен извоз технологије, што је требало даспречи модернизацију руских рафинерија. У области транспорта, забрањенаје продаја летилица и резервних делова руским авио-компанијама. Рускимпредузећима ограничен је приступ тржишту компоненти за производњуполупроводника и високотехнолошких производа. Трећи пакет санкција, од 28. фебруара и 2. марта 2022. године, затвориоје ваздушни простор ЕУ за руске летилице. Мером су погођене руске
2 Bruno Alomar, Sébastien Daziano, Thomas Lambert, Julien Sorin, Grandes questions

européennes, SEDES, Paris, 2013, p. 453; Abdelkhaleq Berramdane, Jean Rosseto, Droit de L’
Union europeenne, Montchrestien, Paris, 2010; Joel Rideau, Droit institutionnel de L’ Union et
des communautes europeennes, L.G.D.J., 4 edition, Paris, 2002; Jean Paul Jacque, Droit
institutionnel de L’ Union europeenne, Dalloz, 5 edition, Paris, 2009; Слободан Зечевић,
Институциoнaлни систeм и прaвo Eврoпскe униje, Институт зa eврoпскe студиje, Бeoгрaд,2015; Испричaj ми причу o Србиjи и Eврoпскoj униjи, Aкaдeмскa књигa – Нoви Сaд,Институт зa eврoпскe студиje – Бeoгрaд, 2018; Слoбoдaн Самарџић, Eврoпскa униja,Институт зa eврoпскe студиje, Eдициja-Aнaлизe,  Бeoгрaд, 1998.3 European Council, Press releases and statements. Интернет: www.consilium.europa.eu,23.6.2022. 



националне авио-компаније али и приватне флоте руских олигарха. Поредтога, замрзнута су средства Руске централне банке у ЕУ, а поједине рускебанке искључене су из система плаћања SWFIT. Уведене су санкције и противбелоруских званичника и забрањен је рад руских медија Russia Today и Sputnikкоји су оптужени за ширење дезинформација и пропаганде. Четврти пакет санкција садржао је нова економска ограничења попут:забране пословања са појединим руским јавним предузећима и пословнимљудима, тј. Романом Абрамовичем и Германом Каном; забране давањакредита руским грађанима; забране нових инвестиција у руску енергетику;забране извоза луксузних производа у Русију и забране увоза гвожђа ичелика из Русије.Пети пакет санкција, од 8. априла 2022. године, донесен је због наводногмасакра руске војске у Бучи и у предграђима Кијева. Забрањен је увоз рускогугља у ЕУ, пристајања руских бродова у европске луке, улазак руских друмскихпревозника на територију ЕУ, увоз руског дрвета, цемента, алкохола и морскихпроизвода. Уведене су санкције још против 27 физичких и 18 правних лица изамрзнута су средства неколико руских комерцијалних банака у ЕУ.О шестом пакету санкција одлучено је 30. маја 2022. године, на састанкуЕвропског савета у Бриселу. Проглашен је ембарго на руску нафту која сеувози танкерима. Међутим, на захтев Мађарске руска нафта која се допремапреко нафтовода није била предмет санкција. Овим су заштићени интересиМађарске, Чешке Републике и Словачке које, с обзиром на то да немају излазна море, у потпуности зависе од увоза нафте из Русије преко нафтовода
Дружба. Немачка и Пољска су се обавезале да ће обуставити увоз руске нафтенафтоводом до краја године, што би испоруке нафте из Русије у ЕУ смањилоза 90%. Одлучено је и о избацивању Sberbanke из система плаћања SWIFT.Поред тога санкције су уведене за још 70-ак руских званичника (војна лицаодговорна за злочине у Бучи), укључујући и породицу портпарола КремљаДимитрија Пескова. На захтев Мађарске руски патријарх Кирил је изузет саове листе. С обзиром на то да је украјински бруто друштвени производ уследратних дејстава пао између 30 и 50%, ЕУ је одлучила да додели позајмицуовој земљи у висини од девет милијарди евра. 

3) ЕФЕКТИ САНКЦИЈА ПРЕМА РУСИЈИЕвропске и америчке санкције Русији и масовна војна и економска помоћУкрајини до данас нису зауставиле ратне операције руске војске у Украјини.Руске трупе у Украјини напредују, додуше доста споро. Европске санкцијеРусији производе нежељене контраефекте. Примера ради, према подацима
Evrostata цене енергената у зони евра порасле су преко 39%, док је инфлацијадостигла рекордних 8,1%, што представља озбиљан удар на животни
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стандард становништва.4 Рат у Украјини спречава извоз житарица из овеземље чиме је прозрокован раста цена и доводена је у питање прехранастановништва Африке, Латинске Америке и делова Азије. У Русији су западнесанкције проузроковале инфлацију од 17%. Европска централна банкаразматра повећање каматних стопа ради ограничења раста цена. Међутим,повећање камата утицаће негативно на задуживање и инвестицијепредузећа, те западном свету прети опасност од рецесије. Цена рата је свевећа – сматра се да су Сједињене Америчке Државе испоручиле Украјиниоружје у вредности од шест милијарди долара, док се Немачка спрема дадеблокира око милијарду евра војне помоћи. До сада, војна помоћ Украјиниуглавном се састојала у испорукама оружја из совјетског периода, али су тезалихе исцрпљене. У наредном периоду следе испоруке софистициранијег искупљег западног наоружања. Пуна подршка ЕУ Украјини огледа се и уодлуци од 23. јуна 2022. године, којом је овој земљи додељен статускандидата за чланство, упркос бројним индикаторима који су говорили отоме да претходно поменута не испуњава тражене Копенхашке критеријуме.5Наиме, Украјина је у рату са Русијом изгубила контролу над око 20% својетериторије. Поред тога, украјинска криза је настала, између осталог, јер удовољној мери нису поштована људска права националних мањина, а ифункционисање демократског политичког система било је упитно. Украјинаје готово једина држава у Европи чији је бруто друштвени производ био упаду последњих година, све због изражене корупције. Дакле, украјинскапривреда није показивала довољну издржљивост да би се укључила уевропско јединствено тржиште на коме влада оштра конкуренција. Међутим,на одлуку Европљана утицали су политички и геостратешки интереси, каои снажан утицај Сједињених Америчких Држава. Процењено је да требапружити подршку народу „који гине за европске вредности”.  
4) МОГУЋИ ИЗЛАЗИ ИЗ УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕУ вези са изласком из украјинске кризе постоји више сценерија. Унаставку анализе износимо неке од њих.
Војни пораз Русије уз промену режима у МосквиРеч је о томе да би Русија ослабљена санкцијама Запада на крају изгубиларат у Украјини, што би опет компромитовало режим председника Владимира

4 David Rich, Guerre en Ukraine : la stratégie occidentale face au cout de l’enlisement. Интернет:www.france24.com, 25. 6. 2022. 5 Cécile Buoanchaud, L’Ukraine candidate à l’Union européenne: le début d’un long processus vers
une adhesion. Интернет: www.lemonde.fr, 23. 6. 2022.
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Путина код руског становништва и изазвало његов пад. У Русији би дошло навласт ново руководство блиско Западу – у том контексту помиње се бившисветски правк у шаху Гари Каспаров или утамничени опозиционар АлексејНаваљни. Одговорни за специјалну војну операцију у Украјини били бипроцесуирани пред Међународним судом за ратне злочине. Реч је очигледно одугорочном и неизвесном плану кад је реч о његовом исходу. Русија јестеуздрмана економским санкцијама, али није оборена на колена јер се окренулапартнерима у Азији и Африци. Поред тога, дошло је до скока цена енергенатаи житарица па Русија и даље може да остварује солидне приходе. У овомтренутку изгледа да су потребне деценије западних санкција да би могло да серазмишља о успешности ове стратегије. Истовремено, долази до економскихпоремећаја на светском нивоу који у великој мери погађају Европу.
Војна победа Русије уз припајање дела
украјинске територије Руској ФедерацијиУ овом случају санкције Запада уведене Русији остале би на снази, што биизазвало дуготрајну економску кризу у Европи.
Завршетак рата у Украјини 
закључењем мировног споразума Овај комплексни споразум садржао би ново разграничење између Русијеи Украјине, безбедносне гаранције за Руску Федерацију уз одсуство ширењаНАТО на Украјину и подизање западних економских санкција према Русији.Поред тога, било би потребно оснивање нове регионалне међународнеорганизације чији би циљ био увођење сталног дијалога између ЕУ иевропских држава ван ње, укључујући Русију који би допринео подизањуполитичког поверења и решавања спорова мирним путем и компромисом.Дакле, предлог француског председника Емануела Макрона (Emmanuel

Macron) о Европској политичкој заједници добија прави смисао ако би Русијабила саставни део те организације. Немогуће је игнорисати највећу европскудржаву са 144 милиона становника која чини саставни део европскеисторије и културе. Предметно решење може да донесе брз излаз из кризе,али зависи од геостратешке процене Сједињених Америчких Држава.Украјинска криза показала је још једном да ЕУ није изградиласпољнополитичку и војну самосталност, односно да је у потпуности зависнаод НАТО и америчког савезника.6
6 Philippe Moreau Defarges, Les institutions europeennes, Armand Colin, Paris, 1998: JeanBoulouis, Institutionnel de l’ Union europeenne, Montchrestien, Paris, 1995; Louis Cartou  et. al,

L’ Union europeenne, Dalloz, Paris, 2006; Michel Clapie, Manuel des institutions europeennes,



5) ПОВРАТАК ДИПЛОМАТИЈЕ НА СВЕТСКУ СЦЕНУУ овом тренутку обе стране остају при својим позицијама одлучне дадобију рат у Украјини. Председник Украјине Володимир Зеленски (Volodymyr
Zelensky), сматра да би његова земља могла да однесе превагу у нареднихшест месеци, односно да врати изгубљене територије уколико би биламасовно снабдевена тешкима наоружањем западне производње.7 С другестране, Руска Федерација припрема припајање „ослобођених области”додељивањем руског држављанства, обновом ратом порушенх градова иодржавањем референдума о уједињењу са Русијом. У исто време појединеистакнуте дипломате, попут Хенрија Кисинџера (Henry Kissinger), заговарајуповратак дипломатије на светску сцену. Преговорима ради постизања мирамора се дати предност, зарад кога би Украјина требала да се одрекне деласвоје териотрије.8 Украјина не би требала да буде доведена у положај да бираизмеђу две стране, већ би требала да постане мост између њих, што би опетвратило Русију у европске послове. Јирген Хaбермас (Jürgen Habermas) сматрапак да војна ескалација представља озбиљну претњу за наставак преговора.Америчка спољнополитичка доктрина по којој да би се одржала светскадоминација – потребно је стратешки одвојити Европу од Русије – заживелаје у пракси. Међутим, други део поменуте стратегије – који налаже да јенеопходно да се направи полтички и економски јаз између Русије и Кине –доживео је слом. Ратом у Украјини постигнуто је супротно. Никада западнисавез није више приближио ова два светска гиганта. Руси и Кинези суразумели да једино у чврстом савезу могу да се одупру америчкој хегемонији.И не само то, америчку политику санкција према Русији није прихватио добардео азијских, афричких и латиноамеричких држава. Западни савез никаданије био усамљенији на светској политичкој сцени. Политика санкција ивојних интервенција правдана заштитом људских права и демократскихвредности досегла је своје лимите. У свету је преовладало уверење да овденије реч о заштити демократских вредности, већ геостратешких интересаСједињених Америчких Држава. Западној пропагандној машинерији се свемање верује. Следствено све говори о томе да је неопходна ревизијагеостратешке стратегије западног савеза да би се избегао његов директанвојни сукоб са Русијом, Кином или са обе државе истовремено. Одржавањесветског мира и стабилности у условима пролиферације нуклеарног
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наоружања, према мишљењу аутора, захтевало би суптилну вештинуправљења компромиса, уз постојање свести о сопственим ограничењима.
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RESTORATION OF EUROPEAN SECURITY 

AND RETURN OF DIPLOMACY TO THE WORLD STAGE

Summary: Europe is affected by a war in which two large European countries,Russia with 144 and Ukraine with 45 million inhabitants, are participating. We aretalking about significant global producers of energy and grains. The consequencesof the war are felt by all the inhabitants of Europe, primarily through rising prices,inflation and falling rates of economic growth. While both sides remain resolute intheir positions, at the same time some prominent diplomats, such as HenryKissinger, are advocating the return of diplomacy to the international scene.Maintaining world peace and stability in the conditions of the proliferation ofnuclear weapons requires the subtle skill of making compromises, but also theexistence of an awareness of one’s own limitations.
Keywords: War in Ukraine, EU, sanctions, peacekeeping, diplomacy, economic crisis.
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ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА ЕВРОПСКЕ
КОДИФИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

Миона РАЈИЋ1

Апстракт: Ауторка у раду испитује значај и историјску креацију великихевропских кодификација грђанског права, које су својим примерима утицалена развој грађанскоправних система у многим држава света. Користећи сеправном методологијом, посебно историјским, догматским, нормативним икомпаративним методима, ауторка је настојала да пружи адекватнаобјашњења различитих теоријских и практичних приступа у развоју икодификацији европског грађанског права како би осветлила функционалнеодносе између грађанскоправних система европских држава који суинтегрални делови једне Европске грађанске кодификације „у настајању”.Оваквим приступом, ауторка је успела да укаже и на односе који постојеизмеђу националних грађанскоправних система и права Европске уније (EУ),за које важи инхерентно начело примата правних тековина (Acquis
Communautaire). Настојећи да кристализује правне приступе и концептеусвојене у различитим државама чланицама ЕУ, ауторка је пружила смисленаобјашњења о позицији Српског грађанског законика (СЗГ) у односу награђанскоправне системе неких европских држава.
Кључне речи: Приватнo право, Грађанска кодификација, Европскакодификација, СГЗ.
1) УВОДКодификације грађанског права у Европи (у Француској, Аустрији иНемачкој као најрепрезентативнијим земљама), представљају важне извореу области приватног права. Њихов утицај на друге земље толико је великида су их поједине државе у свету скоро у потпуности прихватале (нпр.француски Code civil). Настанак првих кодификација грађанског права везује
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се за идеје из доба просвећености и рецепцију римског права. Кодификацијаје била „звезда водиља” у грађанскоправним концептима различитихправних школа у Европи у 19. веку, попут романске и германске правнешколе које су тежиле да створе јединствен корпус приватног права. Свакиграђански законик је тако био саткан од великог броја историјских извора,од народних обичаја до правила садржаних у старијим законицима исредњовековним кодификацијама појединих области приватног права.Кодификација као систематски и свеобухватни поступак легислације имаоје за циљ елиминисање правног партикуларизма и уношења новог „духазакона” у складу са револуционарним променама у европском друштву. Отуд,кодификација заслужује један посебан осврт с обзиром на значај усвојенихзаконика за стварање правних темеља савремених европских правнихсистема у области грађанског права. Наиме, садржаји кодификованихправила садржаних у законицима европских земаља у области приватногправа представљају „срж” данашњег европског грађанског права. Уразматрању значаја и улоге грађанскоправних кодификација појединихевропских земаља, биће обухваћено и питање њихових измена, односноновелирања како би се утврдили правци даљег развоја и уобличавањаЕвропске грађанске кодификације.
2) ФРАНЦУСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК Француски грађански законик (Code Civil) представља законик „Трећегцарства”, дакле буржоазије која је у борби Француске револуције противфеудалних владајућих структура и после пада Наполеона, за времерестаурације, дошла до политичког утицаја.2 Овај Законик почива нанеколико значајних прогресивних идеја насталих у револуцији – једнакостсвих појединаца пред законом, непризнавање привилегија стеченихрођењем, слобода вероисповести, секуларизација државе, право на изборзапослења и јачање породице. Уочи револуције Француска није ималајединствен правни систем. Обично се каже да је на северу земље важилообичајно, а на југу писано право. Први покушај забележен је 1790. године,када је скупштина донела одлуку о потреби кодификације, али неколикопокушаја израде законика који су потом уследили (1793, 1794. и 1796), билису безуспешни. Стога је Наполеон 13. јула 1800. године именоваочетворочлано поверенство са задатком израде јединственог грађанског

2 Višnja Lacher, Jelena Roškar, „Građanske kodifikacije u Europi s posebnim osvrtom na 19. i 20.stoljeće”, u: Mutapčić, Edin (ur.), Austrijski građanski zakonik (1811–2011), Pravni fakultetUniverziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2013, str. 31–49.Интернет: https://www.bib.irb.hr/728539. 3.3.2022.



законика за Француску.3 Први нацрт закона комисија је израдила у периодуод четири месеца. Прво се о Нацрту законика расправљало на седнициКасационог и Апелационог суда, а потом у Државном савету, чијим јеседницама често преседавао и сам Наполеон. Коначном тексту законауспротивио се Трибунат, а потом и законодавно тело. Наполеон је у јануару1802. године повукао предлог Code Civile-a како би избегао његово одбијањеу целости, те је изменама у саставу Трибуната осигурао потребну већину. Ураздобљу између јануара 1803. године и јануара 1804. године Законик је биоизгласан у 36 посебних закона, а сви уједињени у једниствени акт од 2281члана под називом Code Civil (Грађански законик). Законик је садржао системправних норми које су проистекле из тековина револуције које су тражилеукидање феудалног и настанак грађанског друштва. Code Civil настао по узоруна римско право, тачније на Јустинијанову кодификацију. Законик је подељенна различите области приватних правних односа од стварног, облигационогдо породичног и наследног права. Изворно се састојао од 2281 члана. Шестчланова чини уводни део, а 2275 чланова распоређено је у књиге.4 Када су упитању прецизност, јасноћа и оштроумље Code civil је у 2281 чланомдоминантнији од аустријског Грађанског законика, а с обзиром на јаснуструктуру и епиграматички језик предњачи и немачком Грађанскомзаконику.5 Но, снажно политичко уверење у позадини Code Civil-a свакако му
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3 Комисију су чинили: повереник Пленидбеног суда (Jean-Étienne-Marie Portalis),повереник Касационог суда (Jacques Maleville), судија Касационог суда и председникКасационог суда (Francois-Denis Tronchet). Такав састав поверенства у себи је обедињаваокомпромис различитих правних традиција и идеја; Транчет и Бигот су потекли са севераФранцуске где се примењивало обичајно право, док су Порталис и Малевил потекли сајуга где се примењивало римско право. 4 Višnja Lacher, Jelena Roškar, op. cit.5 Грађанско право Белгије, Луксембурга и Холандије и данас је под нарочитим утицајемФранцуског грађанског законика (ФГЗ). Шпански ГЗ из 1889. године, који је и данас наснази, толико је под утицајем ФГЗ да се на појединим местима уређења грађанског правазадовољава само преводом француског текста. Посебан, доминантан утицај ФГЗ je наземље које су биле француске колоније у 19. веку. Ту спада подручје Блиског истока,Западне Африке, Индокине и Атлантика. Египат је донео свој Грађански законик 1949.године. Иако Законик нарочито поштује исламско право, у добром делу се ослања наФГЗ. Исти је случај и са Алжиром, Мароком и Тунисом, a Либанон је 1932. године донео
Code des obligationes et des contracts, што исто има разрађен састав материје која сеобрађује у ФГЗ. Земље Западне Африке уређују састав грађанског права према ФГЗ:Сенегал, Мауританија, Мали, Нигерија, Гвинеја, Буркина Фасо, Обала Слоноваче иДахомеј. На подручју Северне и Јужне Америке, све су те земље своје законодавство уобласти грађанског права ускладиле са ФГЗ. Хаити 1825. године, Боливија 1830,Доминиканска Република 1845. и 1884. године, Чиле 1855. и Аргентина 1896, те Бразил1916. године. У Северној Америци, француска првна традиција је на снази у свим
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даје интелектуалну конзистенцију која је ближа пруском Грађанскомзаконику (Allgemeines Landrecht), него аустријском Грађанском законику.6Посебан значај Code Civile придавао је приватном власништву, за који сеутврђује апсолутни карактер права.7 Брак и породица су најважније уредбепрве књиге. Рад је према Code Civile-у истоветан правном режиму покретнеимовине, а имовински односи који су предмет регулације нарочито суповезани с непокретном имовином. То је разлог због којег Законик посвећујемало пажње заштити колективних интереса и с разлогом се назива кодексомбогатих. Без обзира на наведене недостатке, Code Civile је остао до данас наснази у Француској. Судска пракса је са своје стране учинила много не би липравила садржана у Законику прилагодила потребама времена.
Доктрина Непредвидивости (значајна новина ФГЗ)Реформа Француског грађанског законика изведена је током 2016.године. Новеле које су извршене имају снагу case lаw-а, будући да Закониксада рефлектује субстативно право. Овај реформаторски чин обухватио jeмодернизацију уговорног права и увођење новог концепта грађанског правау складу са савременим економским потребама. Законик је ступио на снагу1. октобра 2016. године. Њиме је успостављен баланс између права и обавезауговорних страна (у основном уговору), што је представљало примену тзв.

доктрине непредвидивости, у пракси. На основу одредбе из члана 1134Законика, стране уговора могу да преговарају о уговору и то у случају кадасе појаве непредвиђене околности. На овај начин стране могу да унесууговорну клаузулу како да поновно организују услове преговарања. Ако сепромене околности, она страна чији је положај претерано тежак, а која нијеприхватила да сноси одређени ризик, може да захтева поновно преговарањеод друге уговорне стране. Према томе, Закоником је предвиђено да уговорнастрана може да захтева настављање испуњења обавеза у току периодапоновног преговарања. У случају одбијања или недостатка преговарања,стране могу да се договоре да одустану од уговора. Исто тако уговорне странемогу да захтевају увођење арбитра у поступак преговарања ради ревидирањауговора. Ова могућност је фундаментална, будући да арбитар има могућностда уговор прилагоди новим околностима или да га раскине.8 Странке такође
подручјима: Савезној држави Луизијани и Квебеку (Канада). Видети: Višnja Lacher, JelenaRoškar, op. cit., str. 6.6 Ibid., str. 4. 7 Тако је Code civil признао нека суседска права и експропријацију уз накнаду у општеминтересу, тј. присилну замену власништва над земљом због бољег пољопоривредногискориштавања.8 Catherine Ottaway, Georges-Louis Harang, Reform of the French  ‘Civil code’ , Eurofenix. 2016. р. 32.



могу да не примене поменуту уговорну клаузулу. Наведене измене Законикаимале су утицај и на садржај сигурности процесног поступка (члан Л 620-1Закона о привреди). Циљ је био да се олакша и реорганизује посао радинастављања економских активности. Непредвидиве околности (економскетешкоће), са којима се странке суочавају (долазећи до решења или не), унетесу у одредбе чланова 1195 и Л 620-1. Тако, ако дође до угроженостипословања компанија, она би могла да покуша да реорганизује уговор, подтуторством арбитра без престанка уговора, или да захтева отварањесигурносне процедуре како би стекла шансу за добитком.9 У периоду у којемсе компанија одлучује о неопходним мерама, или о онима на које укажеарбитар (без брзог отварања поступка), компанија може запасти у дуговањеи може бити искључена из преговарања о реорганизацији. Али зато,пристанком на сигурносну процедуру може да подстакне уговарањеодговарајућих мера. Она би се могла одвијати и кроз поверљиву медијацијуизмеђу уговорних страна пред привредним судом како би се спречиобанкрот. Интеракција између новог уговорног права и закона оинсолвентности отуд би могла да се разматра у контексту доктриненепредвидивости. У блиској будућности case lаw би могао ближе дадетерминише ове интеракције, као и да их ограничи.10
3) АУСТРИЈСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК У Аустрији писмено уређење казненог права, приватног и процесногникако није могло наћи своје оквире због различитих политичких интересавластеле и заједнице. Такви интереси су често одударали један од другог.Почетком 16. века већина приватноправних радњи није била санкционисана,док је кривично право било у бољем положају. Међутим земаљски законТирола на неки начин је то реализовао (нпр. 1526, 1532. и 1573. године). УШтајермарку је тада постојао само један Нацрт закона о наследству, а уАустрији једна одредба под именом „Компилација четири доктора” (1654),Одредба о старатељству Тractatus (однос између властеле и сељака), Одредба„Нова реч” као и Одредба о наследству (без тестамента). Одредба онаследству је ступила на снагу у немачким земљама 1720. године.11 Када је15. јуна 1927. године бечку Правосудну палату захватио пожар, многи архивии материјали о грађи аустријске кодификације били су уништени. Сачувано
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9 Ibid., р. 33.10 Ibid., р. 34.11 Gernot Kocher, Monika Stromberger,  Von der ’Glückseligkeit der Erbländer’ – der Weg zu einem
einheitlichen Privatrecht, Wien 2011. Интернет:///C:/Users/ACER/Downloads/200Jahre-buergerliches-Gesetzbuch%20(1).pdf. 2.2.2022, р. 2.
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је издање кодекса Тeresianus и његове прераде извршене од ФилипаХарасковског из 1883/1886. године, те издање Преднацрта и Саветодавнипротоколи Законодавне високе комисије од Јулиуса Офнера из 1889. године.Сви наведени акти су заправо представљали најважније историјске извореаустријског цивилног права. Такође у најстарије изворе спадају и радовиКомисије која је уређивала Cоdex Teresianus из 1753. године. У архиву Аустријеостао сачуван Нацрт од Јозефа Ацонија (1753) као и Нацрт Codex-a Teresianus.12Израда Codex-a Teresianus отворила је својевремено питање – да ли сествара кодификација на бази земаљских уставних закона са заједничкимелементима земаљских закона или се природним правом добија једно новоприватно право, независно од традиције? Одговор на ово питање добијеноје комбинацијом правних извора. Комисије које су радиле на овом законикумогле су 1766. године да прикажу комплетан Нацрт, који се састојао од осамповеза. Сама Царица је прихватила овај текст, али са доста критике, па је такобио прихваћен не само од стране државног секретара већ и од Државног већа.Савети које је царица предложила били су следећи: краће, мање научногтекста и на место римског права више „природно (правне) погодности”.Редакцију је вршио секретар у Државном већу Јохан Берхард фон Хортен
(Johann Bernhard von Horten).13 Потом је 1776. године рад био заустављен, даби од 1780. године поново био обновљен. Током 1783. године донет је Патенто браку, а 1786. године, Патент о наследству. Исте године био је готов првидео Грађанског законика. Тај део је приредио Хортен (Horten), a на крају јењегово уређење завршио Франц фон Кис (Franz Georg Keess). Грађанскизаконик са цивилним процесним правом био је публикован 1782. године, подназивом Општа судска правила. Његов саставни део чинила је нова Одредбао организацији суда (Судска норма из 1782. године), коју је израдио Хофартфон Кис (Hofart von Keess).14 Следствено је било неопходно саставити заједноразличите законе земаља како би се могле добити одређене одредбекодификације. У том контексту се јављају и многи други правни радови. Напочетку рада на кодификацији, осим радова Холгера за доњу и горњуАустрију, постојали су још и радови Хајнрих Хавер Хајек-Валдштетенa
(Heinrich Haver Heyek-Waldstätten) у вези Моравске области, као и заједничкакомпилација приватног права за средњу Аустрију израђена од ФердинандаЈозефа Тинфелдa (Ferdinand Josef Thinnfeld). Овде такође припадају иАцонијеви радови за Чешку, као и радови Јозефа Хормаја (Josef Hormei) за
12 Christian Neschwara, Über das Schicksal der ältesten Materialien zur Gesetzgebungsgescichte

des Österreichischen ABGB, Wien, 2010. https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/08_promeny/Neschwara_Christian_(3668).pdf, р. 3.13 Gernot Kocher, Monika Stromberger, op. cit., р. 4.14 Ibid., р. 5.



Тирол и пограничну горњу Аустрију. Сви ови радови су касније представљалиграђу за рад „Комисије за састваљање” аустријске кодификације.15Осврнућемо се укратко на радове Јозефа Ацонија (Jozef Azzoni и ЈозефаФердинанда Холгера (Josef Ferdinand Holger).Од најстаријих материјала који припадају Codex Teresianus, осим Холгеровепрезентације земаљских закона, постоји још и Ацонијев Преднацрт.16 Холгери Ацони су била два експерта, која су позвана 1753. године да учествују у радуКомисије за састављање овог Законика.17 Говорило се како је то неопходноза цело немачко наслеђе. Тај Законик представља једно универзално изаштитно право. Једна општа Судска одредба која је у сагласности сазаконима земаља. Комисија за састављање је радила у Брену од новембра1753. до почетка 1756. године. Ацони је био главни референт који јепредлагао текст дебате и гласање у Комисији. Холгер је био њен најзначајнијиаутор. Имао је обавезу да изгради мотиве и основе Законика, али прематекстовима које је прерађивала Комисија.Недуго затим оснива се Комисија за преиспитивање, која је имала садасамо два најважнија члана – Холгера и Ацонија. Ацони је остао члан Комисијекао главни референт све до његове смрти 1760. године. После Ацонијадолази његов ученик Јохан Бернард Ценкер (Johann Bernhard Zencker).18 Пренего што је преминуо у Бечу 1783. године, Холгер је узимао повременоучешће у раду Комисије до 1776. године (недочекавши Патент о наследствуи први део Општег грађанског закона). Законик Teresianus је обухватаостварно право, облигационо право, закон о поступку и о личностима. Све сезанивало на елементима закона земаља уз идеје правнопозитивистичкенауке (школе).19 Оквирни план кодификације обухватао је четири главнадела која су била распоређена у поглавља. Сада је било потребно укинутиодређене законе земаља и према плану установити ред. Код израде планаза уређење кодификације Ацони је био најзаслужнији. На првом заседањуКомисије за састављање Законика 7. маја 1753. године, почела је израдаОквирног концепта. Његов рад је био готов након четири седмице, тачније4. јуна 1753. године. Четири дела кодификације су била кратки прегледиАцонијевог рада. То је била скица нацрта коју је Ацони назвао „Привремени
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15 Christian Neschwara, op. cit., р. 4.16 Ibid., р. 6.17 Холгер је био професор, а касније декан на Правном факултету у Бечу. Ацони је предаваокао ванредни профeсор практичне правне науке на Правном факултету у Прагу где јеобављао и функцију декана.18 Christian Neschwara, op. cit., р. 8.19 Ibid., р. 9.
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садржај за предстојећу израду” Законика Teresianus. Са римским и општимправним изворима, текст је био формулисан на латинском. Овакво стање јеобухватало само прву фазу рада, до завршетка првог дела у области jus
persona, заправо до средине 1755. године. Затим је требало радити наприказу положаја закона земаља. Овај посао био је одобрен царичинимдекретом (1753. године). Холгер је у року од само три и по месеца успео дазаврши овај рад. До поновног заседања Комисије 5. новембра 1753. године,постојала су још два приказа о правима земаља. Описивајући стање у земљиХолгер је изнео своја запажања у вези аустријског права и његова одступањаод општег римског права. Холгер је такође направио преглед материјалаАцонијевог концепта који описује паралелу општих законских извора. Ураду је установио колико заправо аустријско право одступа од општегримског права. Холгер је писао да је Јустинијаново право кроз рецепцијуприхваћено у Аустрији у судској пракси, а да се у недостатку домаћег праваили обичаја прихватало римско право. Треба напоменути да је црквеноправо или ius canonicum имало знатан утицаја на развој судског процесногправа. Холгер је, наиме, сматрао да је за Царицу и њене наследне земљенајбоље решење да се изврши спајање свих најзначајнијих закона земаља,али да се при томе обухвате само они који су најсличнији.20Као главне изворе домаћег приватног права Холгер је навео законe иобичаје. Навео je да су сви припадници земље везани правом, „без разликеу полу, невезано да ли се ради о ратнику или сељаку или о грађанину”.21Према Холгеру, обичаји уобичајено стоје у контексту са законом. Обичаји сунајвише затупљени у првом делу Законика, мање у области стварног праваи незнатно у облигационом праву.22 Правни принципи Кодекса водепорекло од најважнијих правних извора. Да би се принципи конкретизовалиузимали су се у обзир домаћи закони, затим исторангирани властелинскиобичаји, као и сви други обичаји, затим судске „навике” као и остали судскиобичаји. Ако би се појавиле правне празнине или недостаци у тумачењузакона користило би се природно право, које је садржано у римском праву,страном праву и доктрини.23 Ацони је установио 37 Основних правила, којеје Комисија признала као главне основе Законика. На основу тих принципамогла су се доносити нова правила. Њима је прихваћено да земаљски законима превенство над осталима и да обичајно право, односно судски обичаји,стоје суштински у истом рангу као и закони.24 Кодификовани основни
20 Ibid., рp. 10–15.21 Ibid., р.16.22 Ibid., р. 1823 Christian Neschwara, op. cit., р. 20.24 Ibid., р. 22.



принципи прихваћени су 1753. године, као конкретан и коначан рад наЗаконику.25Због обима Законика његова примена је постала неизвесна, тако да сетражило једно широко скраћење и прерада основе путем одредаба Државногвећа. Осим тога, требало је опште грађанско право да се очисти и од веза саримским правом, али исто тако и од његових основа преузетих из законапровинција. Норме је сада требало више везати за позитивистичкуконцепцију основних закона. Истовремено са одлуком о Ревизији грађанскогзаконика крајем 1770. године, Комисија за састављање законика поднела јепредлог за прераду текста. Конкретан рад на томе могао је да почне текпочетком 1772. године.26 Нацрт je садржао појашњење важности колизионогправа провинција. Oбјава Нацрта је, међутим, изостала. Почетком 1779.године ово питање је разматрано у Комитету Високог судског тела, када јеревизија Нацрта поново дошла на ред. Саветовање је трајало две године. Ујануару 1781. године „Судска одредба” је коначно могла бити објављена. Тимеје била готова прва национална кодификација, али само у области цивилногпроцесног права. Грађанско право је и након објаве „Судске одредбе” и даљеостало државни законодавни пројекат.27 Радови су били прекинути до краја1786. године, заправо остали су суспендовани до краја смрти Јозефа Другог.Током 1790. године долази до укидања Комисије, на чије место долази новаЗаконодавна комисија (априла 1790). Нова Комисија није била позвана даради поново на пројектима кодификације, већ да еволуира Јозефов законик.Тек за време Франца Другог и под руководством Карла Антона фонМартинија (Karl Anton Martini) и Франца Георга Киса (Frnaz Georg Keess) каореферента, почела је поновна ревизија кодификације.28 Мартини, као и Францфон Цајлер (Franz von Zeiller), марљиво су радили на кодификацији. Сада семорала обратити пажња на регионалне посебности. Мартини је већ могао
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25 За целокупан рад на Законику ангажман је дала Бечка комисија, као и Бренеровакомисија. Ацони је био референт нацрта Законика грађанског права, а његов рад јеподржавао његов ученик Ценкер (Zenker) са Прашког универзитета, који је био и чланиспитивачке Комисије при ревизији првог дела Законика. Он је био одговоран за израдутрећег дела и преузео је након Ацонијеве смрти редакцију другог дела. Пошто је урађени трећи део Законика (без четвртог дела – Судске одредбе), приступило се израдинацрта Патента о објављивању Законика. Нацрт Законика штампан је у првој половини1767. године код Тратнера (Tratner) у Бечу. Текст је требао да буде објављен нанемачком у три свеске, као и на чешком и италијанском језику. Међутим, Државно већеје крајем 1770. године једногласно одбило Законик грађанског права сумњајући уњегову практичност. Видети: Christian Neschwara, op. cit., рp. 23–26.26 Ibid., р. 27.27 Ibid., р. 28.28 Ibid., р. 29.
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1794. године да објави прву верзију грађанског законика. Ревизорна комисијаје преиспитивала Нацрт и преобликован текст је потом био публикован. Првога је објавила у западној Галицији 1796. године, а затим 1797. и у областимаисточне Галиције. Мартини је напустио Комисију 1797. године, а Цајлер језаузео ново место референта. Ревизиони рад поново је отпочео 1801. и трајаоје пет година, тако да је текст аустријског Грађанског законика (Allgemeines
Bürgerliches  Gesetzbuch), коначно објављен 1. јуна 1811. године.29Након кодификације појављују се значајна дела која служе њеномтумачењу.30 Од 1848. године у Аустрији су се појавила два станoвишта окодификацији. Једно заступа пандектистичку идеју АГЗ Јозефа фон Унгарна
(Joseph von Ungarn), којом се предлаже реформа Законика. Друго становиште,које су изнели Леопол и Лео, сматра да се кодификација треба одвијати путемисторијског изучавања.31 Касније су реформаторске линије довеле до тризначајније реформе Законика: 1914, 1915. и 1916. године. На аустријски ГЗимала је утицај и Немачка грађанска кодификација из 1900. године, посебноделови породичног права, радног права, и станарског права. Велики је био иутицај немачког Закона о браку из 1938. године, као и реформе Законапородичног права из 1970. године.32 Коначно, није спорно да АГЗ представљаједину кодификацију природног права, која у себи садржи 60 постоаутентичних прописа, заправо двеста норми старијег порекла.33 После 1918.и 1945. године, АГЗ се мења директно путем смањења обима и доношењемдругих закона у области радног, породичног и облигационог права. Унајновије време утицај на аустријски Законик има и право ЕУ. Наиме, ЕУ јеизнела значајне примедбе на садржај АГЗ у домену наследног права.34

4) НЕМАЧКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИКРасправом из 1814. године, између Фридриха Карла фон Савињиа (Fridirch
Carl von Savigny) и Антона Фридриха Јустуз Тибаута (Anton Fridrich Justus
Thibaut), почиње једна формативна дебата о стварању заједничкогграђанског закона за целу Немачку. Током прошлог века римско право је билоојачано природним правом. Више се није сматрало да основна вредност
29 Gernot Kocher, Monika Stromberger, op. cit., р. 630 Јозеф Линден (Josef Linden), написао је тако „Приручник за правосудне органе”, а МихаелШ. (Michael Sch.), „Коментаре радова”. Високо судско тело објавило је „Одлукенајважнијих размишљања” Франца Пајтлера (Franz Peitler).31 Gernot Kocher, Monika Stromberger, op. cit., р. 9.32 Брачно право AГЗ се мења 1855. године, на основу Конкордата.33 Gernot Kocher, Monika Stromberger, op. cit., р. 9.34 Ibid., p. 10.



закона произилази из Цареве одредбе, него је произилазила из слагања сапозитивноправним принципима. Прва кодификација, која је представљалаважеће опште римско право са примесама позитивног територијалног права,била је обликована 1794. године од стране пруског законодавца као Опште
право пруских земаља.35 Кодификација пруских држава садржала је општеримско право заједно са партикуларним правом. У то време долази до дебатеи расправа о томе како у Немачку треба увести Француски грађанскизаконик. Наиме, у Немачкој је Code Civil био важећи на територијама с левеобале Рајне, док је Баденско право (немачки назив), важило у јужнозападнојНемачкој – Великом Царству Бадена.36 На другим деловима територијеистовремено је, поред француског закона, важило и пруско право, бајерско,као и опште римско право. Постојеће стање је сводило даљем раздвајањуприватног права у Немачкој. Правна фрагментација није била доброприхваћена, те су расли захтеви за правним уједињењем приватног права.У наставку генезе немачког грађанског права, ваља истаћи да је Тибаут још1814. године полемисао око питања кодификације и важности њеног садржаја.Ребергово писање против Code Civilе подстакло је Тибаута да се изјасни оважности уједињења немачког приватног права. Дајући примедбе на писменеполемике хановерских правника и он је установио да постоји практичнапотреба за општим грађанским правом за целу Немачку. Тибаут је нагласио даове правне области приватног права, укључују још кривично и процесно право.Национално политичко јединство, које настаје под утицајем ослободилачкихратова, сматра се подстицајем за успостављање једног националногзаконодавства.37 Велики противник Тибаута био је Фридрих Карл фон Савињи.Он се у свом делу „Законодавство – позив нашег времена” изјаснио о„антикодификацијским и осталим правно политичким уверењима”. Савињи јеу том делу из 1814. године говорио о сумњи практичне применљивостипројекта кодификације. Тибаут је веровао да се кодификација може направитина основу три велике кодификације природног права као што су пруска,аустријска и француска. Међутим, управо у томе је Савињи увидео великугрешку.38 Сматрао је да су ти закони пуни недостатака. Савињи је основу видео

Европско законодавство, бр. 79/2022

33

35 Sérgio Fernandes Fortunato, Vom römisch-gemeinen Recht zum Bürgerlichen Gesetzbuch,Universität Trier, 2009. Интернет: https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2009_4_199.pdf2.2.2022, р. 327. 36 До 1808. године било је уведено и у Краљевству Вестфален, у областима које припрадајувојводству Липе, Аренберг, Берг, Анхалт-Кетен као и у Великом Царству Фракфурта и уХанзеатским градовима. Видети: Sérgio Fernandes Fortunato, op. cit., р. 328.37 Ibid., р. 328.38 Већина правника тога времена била су припадници Савињијеве струје или најмањењегови ученици. Својим делом „Право на поседовање” (1803) Савињи је импресивнопоставио практичне темеље историјског приступа важећем римском закону, и тако
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у римском праву, у његовој јасноћи, у појмовима и систематици. Сматрао је дасе на тај начин градило важеће право. Према томе, право је произилазило изједног историјског, органског процеса који је кроз целокупно народно поимањеимао потребу за одређеном јасноћом. Писао је да су правници током рада у овојобласти имали задатак да анализирају народни дух и да га конкретизују путемнаучних разматрања. Судије су биле задужене око историјско-научне прерадеправног материјала, док су за теоријска питања били задужени правници. Самоје на овај начин било омогућено да се потврди историјски и правни развој и дасе заштити од примеса самовоље законодавца.39 Занимљиво је приметити даје Савињи догађаје који су се одиграли у времену средњовековне рецепцијеоквалификовао као супротне извору и непримерене. Он је покушао доћи дочистог римског закона. Савињи није хтео да добије само чисто античко право,него да у већини преовладава опште римско право. Обрада традиционалнихправних извора углавном се вршила узимајући у обзир савремене потребе.Савињи није хтео да утврђује појединачна правна правила класичнихправника, већ да њихов метод проналаска закона примени (учини могућим),и на своје време. Опонашати класичне римске правнике, стандардизоватитрадиционалне правне изворе и на тај начин довести закон немачког народадо врхунца свог развоја, представља научни систем који је изграђен наосновама историјског развоја и правне методе 19. века.40 Савињијево дело једопринело томе да се француско право избаци са листе научних разматрања.Критика Савињијевих метода почиње почетком 20. века, а нарочито уполемици Хермана Канторовица (Hermann Kantorowiz). Херман је критиковаотри тачке пандетистике: прво превише римског права у приватном праву,друго одбијање састављања кодификације приватног права и, као треће,критика појма јуриспруденције као главне методе пандетистике, према чемусе једино огледао кључ историјских метода немачке науке.41 Међутим,практично, пандектна наука није ни примењивала германистику.42 С другестране, радови Николаусa Тадеусa Генера (Nikolaus Tadeus Gener), показују
изненада оправдао личну велику репутацију која му се додељује до данас у оквируисторијске школе права. Видети: Ibid., р. 330.39 Ibid., р. 329.40 Ibid., р. 330.41 Ibid., р. 33142 Рад се свео на проучавање римских правних извора антике, као и германских грана,која су се првенствено концентрисале на средњовековне правне изворе. Једнакостизмеђу романистике и германистике брзо се показала као јасна неједнакост и то нарачун германистике. Програм историјске школе који представља историјску анализутрадиционалних правних извора, приказује се у прерађеном издању Часописа за правнуисторију: Савињи као романиста и професор за Уставну историју и немачко приватноправо и Кaрл Фридрих Ејхорн за германистику. Обе стране су покушале да дају јасно



потребу за једним заједничким научним преиспитивањем и уједињењемнемачких и римских правних извора. У окриву тог аспекта писао је и БернардВиндшајд (Bernhard Windscheid), као и романски научник Рудолф фон Јеринг
(Rudolf von Jhering).43 Савињијев ученик Георг Фридирх Пухта највише себазирао на систематизацији правних извора, према којој је саставио„генеолошки редослед” појединих правних института и правних одредаба. Пресвега, указује на потребу њихове систематске анализе. Пухта сматра да сепутем систематизације може достићи историјско порекло једног правногинститута. Сматрао је, такође, и да се путем историјске анализе и догматскимрадом пандектистике добијају систематски различити правни елементи.Пухти се често приговарало како он у свом делу „Генеологија појмова” превишетеоретише o праву и како се на тај начин заправо удаљује од правне праксе иоснова правне теорије. Карл Ларенц (Karl Larenz), окарактерисао је Пухтинутеорију као „пирамиду појмова”, према којој он не тумачи реалне, већ постојећестворене појмове. Пре свега, мора се узети у обзир да није само Пухтаразматрао решења различитих проблема на „реалној основи и у реалнимусловима” и тиме доказивао практичну примену одређених појмова, него суто чинили и други аутори.44Први акти законодавства у обједињавању приватног права установљенису паралелно са оснивањем Немачког царинског удружења у областитрговинског права и доношењем Закона о меници. Током 1848. године дошлоје до примене меничног закона, а између 1862. и 1866. године коначно и достварања Општег немачког привредног законика. Поред тих аката одвеликог значаја су и домаће кодификације, као што је то нпр. Грађанскизаконик Саксоније из 1863. године. Поступак стварања обимног грађанскогзаконика са широком применом могао је да се покрене тек након законскеиницијативе национал-либералног посланика у Рајхстагу Јоханеса фонМигела (Johannes von Miquel) и Едуарда Ласкера (Eduard Lasker), децембра1873. године. То је био тзв. закон Lex–Miquel–Lasker. Овом иницијативом унемачком Царству успоставила се законодавна надлежност за грађанскоправо, казнено право и цело процесно право. Савезно веће је у фебруару 1874.године образовало један (колегијални) орган – Поткомисију за припрему
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разграничење оба извора, али се романистика увек показивала као предмет који јенасупрот германистици много јачи и значaјнији.43 Данас, међутим, историјска правна наука позитивно оцењује догматске основепандектне науке. То је посебно важно за израду пандектног система, који се састоји одпет нивоа. Писменим методама историјске школе успела је да се образује „једнајединствена немачка правна доктрина – на основама римског права”. То јепредстављало и основу за немачко приватноправно законодавство. Видети: SérgioFernandes Fortunato, op. cit., р. 332.44 Ibid., р. 333.  
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законодавног поступка којa је, наиме, у јулу исте године замењена Комисијомза преиспитивање Нацрта грађанског законика немачког Царства (као првакомисија). Нова кодификација није требала да буде само чиста компилацијаправних радова. Она је требало да послужи појашњењу постојећих проблемаи да покрене будући развој постојећег права.45 Октобра 1881. године,започела су правна саветовања Комисије око најважнијих нацрта као ињихових делова. У складу с тим, састављен је један интегрални Нацрт, тзв.први Нацрт, који је 27. децембра 1887. године упућен од стране председникаКомисије Папе на канцелара Рајха. Садржао је 2164 параграфа.46 У периодуизмеђу 1888. и 1893. год. целокупна правна струка је учествовала на Заседањунемачких правника (DJT). Према детаљним извештајима, препорукамазаконодавног тела о појединачним питањима Нацрта, Комисија је усвојилаодређене ставове. На наговор државног секретаријата (при Министарствуправде Рајха), Ото фон Елшлегер (Otto von Elschleger) гласао је у Савезнојвлади за први Нарцт. Овај Нацрт био је основа за будућe законодавнe радњe.Током 1890. године Министарство је основало једну поткомисијуПравосудног тела Рајха ради другог читања Нацрта о грађанском законику.Она се бавила како критиком тако и лингвистиком првог Нацрта. Пар недељапре заседања друге Комисије, поткомисија је неофицијелно преузелалингвистичку прераду и ревизију текста. Друга Комисија, која почелаактивности од краја 1892. године на челу са Готлибом Планком (Gotlib Plank),радила је на другом Нацрту не чинећи знатније промене у односу на првиНацрт. Не мењајући основне принципе, она је израдила други Нацртсастављен из пет књига.47 Међутим, неколико промена ипак је дошло од
45 Први нацрти и рад прве комисије: Са овим налогом прва Комисија почиње са радомпод руководством тадашњег председника Врховног првиредног суда Рајха Хајнриха

Едуарда Папе, 17. септембра 1874. године. Представници науке су били проф. БернардВиндшајд за паднектно право, као и проф. Паул фон Рот за немачко право. Затим су,такође, били и Густав Дершид из Царског апелационог судског већа, Министарскисавет Бадена – Алберт Гебхард, пруски Високи савет трибунала – Рајхолд Јохов,вутембергски директор Високог трибунала – Франц фон Кебел, пруско Судско тело –Карл Курлбаум, пруско Веће апелационог суда – Готлиб Планк, бајерски Саветминистара – Готфрид фон Шмит, председник Апелационог суда Саксоније – Антон фонВебер, чији је наследник био Виљем Регер 1888. године. Из ове групе бирано је петчланова-редактора за сваку од пет планираних делова Законика. Ова петослојнасистематизација показује поделу пандектног права: први општи део је поверенГебхарду, облигационо право фон Кебелу, стварно право је било под вођством Јохова,породично право Планка и наследно право фон Шмита. 46 Sérgio Fernandes Fortunato, “Vom römisch-gemeinen Recht zum Bürgerlichen Gesetzbuch”,op. cit., р. 336.47 Припрема пет књига захтевала је пет сталних чланова (специјалних референата).Прераду општег дела преузео је Гебхард, дужничко право Јакуезки, стварно право



стране Комисије за редакцију која је била подређена Нанауеру (Nanauer),директору Управе за правосуђе Рајха. У раду ове Комисије учествовали су свињени представници, генерални референт Планк, као и остали референти.Њихов рад је био чисто редакцијски, тј. усаглашавање лингвистичких(језичких) диференција.48 Пленум Савезног већа је 24. октобра 1895. годинеприредио други Нацрт и доставио га Правосудном телу. Учествовањем узаједничком раду представника земаља као и чланова друге Комисије иканцеларових комесара, текст је редигован као трећи Нацрт. Трећи Нацрт јелично упућен од стране Царског канцелара Рајхстагу. На првом читању Нацртје прослеђен тзв. XII Рајхстаг комисији. Међутим, ни она није донела новепромене. Од 19. до 27. јуна 1896. године одржано је друго читање у Рајхстагу.Нацрт је прихваћен великом већином, али без гласова социјалдемократа.Коначно, Законик је потписао цар Виљем други 18. јануара 1896. године, даби и 24. августа исте године био публикован у Службеном листу Рајха.Законик је ступио на правну снагу 1. јануара 1900. године, као Грађанскизаконик за цело Немачко царство (Bürgerliches Gesetzbuch).49Значајан утицај на садржину Законика имале су и политичке странке, а тосу пре свега биле Немачки Центар и СПД. Центар је усвојио католичкипринцип „одвајање стола од кревета” и путем правног института омогућиоспоразумни развод у случају раскида брака. Конкретно, у делу породичногправа параграф 1557 НГЗ садржи наведени католички принцип, што значи даје овај принцип уведен у закон. На тај начин, као и на интервенцију Центра,формулисан је и уведен грађански брак. Али је при томe Центар нагласио (упараграфу 1566ц), да се иначе католичке обавезе не требају примењивати наНГЗ. Прописи о издржавању (параграф 1708 став 2 НГЗ) такође су донесенина иницијативу Центра и СПД-а. Центар је првобитно имао за циљ увести тзв.„хитни цивилни брак”, којим се дозвољава цивилни брак, али онда кадацрквено венчање није могуће.50 С друге стране, није успео договор окоуређења факултативног цивилног брака (што је такође предлагала и странка
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државни секретар Управе за правосуђе Кензел, породично право и наследно правоприпало је члановима прве комисије и Мандри фон Регеру. Заседање друге комисијебило је 1. априла 1890. до 2 фебруара 1896.  Обично су се резултати објављивалиседмично. Тако су се и саветодавни делови Нацрта објављивали од 1891. до 1895.године.48 Sérgio Fernandes Fortunato, op. cit., р. 338.49 Ibid., р. 338.50 “Die Entstehung des BGB im Kontext katholischer Interessenpolitik”, Wissenschaftliche Dienstedes Deutschen Bundestages. Deutscher Bundestag, 2009. Интернет: https://www.bundestag.de/resource/blob/413306/229107689382f5d8d8b8d2bed9a43668/WD-1-043-09-pdf-data.pdf. 9.9.2021, р. 9.
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Немачких конзервативаца). Центар се тада одлучио за једно нужно решење:грађански брак се коначно (садржајно) одваја од религиозног брака. Јединосе на тај начин могао релативизовати нежељени обавезни брак. Ово ванреднорешење било је допуштено само у случају одређених околности, и то премаЗакону о удружењу и према прописима Закона о браку и разводу. Према томе,развод брака је био могућ у смислу католичког принципа „раздвајања столаи кревета”, али се ипак још увек није могао очекивати стварни развод. Центарје затим затражио и искључење одређених разлога који могу бити мотив заразвод брака. На тај начин је избрисан разлог „неизлечивог лудила”, док сузадржани „злонамерно напуштање” и „озбиљна повреда брачне дужности”.51И друге огранизације такође су имале знатан утицаја на садржај НГЗ.Ако човек прати тезу Франца Виакера (Franza Fiaker), да је НГЗ „каснорођено дете класичног либерализма”, онда НГЗ представља традицијулиберализма a као такав мора да трпи католичке критике. Иако је један одциљева „Католичког пословног удружења” било настојање да се одбрани одпроцеса либерализма, до критика Законика ипак није дошло.52 Ситуација језаправо сасвим другачија. Наиме, Католичко пословно удружење јеучествовало у стварању Трговинског закона. На пример, КПУ удружење сеинтензивно бавило увођењем продужења отказних рокова у корист својихслужбеника и на тај начин посредно утицао на садржај НГЗ. Наиме, свакинови закон (нпр. Трговински закон) морао је бити у складу са НГЗ. Овим се(не)посредан утицај политичких организација на НГЗ показао много јачими ширим него што се то у суштини и претпостављало. Треба поменути,међутим, и да се критике као и захтеви за изменама Закона тичу самоодређених делова, а не односе се на фундаменталне основе Законика.53
5) ЗАКЉУЧАК Овако изложена грађа кодификација грађанског права Француске, Аустријеи Немачке заправо нам говори о томе, колико је битно оставитифундаменталне основе законика непромењеним. Иако се реформама законикаи ревизијом њиховог текста долазило до побољшања правне регулативе, ипаксу се некада тумачењем старијих чланова и норми кодификације решавалисуштински проблеми. На пример, данас је још увек на снази закон о пчеламапрема НГЗ.54 Те норме се сматрају застарелим и неприлагођеним савременом

51 Ibidem52 Ibid., р. 12.53 Ibid., р. 13.54 Thomas Darnstädt, “Von Bienenvölkern und Beschneidungen”, Spiegel Geschichte. 2013.https://www.spiegel.de/geschichte/die-geschichte-des-bgb-a-951164.html



времену. Међутим, као што Карл Фридирх Пухта у својој „Геонеологијипојмова” писао о потреби прилагођавања старијих норми датом времену,тако би и данас многе старије норме могле окарактерисати савременеуслове. Према томе, главни циљ сваке кодификације јесте јасноћа текста ипрецизна структура грађанског система. Управо због лингвистичкихнедостатака, Ото фон Гирке (Otto von Gierke) био је велики критичар НГЗ.55Гирке је сматрао да је Законику нането много штете путем компликованихтехника усмеравања, апстрактне казуистике и општег разумевањаприватног права.56 Међутим, иако се свакодневно закони усавршавају, ипаконај који је изграђен на добрим темељима живи вечно. С друге стране, врлоје важно у овом контексту навести и један савремени пример, а то је
Европска грађанска кодификација (ЕГК).57 ЕГК би могла да буде један оделемената стабилности ЕУ. Но, то се врло тешко може остварити. Разлозикоји стоје на путу тог остварења су следећи: Европска кодификација јесажета у тексту који носи назив Заједнички референтни оквир (Common
Frame of Referеnce); тај текст није обавезујући, не садржи дефиницијеправних појмова, темељна начела и основна правила.58 Међутим, правилаевропског приватног права могу да се донесу и на основу европскихдиректива о заједничким правилима грађанског права. Међутим, праксапоказује, да ни она нису адекватно средство за постизање овог циља.Директиве могу да покрију само одређене области, а не цело приватноправо.59 Неки аутори сматрају да би можда боље решење било да се првоуобличи само једна област грађанског права, као што је то нпр. облигационоправо.60 Такво решење би могло да се примени једино у случајупрекограничних трансакција, али не и на све националне.61 Члан 114/115Уговора о основама Европске Уније (TFEU) регулише само радњеунутрашњег тржишта, а не регулише област ius persone. То значи да многе
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55 Писао је 1889. године следеће: „Наше приватно право мора бити натопљено капимасоцијалистичког уља”.56 Sérgio Fernandes Fortunato, “Vom römisch-gemeinen Recht zum Bürgerlichen Gesetzbuch”,op. cit., р. 336.57 1989. године први пут је Европски Парламент поставио питање: да ли је пожељнаЕвропска кодификација грађанског права?58 David Schmid. “(Do) We need a European Civil Code (?)”. Annual Survey of International &
Comparative Law: Vol. 18: Iss. 1, Article 11, 2012. http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol18/iss1/11, р. 3.59 Ibid., р. 5.60 Ibid., р. 6.61 Ibid., р. 7.
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области које чине једну кодификацију немају упориште у европскимпрописима.62 Поставља се такође и питање – може ли Европскакодификација довести до смањења транснационалних трошкова? Великекомпаније би могле да сносе велике трошкове, али мале и средње не.Европска комисија сматра да су већи трошкови у оном случају када сеуговорне стране не могу сагласити око правних правила, па користе правотреће земље. Проблем је и у томе што се не зна који су то трошкови који бимогли бити смањени кодификацијом.63 Следећа (као пратећа) препрека којастоји на путу Европској кодификацији јесте језик. Ако би се Европскизаконик превео на многе језике земаља чланица, да ли би се моглооствaрити исто значење правних појмова?64 Рецимо, немачки Законик упараграфу 242 наводи принцип једнакости и добре вере. Добра вера серазликује у зависности од културе и културних навика и обичаја народа.Различите интерпретације би трпеле многе потешкоће.65 Проблеми који јошпостоје су: различити правни системи појединих земаља, као што је то услучају прецедентног права. Из тога произилази немогућност укључењасвих земаља у Европску кодификацију.66 Затим, следећи проблем јесте улогаЕвропског суда правде. Суд не би био довољно јак да се носи са толикомколичином случајева. У том случају би Суд требало реорганизовати.67Можемо закључити и да су поједнине области грађанског права, узависности од земље, много различите једна од друге, као што су то областипородичног, наследног права или привредног права.68 Све ово доводи дозакључка да остварити једну кодификацију грађанског права захтевамноштво правних инструмената, а нарочито њихов континуитет. Стога,покушај да се оствари једна Европска кодификација грађанског права могаоби да се окарактерише и као Сизифов труд. Међутим, постоје аутори којисматрају да је Европска кодификација јако добро средство ради постизањевећег уједињења и економске стабилности у Европској заједници. Један одњих је и Уго Матеј (Ugo Mattei). Он сматра како би кодификовано приватноправо ЕУ значило пре свега „процес стварања економског устава за целуЕвропску заједницу”.69 Ако би се ова идеја реализовала, то би онда значило
62 Ibid., р. 8.63 Ibid., р. 10.64 Ibid., р. 15.65 Ibid., р. 18.66 Ibid., р. 16.67 Ibid., рр. 20, 23.68 Ibid., p. 20.69 David Schmid, “(Do) We need a European Civil Code (?)“, op. cit., р. 13.



да се грађанске кодификације као што су Code Civil, ABGB и BGB нипошто немогу заобићи, и да би управо оне биле најважнији извoри, основе и темељједне Европске грађанске кодификације. 
6) ИЗВОРИDarnstädt, Thomas, Von Bienenvölkern und Beschneidungen. Spiegel Geschichte, 2013.“Die Entstehung des BGB im Kontext katholischer Interessenpolitik”,Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. Deutscher Bundestag,2009. Интернет: https://www.bundestag.de/resource/blob/413306/229107689382f5d8d8b8d2bed9a43668/WD-1-043-09-pdf-data.pdf. 2.2.2022.Fortunato, Sérgio Fernandes, Vom römisch-gemeinen Recht zum Bürgerlichen
Gesetzbuch. Trier: Universität Trier, 2009. Интернет: https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2009_4_199.pdf. 12.11.2021.Kocher, Gernot, “Stromberger, Monika, “Von der „Glückseligkeit der Erbländer” –der Weg zu einem einheitlichen Privatrecht”, Ausstellung im Österreichischen
Staatsarchiv, 3. Juni-31. August 2011. Интернет: file:///C:/Users/ACER/Downloads/200Jahre-buergerliches-Gesetzbuch%20(1).pdf. 3.3.2022.Lachner, Višnja, Roškar, Jelena, „Građanske kodifikacije u Europi s posebnimosvrtom na 19. i 20. Stoljeće”, u: Mutapčić, Edin (ur.), Zbornik radovaznanstvenog skupa Austrijski građanski zakonik (1811–2011) str. 31–49, Pravnifakultet Univerziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera uOsijeku, 2013. Интернет: https://www.bib.irb.hr/728539, 3.3.2022.Neschwara, Christian, Über das Schicksal der ältesten Materialien zur Gesetzge-
bungsgescichte des Österreichischen ABGB. Vienna, Faculty of Law, University ofVienna, 2010. Интернет: https://www.law.muni.cz/sborniky/ dny_prava_2010/files/prispevky/08_promeny/Neschwara_Christian_(3668).pdf, 15. 9.2021.Ottaway, Catherine, Harang, Georges-Louis, Reform of the French “Civil code”.Eurofenix, 2016.Schmid, David, “(Do) We need a European Civil Code (?)”, Annual Survey of
International & Comparative Law, 2012, Vol. 18: No. 1. Интернет:http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol18/iss1/11, 9. 8.2021.Водинелић, Владимир В., „Београдска цивилистика и њено европскоокружење (школе и правци у првом веку српске цивилистике”, у: Научно
наслеђе Правног факултета у Београду: 1841–1941, зборник научнеконференције одржане 9. и 10. априла 1992, стр. 69.Водинелић, Владимир В., „Сто педест година касније: Шта је још живо у српскомграђанском законику?”, у: Миодраг Јовичић (ур.), Сто педест година од
доношења српског грађанског законика (1844–1994), Зброник радова санаучног скупа одржаног 23. и 24. маја 1994, Београд, 1996, стр. 389–390.
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7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Међу старијим сестрама српске цивилистике три су најутицајније –немачка, француска и аустријска. Исте су биле београдским цивилистимаглавна изворишта инспирације. Утицале су како на овдашњуграђанскоправну догматику тако и на општетеоријске и методолошкеставове цивилиста. Код сваког од цивилиста уочљива је претежна веза санеком од водећих цивилистика: „француска веза”, „немачка веза”, „аустријска”.Немачки утицај доминира у 19. веку, а видан је код Ј. С. Поповића, Ј.Стефановића, Д. Матића, Г. Гершића, А. Ђорђевића, Л. Марковића, а аустријскикод Г. Гершића и А. Ђорђевића. Француски утицај доћи ће до изражаја каснијеи преовладавати у 20. веку, а у првом плану је код Г. Гершића, (у доцнијојфази), Ж. Перића, Ж. Спасојевића, Б. С. Марковића. Српски грађански законикније уродио типичном пратећом појавом кодификовања. Наиме, нијезагосподарила централна идеја егзегетске школе, и са њом осиромашенаправна наука сведена на једноставне премисе, незаинтересована за историјуи филозофска промишљања, а није уследило ни затварање у сопственедуховне границе и самоизолација спрам иностране правне мисли.70 Српскиграђански законик је сачињен по угледу на аустријски, а касније и нафранцуски Code Civil. Његов творац је био Јован Хаџић, а донесен је 1844.године. Када би Јован Хаџић којим чудом васкрсао, заинтересован за судбинусвојег дела, прво би упитао данашњег правника: „Говорите ли егзегеовски?”.Јер, све је право језиком увезано: ван језика правни појмови немајуегзистанције, него постоје само кроз њега. Одговор данашњег правникаморао би гласити: „Углавном не говорим тим правничким језиком, а већимделом га не бих ни разумео да није контекста, употребљених синонима илилатинских еквивалената”. Јер СГЗ-ова „посебна” права и обавезе (параг. 2)постала су у међувремену приватна права и обавезе, „правица” (параг. 2, 6, 8)– право, „основе правице” (параг. 8, 10) – правна начела, „господар” и„баштиник” (параг. 211 и д., 938) преобратили су се у власника покретне ивласника непокретне ствари, „право баштинско” и „баштина” (параг. 197,2011, 212, 213, 670) – у својину непокретности, „убаштињење” (параг. 326) –у укњижење, „баштинска” залога (параг. 326) – у хипотеку, „нарушитељправа” (параг. 16) – у повредиоца, „придодатак” (параг. 186, 188) – уприраштај, „следства” (параг. 62, 301, 889) – у правне последице, „правична”и „тврда” државина (параг. 200) – сада је законита државина, „бесавестан”(параг. 203, 205) држалац – сада је непоштен, несавестан, „оптужени” (параг.221) – сада је тужени, „законим начином” стечено (параг. 88, 225, 285) – сад
70 Владимир В. Водинелић, „Београдска цивилистика и њено европско окружење (школе иправци у првом веку српске цивилистике”, у: Научно наслеђе Правног факултета у

Београду: 1841–1941, зборник научне конференције одржане 9. и 10. априла 1992, стр. 69.



је пуноважно, „кираџија” (параг. 683 и д.) – закупац, а „крија” односно „аренда”(параг. 693) – садa је закуп, „безбрачни родитељ” (параг. 132) –ванбрачни,„прибелешка” (параг. 309) – предбелешка, „поверитељ” (параг. 868, 872, 889)–сада је поверилац, „ствар” (параг. 182, 184, 190, 538, 544) – престала је битии ствар и чинидба и право, и само је то право, „лихва” (параг. 601, 602, 654) –камата, „промена” (параг. 632) – трампа, „стециште” (параг. 755, 764, 830) –стечај, „имање” (параг. 725, 759, 800) – сада је имовина.71 Проф. Водинелићсматра да Српски грађански законик садржи: поједина решења која пре могуда се бране но нека важећа, поједина решења која ваљано могу да попунеправне празнине важећег права, и поједина решења која корисно могу дапослуже при примени важећег права.72 Према наведеном можемо уочити дасе Српски грађански законик ослања како на Грађанске законике Аустрије иФранцуске тако и Немачке, и то не само у систематском или методолошкомсмислу, него СГЗ осликава и све оне школе које су пратиле развој европскихкодификација (као што су аустријска и француска егзегеза са идејамазаконског позитивизма, јуснатуралистичка традиција, немачка историјскаправна школа (Савињи), у крилу пандетистике однегована је појмовнајурисприденција (Пухта), касније настаје и интересна јуриспруденција итд.).Европске кодификације су имале снажан утицај на СГЗ, а такав историјскиконтинуитет требало би неговати и даље. С обзиром на то да сеприлагођавањем права једне државе са другим државама постиже јакасарадња и међусобна повезаност, тај пут не би требало прекидати. С другестране, оно што чини саму срж српског грађанског права такође не битребало занемарити или преобликовати, јер увођењем страних појмова итуђица у српско право ми заправо губимо већ постојећа решења, која могу дадају одговоре на различите облике нових изазова и процеса хармонизациједомаћег права са правом ЕУ. 
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српског грађанског законика (1844–1994), Зброник радова са научног скупа одржаног23. и 24. маја 1994, Београд, 1996, стр. 389–390.72 Ibid., стр. 396.



OVERVIEW OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT 
OF THE EUROPEAN CODIFICATION OF CIVIL LAW

Summary: In her work, the author examines the significance and historical creationof major European codifications of civil law, which influenced the development ofcivil law systems in many countries of the world with their examples. Using legalmethodology, especially historical, dogmatic, normative and comparative methods,the author tried to provide adequate explanations of various theoretical andpractical approaches in the development and codification of European civil law inorder to shed light on the functional relationships between the civil law systemsof European countries which are integral parts of one European civil codifications“in the making“. With this approach, the author was able to point out therelationships that exist between national civil law systems and the law of theEuropean Union (EU), for which the inherent principle of the primacy of legalacquis (Acquis Communautaire) applies. Trying to crystallize the legal approachesand concepts adopted in different EU member states, the author providedmeaningful explanations about the position of the Serbian Civil Code (SZG) inrelation to the civil law systems of some European countries.
Keywords: Private law, Civil codification, European codification, SGZ.
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ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ И ЛОБИРАЊЕ
У ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слободан НЕШКОВИЋ1

Апстракт: У раду се анализира концепт интересних лобистичких група,њихово појмовно одређење, начини деловања и односи са другим субјектима.Аутор указује на везе које постоје између интересних група унутаринституција Европске уније (ЕУ) и Републике Србијe, а које персонификујуодносе моћи. Деловање интересних група углавном зависи од њиховеорганизованости, материјалних капацитета и циљева које те групе желе даостваре, односно од интереса и моћи лица за чије интересе лобирају и чијеинтересе заступају. Предности деловања интересних група произилазе изчињенице да се одређене делатности могу брже и ефикасније реализоватикроз њихово лобирање. Лобирање је организована и комплексна активносткоја је конципирана ради реализације интереса појединаца и држава. То јеполитичка и комуникацијска област која по правилу изазива бројне расправеи дебате. Лобирање у многим земљама још увек има негативне конотације,нарочито због скромног законодавства. Лобирање је, пре свега, изузетнавештина, а потом и савремена научна област. Интересне групе ипрофесионалне лобистичке организације делују у државним институцијамадржава чланица и држава кандидата за приступање ЕУ (укључујући иинституције Републике Србије), у оквиру самих институција ЕУ, као и у оквируинституција других међународних организација. У раду се анализира начин
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деловања интересних лобистичких група у главним телима ЕУ – Европскојкомисији, Европском парламенту и Савету.
Кључне речи: Лобирање, интересне групе, циљеви, деловање, законодавство,ЕУ, Србија.
1) УВОДДеловање интересних лобистичких група припада доменунајатрактивнијих и најконтроверзнијих делатности националних имеђународних субјеката на глобалном и националном плану. Интереснелобистичке групе представљају важан чинилац ефикасног функционисањацелокупног друштвено-политичког система држава, па и саме ЕУ.Проучавање интересних група значајно је с позиције сагледавањафункционисања (или нефункционисања) политичких институција,дистрибуције моћи и вршења политичког утицаја. У актуелном академскомдискурсу појам интересних група није етаблиран, односно нису научноформулисане терминолошке разлике између формалних и неформалнихгрупа, покрета и организација. Интересне групе разликују се по вишекритеријума. Тако постоје формалне и неформалне интересне групе премаресурсима које поседују, врстама стратегија и тактика које имплементирајуи ефектима које постижу. Лобирање представља један од видовакомуникације у којем се настоји наметнути своје мишљење или бар утицатина мишљење других, за питања која су битна одређеној интересној групи.Поступак лобирања многи, не само мање информисани, везују за незаконитерадње као што су мито и други облици корупције. Савремене методе ипоступци лобирања подразумевају ангажовање посебно обучених,професионалних лица и организација. Лобирање се спроводи уз употребузначајних финансијских средстава, што је регулисано законима и другимнормативним актима држава. Овај феномен није заобишао ни Србију, илобирање је присутно у Србији већ дужи временски период са различитимполитичким и економским реперкусијама. Ваља још уочити да је лобирањеу ЕУ постао легалан и легитиман начин за остваривање постављених циљеваи интереса, при чему је Брисел стециште највећег броја лобиста у свету.Србија je на овом плану донела Закон 2018. године, у оквиру сетаантикоруптивних прописа у борби против политичке корупције. Усавременом друштву лобирање представља својеврсну уметност уреализацији пројектованих задатака, кроз различите технике заговарањакоје се користе најчешће у политици и законодавству. Интересне групе,синдикати, невладине организације, а последњих година можда и најчешће– мултинационалне компаније, користе лобистичке технике како биспровеле донoшење неког решења или закона који одговара њиховимциљевима. У предметном раду феномен интересних група и лобирањеразматра се као легална активност.
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2) СПЕЦИФИЧНОСТИ ДЕЛОВАЊА 
ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА У ЕУНакон изласка Уједињеног Краљевства из ЕУ ову организацију чини 27држава чланица, са 24 званична језика, 754 посланика у Парламенту, 24генералне дирекције, те приближно 50.000 службеника и око 20.000лобиста.2 У оквиру ЕУ лобирање добија све више на значају због проширењанадлежности европских институција и отворености европских званичникапрема интересним групама. Интересне лобистичке групе унутар ЕУразврстане су на:– Европска удружења (нпр. Удружење петрохемијских произвођача Европе);– Национална удружења (нпр. Конфедерација британске индустрије);– Појединачна предузећа;– Консултантске лобистичке фирме;– Јавне огране власти; – Ad hoc коалиције по појединим питањима, и– Стручне организације.Интересне групе унутар ЕУ настоје да се изборе за остваривање својихидеја и интереса, без обзира да ли се ради о пословним или непословниминтересима. Утицај интересних група углавном је условљен ресурсима сакојима располажу, било да се ради о информацијама, економској моћи,статусу, утицају на примене регулативе и др. Моћне и велике организацијепо неком правилу увек располажу са најсвежијим информацијама, имајудовољно чланова за приступ свим центрима утицаја. То не значи да самовелике организације имају утицај, јер и мале организације које су доброорганизоване имају могућност да располажу утицајем. Међутим, колики јеконкретно утицај појединих интересних и лобистичких група, тешко јеегзактно утврдити. Интересне групе унутар ЕУ врше утицај на Комисију,Савет и Европски парламент.3

Европска комисија је институција која врши право иницијативе, односнопредставља прву адресу ако се неко питање поставља на дневни ред.Комисија додељује нацрт акта генералној дирекцији која даје одељењузадатак да га напише.4 У овој фази предлагања Комисија је владар игре,чланице су мало присутне и Парламент такође. Ово је врло добро познато
2 Мара Ковачевић, Деловање организованог интереса у Европској унији: актери ипроцеси у игри на два нивоа, Годишњак, ФПН, Београд, 2010, стр. 330.3 Ibid., стр. 332.4 Slobodan Nešković, Methods and Procedures of Lobbyng in the Economic Development of

Countries, EMoNT 2016, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 2017, p. 29.
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интересним групама и лобистима, тако да се њихово деловање усмеравауправо у овој фази. Међусекторско консултовање значајно је јер се дирекцијене либе да интервенишу, а важне су и дискусије у кабинетима и састанакшефова кабинета једном недељно. Са повећањем интересних група, повећавасе и број форума које одржава Комисија, на којима ове групе износе својеставове. Неки оспоравају састанке Комисије са интересним групама, односноинформације које добијају на тим састанцима морају бити строго проверене,јер интересне групе могу пласирањем погрешних информација довести доштетних последица. 
Савет има моћ у институционалном систему ЕУ, односно чини фазуусвајања, најчешће са одлучивањем. На овом нивоу све је транспарентно ијавно доступно. На њега се виши посредан утицај преко националних влада.Земља која је председавајућа је од интереса, али на које ће владе да се утичезависи од питања о којима се расправља. Националне компаније инационална удружења остварују утицај посредством националних група иканала за комуникацију. 
Европски парламент се сматра најслабијом кариком у тријалозима.Парламент је најмање технички „поткован” у односу на Комисију и Савет. Онје природни савезник група које се залажу за заштиту животне средине,потрошачка и људска права. Порастом овлашћења Европског парламентаповећавало се и његово учешће у одлучивању, а његова атрактивност јевременом расла и код интересних група. Више посланика Парламента је јавноизјавило да се бар једном месечно састаје са представницима интереснихгрупа, а подаци кажу да има и годишњих пропусница које за лобисте издајеПарламент. Парламенту је од користи сваки вид ресурса које можеупотребити за изношење предлога Комисији, и то не само стручнеинформације, већ и потребе и ставови релевантних актера на европском инационалном нивоу. То се све чини у сврху спречавања усвајања регулативакојe би биле лоше прихваћене.5
3) ЛОБИРАЊЕ И ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕТермин лобирање води порекло од латинске речи labium, што значи„предворје”. У старом Риму обично се „предворје” повезивало са политичкомрасправом која се водила незванчно, иза кулиса „у предворју” Сената.6 У

5 Mancur Olson, Logika kolektivnog delovanja, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2009, str. 21.6 Лобирањем су се бавили још у античко доба, у време Цицерона и Демостена. НaПерсијском двору, па ни у хеленизму, лобирање није било непознато. За времеОтоманског царства лобирање је било везано за мито. Нови век је донео правограђанства и право на одбрану сопствених политичких интереса. У Уједињеном



савременом условима термин се везује за енглеску реч lobby, која значивелику просторију отворену за јавност, посебно за сусрете парламентарацаи других лица.7 У политичком контексту лобирање значи убеђивање илизаступање интереса. То је чин законитог покушаја да се утиче на поступке,политике или одлуке владиних званичника, најчешће законодаваца иличланова регулаторних агенција. Лобирање обично укључује директанконтакт лицем у лице, који обављају појединци, удружења и организованегрупе, укључујући појединце у приватном сектору, корпорације, колегезаконодавца или владиних званичника, или групе за заступање (интереснегрупе). Лобисти могу бити међу бирачким јединицама законодавца, штозначи гласач или блок бирача унутар изборног округа; могу се бавитилобирањем као бизнисом. Професионални лобисти су људи чије пословањепокушава да утиче на законе, прописе или друге владине одлуке, акције илиполитике у име групе или појединца који их ангажује. Појединци инепрофитне организације такође могу лобирати као чин волонтирања иликао мали део свог нормалног посла. Владе често дефинишу и регулишуорганизовано групно лобирање које је постало утицајно. Из наведеног следида је најзначајнији инструмент лобиста успостављање и одржавање личниходноса са утицајним људима на политичкој сцени и у владајућојноменклатури, односно сарадња са групама које заступају сличне интересе.Теоретичар Манкур Олсон (Mancur Olson), анализира понашање појединацау интересној групи и указује да је ирационално, нелогично да неко улажесвоје ресурсе тежећи само јавном добру из чијег коришћења нико нијеискључен, ако они као појединци од тога немају користи. У том случају, ониће одбити да сносе трошкове или ће прибећи моделу “слободних јахача” (free
riders), односно једни ће да се шверцују на рачун других. То је полазна основатеорије рационалног избора да деловање у групи одређује рачуницатрошкова који се улoжe и остварене користи.8Америчка традиција лобирања, као најутицајнија у савременом добу,потиче из 19. века. Везује се за председника Гранта и његов обичај да неконзумира дуван у Белој кући, што је омогућавало лобистима да у току паузе
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Краљевсту и САД лобисти имају значајан утицај у сектору пољопривреде, банкарствуи железници. У савременом добу у земљама западне демократије јача утицај напосланике. Период између два светска рата доноси појаву синдиката и покрета којипостају нови партнери државе. На европском тлу јача лобистички покрет усмерен каинституцијама. Видети: Slobodan Nešković, op. cit., p. 32.7 Правна енциклопедија објашњава да лобирање значи „организацију или друштвенускупину коју образују лица која нису чланови законодавног тела с циљем да утичу нарад законодаваца”. Видети: Besim Spahić, Osnove lobiranja, FPN, Sarajevo, 2006, str. 3.8 Славиша Орловић, „Интересне групе”, Политикологија, Универзитет „Унион – НиколаТесла”, Београд 2017, стр. 17.
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у холу оближњег хотела буду у контакту са председником. Покушајилобирања углавном се одвијају кроз приватне разговоре са заступницима ујавним телима када се на њих врши утицај без присуства јавности. Лобирањеје у Америци јасно регулисано законом на федералном нивоу. То су члановио транспарентности лобија и регистрацији страних агената који лобистепредставља као стране старешине. Сједињене Америчке Државе прихватилесу лобирање као нешто легално, што је тек касније прихваћено у земљамачланицама ЕУ.9 Према Данијелу Гегану (Daniel Gegan), лобирање је прошлокроз неколико фаза:– Оснивање (1957–1970), названо лобирање спајања када се код шестземаља јавила идеја за повезивање Европе кроз три начела: заједничкупољопривредну политику, оснивање царинске уније и укидањеунутрашњих царинских стопа;– Период осеке (1970–1987), дипломатско лобирање, период мрачнихгодина када се лобирање поверава дипломатама који су углавном билистационирани у Паризу одакле су остваривали контакт са Бриселом,Женевом и Римом;– Период јединственог тржишта (1988–2005), тј. стратешко лобирањевезује се за развој развијене технике лобирања. Технике су и данас уоптицају, а утицај техничких аргумената очитован је кроз оснивањеглобалне мреже када је Европски парламент постао најважнији елементлобирања. То је резултирало појавом великог броја лобиста, што јеизазвало промену система јер се изгубио кредибилитет;– Период 30 европских нација (2006–до данас), трансверзално лобирањекоје треба да се усаврши како би се боље функционисало у складу сазахтевима и могућностима елемената који га чине, а да би у будућностиканали у Бриселу требали да буду окренути лобирању истомишљеника,а не противника.10Лобисти, генерално, располажу различитим техникама и алатима какоби остварили свој циљ и пренели поруку. Коју ће методу изабрати зависи одциљне групе којој се обраћају. Разликују се директни и индиректни алатилобирања. За успешну методу често је потребно познавање великог бројамоћних и утицајних људи, као и баратање ексклузивним информацијама.Информације које мора познавати лобиста су најчешће о подацима којиописују процедуру, организацију, учеснике, догађаје који се односе на сектор
9 У нашој земљи, све донедавно, ова се активност повезивала за нешто деструктивно ивезано за корупцију. У новијем периоду лобирање стиче легитимитет и за остваривањењегове делатности држава планира одговарајућа средства и регулише поступке какоби се усагласила са међународним стандардима. 10 Danijel Gegan, Evropsko lobiranje, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013, str. 17.



или предмет. За лобисту је битно да изабере потез којим ће напредовати,односно да избегне потез којим губи. У том смислу потребно је одредититежину у одлучивању једних у односу на друге. Методе индиректноглобирања су чешћа појава и то су: усмена излагања на која има пресуданмоменат први састанак на коме се мора бити јасан и свеобухватан. Мора сепоседовати права информација и доказни материјал, и предвидети питањакоја ће бити постављена. Састанци од којих је опет најтежи први после когаје све једноставније, не постоји усмени поправни тако да лобиста мора битипотпуно припремљен; успех код саговорника оствариће ако се понаша каона пословном састанку који се одвија мирно и љубазно. Такође, приватнојпреписци се мора посветити посебна пажња без обзира што се ради оприватним писмима итд. Писмене и усмене методе користе се при позивањудоносиоца јавних одлука и разматрању проблема уз више личности,посредника посланика, партнера удружења лобиста, комитета за подршку идругих интересних група. У том смислу могуће је и оснивање фондација заинострану подршку које своје иницијативе преносе институцијама, текоришћење методе „тројанског коња” којом се интересне групе представљајуна приличан начин сакривајући реалне мотиве свога наступа. У новијојпракси приметна је употреба тзв. spina, који представља посебну методуповољног представљања неког догађаја или чињенице за вас, и неповољногпредстављања за ваше политичке противнике. Особе које користе spinназивају се спин докторима. Њихов настанак се везује за праксу САД у времекампање Била Клинтона (Bill Clinton) и Џорџа Буша (George Bush), док се натлу Европе њихов настанак повезује са праксом присутном у ВеликојБританији у време владе Тонија Блера (Tony Blair). У Америци је лобирањедефинисано Законом о порезима, по коме се разликују две врсте лобирања:директно лобирање – које је непосредан утицај на законодавну власт, илобирање из корена (grassroots) – које подразумева посредан утицај назаконодавство кроз мобилизацију јавног мњења и охрабрење грађана даутичу на своје представнике у Конгресу да гласају за одређене законе. Коначно, ваља уочити да лобирање подразумева и избегавање податакакоји нису тачни и поуздани. Лобирање подразумева и непомињање општегинтереса и принципа и неизношење превише аргумената и података оинституцијама које се заступају. Најубедљивије лобирање одвија се крозодмерену аргументацију без преувеличавања. Ако је реч о веродостојности,потребно је да у поступку лобирања буде изнето чињенично стање којеодговара реалности. Лобирање не захтева да се да сви подаци одмах илиуопште открију. Кроз лобистички поступак примењују се писмене и усменеформе комуникације које се међусобно допуњују. Коришћење лобистичкихметода утврђује се истраживањем и коришћењем добијених информација.Генерално узевши, мете лобиста могу се посматрати као: 
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– Шампиони – који престављају неуморне браниоце интереса групе,лобирају своје колеге и служе као изасланици за одређене предмете. Зањихово лобирање потребне су им информације;– Савезници – као група законодаваца који дају подршку. Потребно им јемало више убеђивања да би се изборили за одређене предмете;– Заштитна ограда – као законодавци који би потенцијално могли даподрже обе стране и представљају најчешће мете лобиста;– Доброћудни противници – који су најчешће опозициони законодавци.Главни циљ је спречавање да буду активни, и– Тврдокорни противници – који представљају вође интересних група којетреба изоловати.11
4) ЛОБИРАЊЕ У СРБИЈИПратећи савремене трендове Република Србија је 2018. године донелаЗакон о лобирању, који је ступио на снагу средином 2019. године.12Непосредни циљ био је имплементација националних стратешкихдокумената у сфери антикорупцијских прописа, нарочито област – политичкекорупције. Законом о лобирању предвиђено је да носиоци послова подносеАгенцији за борбу против корупције извештаје о спроведеним лобистичкимактивностима. У држави је поводом функционисања друштва лобиста 2009.године спроведено истраживање у широј јавности о самом лобирању. На овомистраживању дошло се до података да је корупција од асоцијација залобирање на трећем месту после политике и убеђивања. Такође, верује се дасу лобисти политичари иако су те две функције апсолутно неспојиве.13На територији наше земље већ седам година ради Друштво лобистаСрбије, којe око себе окупља особе које се баве лобирањем или желе дазакораче у воде лобиста. Ово друштво се бави побољшањем статуса лобистау друштву које је још увек оптерећено схватањем да је лобистичка делатностнеморална и неетична. Ружна слика о лобистима полако је почела да сепоправља последњих година.Друштво лобиста Србије има пет циљева:– Спречавање корупције као незаконитог деловања у поступку доношењаодлука;

11 Danijel Gegan, Ibid., str. 105.12 „Закон о лобирању”, Службени гласник Републике Србије (87/18; 86/19).13 Слободан Нешковић, Дипломатска комуникологија и реторика у савременој
међународној констелацији, ЦЕСНА Б, Београд, 2016, стр. 30.



– Усаглашавање домаћих прописа са европским законодавством;– Размена мисли путем дискусија, предавања и публикација;– Промовисање професије лобиста и,– Развијање праксе високих стандарда, као и личног и професионалногпонашања међу лобистима.Што се тиче активности српских лобиста у свету та активност нијезанемарљива, посебно на плану политичког лобирања у САД.14 Почетак 21.века и промене у политици наше земље донеле су ангажовање фирми уВашингтону, с циљем да се старају о заштити српских интереса у свету.15Лобирање које се тренутно врши у Бриселу и Вашингтону, поред агенцијакоје су ангажоване за тај посао, врше и наше дипломате.16 Велики пројекатлобирања извршен је када је UNESCO разматрао пријем Косова у својуорганизацију. Тада су се морале ангажовати значајне лобистичке групе какоби убедиле земље које су већ признале Косово као независну државу да такавпотез није добар за заштиту светске културне баштине на Косову и Метохији.Лобирање се вршило на два фронта и резултирало је успехом Србије.Коначно, Србији је лобирање потребно за оптималније спољнополитичкопозиционирање у свету. Са професионално и добро обученим лобистимаСрбија би имала могућност да оствари већи степен заштите својих интeресау светској политици и на међународном плану уопште. 
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14 У периоду Југославије, лобирање  у САД вршиле су бивше дипломате и амбасадори којису боравили у Америци. Током деведесетих година прошлог века, српско руководствноје сматрало да лобирање није потребно у пропагирању исправне српске политике. Збогтог става дошло је до унутрашњег политичког раскола у српској политици, а САД суусмериле своју пажњу ка Словенији и Хрватској.15 Професионално ангажовање лобиста у Србији почиње у моментима демократскихпромена 2000. године, када је за услуге лобирања ангажован бивши канадски премијерБрајан Малурни (Brian Malurney). Међутим, то лобирање није имало позитивнихефеката из разога што тај лобиста није имао америчко држављанство, нити јепредстављао неког из америчке админстрације ко би био лице од утицаја у Конгресуили Сенату. За време владе Бориса Тадића била је ангажована агенција Јувала Рабина
(Yuval Rabin), који је имао везе међу утицајним јеврејским лобијем у Америци. Резултатовога може бити и одлука власника CNN телевизије да после сусрета са Тадићем, 2004.године, одлучи да промени слику о нашој земљи. Што се тиче правне странеангажовања лобистичких кућа, са њима се закључују посебни уговори о лобирању.Уговори су код нас класификовани као тајни, међутим у САД ови уговори морају битијавно регистровани са свим значајним подацима о предмету уговора.16 Душко Димитријевић, Ненад Васић, „Лoбирaњe у прeгoвoримa o приступaњу Eврoпскojуниjи”, Eврoпскo зaкoнoдaвствo, 2016, vol. 13, бр. 56–57, стр. 9–20; Балша Кашћелан, ДушанКрсмановић, Економско и политичко лобирање, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
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Што се тиче лобирања на унутрашњем плану, у оквиру јавнихинституција и корпорација, јавна је тајна да је лобирање најјаче уфармацеутској и дуванској индустрији и на тржишту уџбеника. Као посебнојак и често апострофиран помиње се и увознички лоби, али и лоби везан затрговину струјом и енергентима. Познаваоци прилика кажу да су све јачилобисти и међу удружењима за заштиту животиња, ЛГБТ групама, као иеколошким удружењима. Сваки озбиљнији бизнисмен у Србији данасангажује лобистичку кућу у којој хоће да развија посао или са којом тргује.Следи да „уколико се лобирање буде спроводило јавно и ако се предвидиједнака могућност приступа професионалних лобиста ка доносиоцима јавниходлука, то би могло имати за крајњу последицу и побољшање квалитетачитавог законодавног процеса”.17
5) ИЗВОРИДимитријевић, Душко, Васић, Ненад, „Лoбирaњe у прeгoвoримa oприступaњу Eврoпскoj униjи”, Eврoпскo зaкoнoдaвствo, 2016, vol. 13, бр.56–57, стр. 9–20.Геган, Данијел, Европско лобирање, Завод за уџбенике, Београд, 2013.Кашћелан, Балша, Крсмановић, Душан, Економско и политичко лобирање,Завод за уџбенике, Београд, 2012.Ковачевић, Мара, „Деловање организованог интереса у ЕУ: актери и процесиу игри на два нивоа”, Годишњак, Факултет политичких наукаУниверзитета у Београду, Београд, 2010.Hague, Rod, Harop, Martin, Uporedna vladavina i politika, Fakultet političkih naukaUniverziteta u Beogradu, Beograd, 2014.Nešković, Slobodan, Bussiness Communication and Information Security – Case Study,Novi Sad: College of Technical Science, 2016.Нешковић, Слободан, Дипломатска комуникологија и реторика у савременој
међународној констелацији, ЦЕСНА Б, Београд, 2016.Nešković, Slobodan, Modern technologies in The Context of International EconomicWarfare, EMoNT 2014, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 2017.Nešković, Slobodan, Methods and Procedures of Lobbying in the Economic
Development of Countries, EMoNT 2016, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 2016.Нешковић, Слободан, Институционално позиционирање ЕУ, Европско
законодавство, 2022, бр. 77–78.

17 Ирена Петерлин, „Значај лобирања у Европској унији”, Анали Правног факултета у
Београду, 2006, стр. 247; Слободан Нешковић, Институционално позиционирање ЕУ,
Европско законодавство, 2022, бр. 77–78.



Olson, Mancur, Logika kolektivnog delovanja, Fakultet političkih znanosti Sveučilištau Zagrebu, 2009.Орловић, Славиша, „Интересне групе”, Политикологија, Универзитет “Унион– Никола Тесла”, Београд, 2017.Петерлин, Ирена, „Значај лобирања у ЕУ”, Анали правног факултета у
Београду, 2006.Spahić, Besim, Osnove lobiranja, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,Sarajevo, 2006.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ Србији делују интересне групе које перманентно раде на остваривањупројектованих циљева. Есенцијалну улогу имају лобистичке групе кроз којесе испољава моћ појединаца и група из сфере бизниса и политике.Објективни индикатори указују да моћни појединци и групе најбоље инајлакше реализују своје интересе преко политичких партија на власти.Регулаторне агенције, при томе, функционишу путем концепција моћнихактера, уз прикривену власт конкретних приватних претензија. Овде се морауважавати утицај традиције и политичке културе која доминира у Србији,што се идентификује већинским очекивањима да држава обезбеђује ресурсеу одређеним сферама, уместо личног организовања, удруживања ипредузетничког деловања. Државне установе у Србији требало би да поседујуинструменте за омогућавање равнотеже моћи између супротстављенихинтересних група. Иако је у поступак лобирања укључен већи бројинтересних група и појединаца, почев од припадника дипломатског кора, допредставника међународних корпорација, транснационалних компанија истраних инвеститора, лобирање не може бити ефективно ако нема значајнуполитичку подршку. То уосталом показује лобирање у оквиру институцијаЕУ, где се утицај интересних група подудара са политичким процесиманационалних заједница. Легализацијом лобирања у Србији, коначно судефинисани приоритети у области спречавања различитих обликаполитичке корупције. Бројне аномалије, које су се испољиле у његовојпримени, говоре у прилог хитном усклађивању домаћег законодавства саевропским и међународним правним стандардима. За Србију би било одпревасходне важности даља професионализација ове делатности, иуобличавање чврстог правног оквира који би омогућио заштиту виталнихнационалних интeреса и остварење демократски уређеног друштва.
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INTEREST GROUPS AND LOBBYING IN THE INSTITUTIONS 
OF THE EUROPEAN UNION

Summary: The paper analyzes the concept of interest lobbying groups, theirconceptual definition, ways of acting and relations with other entities. The authorpoints to the connections that exist between interest groups within the institutionsof the European Union (EU) and the Republic of Serbia, which personify powerrelations. The action of interest groups mainly depends on their organization,material capacities and goals that these groups want to achieve, that is, on theinterests and power of the persons whose interests they lobby for and whoseinterests they represent. The advantages of interest groups’ activities stem fromthe fact that certain activities can be implemented faster and more efficientlythrough their lobbying. Lobbying is an organized and complex activity designed torealize the interests of individuals and states. It is a political and communicationarea that, as a rule, causes numerous discussions and debates. Lobbying still hasnegative connotations in many countries, especially due to modest legislation.Lobbying is first of all an exceptional skill, and then a modern scientific field.Interest groups and professional lobbying organizations operate in the stateinstitutions of member states and candidate states for EU accession (including theinstitutions of the Republic of Serbia), within the EU institutions themselves, aswell as within the institutions of other international organizations. The paperanalyzes the way interest lobby groups operate in the main bodies of the EU - theEuropean Commission, the European Parliament and the Council.
Keywords: Lobbying, interest groups, goals, action, legislation, EU, Serbia.
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НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ПРЕГОВОРА
О ПРИСТУПАЊУ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

ЕУ – КЛАСТЕР 4 И КРЕДИБИЛНОСТ ДАЉЕГ
УСЛОВЉАВАЊА

Ивана МИЛИЋЕВИЋ1

Апстракт: Упркос интензивном присуству Европске уније (ЕУ) у регионуЗападног Балкана од почетка деведесетих година и примени политикепроширења, која важи за најуспешнији механизам њене спољне политике,процес интеграције ових држава тече изузетно споро. Не занемарујућивишеструке слабости западнобалканских држава, које несумњивоограничавају њихове капацитете за спровођење реформи, у раду се посебнапажња посвећује анализи политике условљавања коју ЕУ примењује међудржавама овог региона, како би се објаснио неуспех њене трансформативнемоћи. Ослањајући се на теоријски модел спољних подстицаја аутораШимелфенига и Седелмајера, рад анализира проблем некредибилногусловљавања од стране ЕУ, присутног у условима замора од проширења иизмењене улоге ЕУ у региону, одређене постојањем дилеме „стабилност –демократија”. У том контексту, усвајање нове методологије преговора оприступању имало је за циљ превазилажења постојећих проблема крозревитализацију политике проширења, а отварање Кластера 4 у преговоримаса Републиком Србијом први је случај њене примене. Основна хипотеза ураду је да у условима замора од проширења ЕУ и измењених геополитичкихоколности, отварање Кластера 4 представља, пре свега, подстрек за Србијуда остане на европском путу. С друге стране, из визуре ЕУ, отварање овогКластера треба да посведочи о успеху нове, ревидиране методологије. Натим основама ауторка указује на ограничене домете нове методологијепреговора, и потенцијалне импликације даље праксе некредибилног
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условљавања држава Западног Балкана. У раду је коришћена научна методаанализа садржаја релевантних правних и политичких извора.
Кључне речи: ЕУ, Западни Балкан, Србија, политика проширења, новаметодологија преговора, Кластер 4.
1) УВОДВише од двадесет година након потписивања Споразума о стабилизацијии придруживању, државе Западног Балкана још увек изразито споронапредују на путу ка чланству у ЕУ. Србија и Црна Гора, као државекандидати, не остварују значајан напредак без обзира на отворена поглавља,док Северна Македонија и Албанија наилазе на озбиљне препреке када је речо отпочињању преговора о чланству. Део одговорности свакако лежи на овимдржавама, које су често споре и недоследне у спровођењу реформи. Међутим,упркос одређеним реформама подржаним од стране ЕУ, на Западном Балканује последњих година приметно јачање ауторитарних тенденција. На томтрагу треба поставити питање – зашто успех трансформативне моћи Уније,остварен у државама Централне и Источне Европе, у овом региону изостаје? Нема сумње, други део одговорности јесте на самој Унији, која се већ дужевреме налази у стању „замора од проширења” (enlargement fatigue). Дилема –да ли Унија има капацитета, али и воље за даље ширење – појављује се наконнеуспеха референдума о Уговору о Уставу ЕУ, да би постала једно одцентралних питања након приступања Бугарске и Румуније 2007. године.Измењене геополитичке околности и кризе које су потресале ЕУ не само дасу питање проширења стављале у други план, већ су и утицале на јачањенегативног дискурса о овом процесу, често износећи нове захтеве у већдовољно компликован сет услова за приступање. Повратно, то је утицало нанастанак „замора од приступања” међу државама Западног Балкана, што једодатно проузроковало да сва три кључна актера – ЕУ, њене државе чланицеи државе кандидати – показују резервисаност према даљем проширењу.2Теоријски модел спољних подстицаја Франка Шимелфенига (Frank

Schimmelfennig) и Урлиха Седелмајера (Ulrich Sedelmeier), развијен за анализуполитике условљавања примењене у интеграцији земаља Централне иИсточне Европе, везује успех ове политике за неколико фактора, и то:одређеност услова, обим и брзина користи коју трећа земља добија,кредибилитет претњи и обећања и обим трошкова прихватања услова потрећу земљу.3 Ослањајући се на овај теоријски модел у раду ће се, кроз кратакисторијски осврт, неуспех политике проширења на Западном Балкану
2 Тања Мишчевић, „Савремени изазови политике проширења ЕУ на Западни Балкан”,

Политичка мисао 2016, vol. 53, бр. 2, стр. 133–155. 



анализирати првенствено кроз призму ниске кредибилности условљавањаод стране ЕУ, што је од самог почетка процеса интеграције узрокованонедовољно јасним условима и недовољно брзим и адекватнимнаграђивањем држава у процесу приступања. Стога, у тренутку у ком сепроцес проширења на Западни Балкан налази(о?) „на вештачком дисању”,изношење предлога за усвајање нове методологије у политици проширењана овај регион може представљати одређен покушај за њено оживљавање,усвајањем јаснијих параметара и омогућавањем постепеног приступања.4 Узпитање – да ли нова методологија на адекватан начин одговара наструктурне недостатке који оптерећују политику проширења, овај рад имаза циљ да се кроз призму искуства Србије, као једне од држава кандидата,осврне и на питање да ли су усвојене методолошке измене успеле да овомпроцесу дају нови замах. Чињеница да је Република Србија у децембрупрошле године отворила преговарачки Кластер 4, који се односи на Зеленуагенду и одрживо повезивање, свакако представља известан помак на њеномпуту ка чланству у ЕУ. Овај рад ће настојати да одговори на питање штаотварање новог кластера представља за Републику Србију, а шта за ЕУ, уоколностима споменутог замора од проширења, присутног међу свимактерима? На тим основама, у раду се испитује да ли отварање Кластера 4заиста представља резултат стварног напретка који је Србија остварила уњиме обухваћеним областима. У условима замора од проширења ЕУ иизмењених геополитичких околности, отварање овог Кластера представља,пре свега, подстрек за Србију да остане на европском путу. С друге стране, извизуре ЕУ отварање Кластера 4 треба да посведочи о успеху нове, измењенеметодологије преговора о приступању. Самим тим, ово постаје још једанпример некредибилног условљавања држава кандидата од стране Уније,чиме се, како се испоставља, наставља тренд јачања стабилократија урегиону, док остварење суштинског напретка и даље изостаје. Какокритеријуми чланства, па и сам бирократски процес постају све захтевнијиза кандидате за чланство, постоји мишљење дела аутора да је управо таквалогика допринела удаљавању од суштине која почива на преображају истварању одрживог, европеизованог система код држава овог региона.
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3 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, „Governance by conditionality: EU rule transferto the candidate countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European Public Policy,vol. 11, no. 4, 2014, p. 664. 4 Milada Anna Vachudova, “EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzlesof Enlargement Ten Years On”, према Јелена Тодоровић Лазић, „Изазови политикепроширења у светлу трансформације ЕУ – да ли је пораст скептицизма у Србијинеизбежан?”, Међународни проблеми 2019, vol. 71, бр. 1, стр. 82. 
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2) ПОЧЕТАК „ЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ” ЗАПАДНОГ БАЛКАНАПолитика проширења ЕУ представља свеобухватну и оквирну политикукоја има за циљ припрему држава кандидата за чланство у ЕУ.5 Иако су ираније постојала правила која су се односила на пријем нових чланица,политика проширења се као конкретна политика развила формулисањем
Копенхашких критеријума, у намери да регулише пријем држава Централнеи Источне Европе. На регион Западног Балкана, који обухвата државе бившеЈугославије, без Словеније а укључујући Албанију, ова политика почиње да сепримењује крајем деведесетих година. Потписивање Дејтонског споразума1995. године омогућило је окончање оружаних сукоба, а прве годинепостконфликтне стабилизације биле су обележене иницијативама ЕУ, али иСједињених Америчких Држава за успостављање оквира за мултилатералнусарадњу међу новонасталим државама.6 Сам термин настаје паралелно саразвојем Регионалног приступа ЕУ 1996/1997, који је за циљ имао пре свегастабилизацију овог подручја. Како се у стручној јавности уочава, политикаусловљавања у том периоду подразумевала је дефинисање сета политичкихи економских услова које ове државе треба да испуне, али без јаснеперспективе о приближавању ЕУ.7 Награде за спроведене реформе огледалесу се у финансијској помоћи, једностраним трговинским повластицама иуговорном јачању сарадње.8 Но, како поједини аутори наводе, за разлику оддржава Централне и Источне Европе испуњавање услова за државе ЗападногБалкана није нужно значило убрзавање процеса проширења, већ је претежнодолазило до негативног условљавања, које се испољавало крозограничавање уговорних односа или чак и увођење санкција (у случају СРЈугославије).9 Резултати оваквог приступа, међутим, били су ограничени, арегион се убрзо суочио са новом кризом изазваном сукобима на Косову иМетохији и бомбардовањем СРЈ 1999. године. Постало је јасно да је неопходанамбициознији приступ Уније овом подручју, те је он редефинисануспостављањем Процеса стабилизације и придруживања. Овај процеспочивао је на елементима стабилности и интеграције, односно испуњавању
5 Невена Станковић, „Европске интеграције Републике Србије – између политикепроширења и Заједничке спољне и безбедносне политике”, Национални интерес 40,2021, бр. 3, стр. 187–211.6 Драган Ђукановић, „Западни Балкан: од сукоба до евроинтеграција”, ГодишњакФакултета политичких наука год. 3, бр. 3, 2009, стр. 496–497.7 Јелена Б. Тодоровић, „Србија и политика условљавања ЕУ”, Политичка ревија, 2011,vol. 28, бр. 2, стр. 183–200. 8 Иван Миловановић, „Проширење на Западни Балкан: између стварности и новеметодологије”, Национални интерес 2020, vol. 38, бр. 2, стр. 55–74. 9 Ibidem



функционалних захтева проширења, чиме је државама Западног Балканаексплицитније понуђена могућност приближавања ЕУ.10 Намера оинтеграцији ових држава у оквиру Процеса стабилизације и придруживањапрви пут је и званично потврђена на Самиту Европског савета у Санта Маријиде Феири (Santa Maria da Feira), 2000. године. О њима се први пут као о„потенцијалним чланицама ЕУ” говори на Самиту у Солуну 2003. године, којипрактично представља заокрет од политике стабилизације ка процесупридруживања.11 Солунска агенда и Заједничка декларација ЕУ и државаЗападног Балкана представљале су израз привржености европскојперспективи, уз акценат да ће се напредак сваке државе на том путу убудућности посматрати појединачно.12 Испоставља се да је такав приступомогућио изолован успех политике проширења у овом региону, и то у случајуХрватске која је 1. јула 2013. године постала чланица ЕУ. Хрватска тимепрестаје да буде део Западног Балкана, који, према речима појединиханалитичара, као оквир за регионалну сарадњу практично опстајепрвенствено зарад остваривања чланства у ЕУ.13
3) ОГРАНИЧЕНИ ДОМЕТИ ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊА ЕУ Упркос интензивном присуству Уније у региону од почетка деведесетихгодина и примени политике проширења, која важи за најуспешнијимеханизам њене спољне политике, процес интеграције овог региона течеизузетно споро. ЕУ је, кроз критеријуме из Копенхагена, регионални приступи Процес стабилизације и придруживања, успела да подстакне стабилизацијуи економски опоравак овог подручја.14 Ипак, врло брзо је постало извесно дауспех постигнут у интеграцији држава Централне и Источне Европе нећемоћи да се понови и на Западном Балкану. Сукоби деведесетих годинаоставили су бројна отворена питања у региону, а новонастале државе билесу слабе, са недовољно развијеним институцијама, слабим правосуднимсистемима, оптерећене проблемима корупције и организованог криминала.15Свакако, бројни проблеми у државама овог региона, попут недостаткавладавине права, нефункционалних демократских институција и проблема
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10 Ibidem11 Јелена Б. Тодоровић, op. cit., стр. 193. 12 Иван Миловановић, op. cit., стр. 58. 13 Драган Ђукановић, „Западни Балкан: стални усуд европске периферије”, Међународни
проблеми, 2015, vol. 67, бр. 4, стр. 355.14 Ibid., стр. 498. 15 Маја Ковачевић, „Ограничења трансформативне моћи ЕУ и Западни Балкан”,
Међународни проблеми 2019, vol. 71, бр. 1, стр. 39.
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тзв. заробљене државе, на које указују и извештаји Европске комисије,представљају препреку интеграцијама, онемогућавајући спровођењереформи.16 У вези с тим, вишеструке слабости западнобалканских држава,попут ограничења у успостављању државности, недовољно развијенихадминистративних капацитета, као и ограничене политичке моћи самихинституција, неки су од разлога немогућности примене европских стандардау кључним доменима ових држава. Након више од двадесет година процесаевроинтеграција, ни у једној од држава Западног Балкана није дошло доконсолидације демократије, а протеклих година забележен је и значајан паду демократичности. Према последњем извештају Фридом Хауса (Freedom
House), све државе овог региона оцењене су као „делимично слободне”државе са „хибридним режимима”.17 У светлу јачања ауторитарнихтенденција, намеће се закључак да политички лидери региона нисумотивисани на спровођење реформи које би умањиле њихову популарности сузиле маневарски простор за њихово деловање на унутрашњем плану.18Важно питање је, међутим, зашто не постоји довољно јак подстицај зареформе? У том контексту биће посебно анализирани узроци неуспехаполитике условљавања ЕУ на овом простору. То треба, пре свега, разматрати у светлу промењене улоге ЕУ на ЗападномБалкану, која је уследила након неуспеле ратификације Уговора о Уставу заЕвропу, економске кризе, а касније додатно продубљена кризом еврозоне имигрантском кризом. Управо вишедимензионалност кризе ЕУ постепено јетрансформисала њену улогу у региону. Како аутори примећују, из улогеактивног учесника у процесима, ЕУ је доспела у улогу пасивног посматрачадогађаја, првенствено с циљем одржања стабилности на сопственимспољним границама.19 Преусмерење Уније, првенствено на унутрашњапитања, оставило је простора за деловање актера који су нудили стабилност,али претежно урушавањем демократских институција и суспензијом даљихреформи на путу евроинтеграција. Стабилократије, како се ови режимиодређују у литератури али и јавном дискурсу, парадоксално свој спољнилегитимитет добијају управо из Брисела.20 Последично, испоставља се дапрозападна спољна политика омогућава овим режимима одређенманеварски простор за учвршћивање своје позиције на унутрашњем плану,
16 Ibidem 17 Freedom House, Countries and Territories, 2022. Интернет: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores. 3.8.2022. 18 Маја Ковачевић, op. cit., стр. 41.19 Иван Миловановић, op. cit., стр. 63.20 Florijan Biber, Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu, Biblioteka XX vek, Beograd,2020, стр. 149.



чиме политика условљавања од стране Уније у овом региону добија потпунонову димензију. У оваквој констелацији, стабилност се истиче као први услов,чије испуњење ЕУ награђује толерисањем пракси које су у супротности сањеним вредностима.21 Такав приступ представља велику претњу покредибилност условљавања од стране ЕУ, која ће се даље разматрати каоједан од кључних фактора, који у овом региону доприносе очувању status quo,умањујући могућност за суштинске реформе.
4) ПРОБЛЕМ (НЕ)КРЕДИБИЛНОГ УСЛОВЉАВАЊА 

У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈАМодел спољних подстицаја Шимелфенига и Седелмајера почива напретпоставкама теорије рационалног избора, према којој држава у процесуприступања прихвата правила ЕУ „уколико корист и награда Унијепревазилазе унутрашње трошкове усвајања правила”.22 На примеру процесаинтеграције држава Централне и Источне Европе, овај модел понудио јепреглед фактора који утичу на различит степен прихватања реформи иправила ЕУ међу овим државама, па може бити од помоћи приликомразматрања фактора који детерминишу ограничен успех (а према некима ипотпуни неуспех) политике проширења на Западном Балкану. Поменутимодел идентификује четири кључна фактора, и то: одређеност услова, обими брзину награђивања, утицај вето играча и трошкова прихватања услова икредибилитет условљавања, о којима ће у наставку текста бити речи. С једнестране, политика условљавања ЕУ испољила је специфичност када је реч оовом подручју, како због његовог конфликтног наслеђа и различитихнерешених питања узрокованих распадом Југославије, тако због слабеекономске развијености региона.23 У том смислу, стручњаци оправданоупућују да су захтеви постављени пред државе овог региона били знатнокомплекснији у односу на државе Централне и Источне Европе, имајући увиду примењиван мултидимензионалан приступ условљавању премарегиону Западног Балкана.24 Наведени приступ објединио је Kопенхашке
критеријуме, услове који су се односили на читав регион, као и додатнеуслове за сваку појединачну државу. Чињеница да су уз Kопенхашке критеријуме и захтеве који се односе наусклађивање са правним тековинама ЕУ, на државе Западног Балкана билипримењивани и услови везани за сарадњу са Међународним кривичним судом
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21 Ibid., стр. 154. 22 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, op. cit., p. 663.23 Јелена Б. Тодоровић, op. cit., стр. 192.24 Ibidem
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за бившу Југославију и изградњу државе, водила је замагљивању критеријумакоје треба испунити.25 Додатно, мешање нормативних, функционалних иреалполитичких захтева оставља доста простора за неусаглашеност приступаи постојање различитих интереса држава чланица.26 Унутрашњенесагласности, као и неусклађености између држава чланица, не само да шаљуопречне поруке које „збуњују” државу кандидата остављајући тиме просторза различита тумачења, већ и значајно умањују кредибилитет самогусловљавања од стране ЕУ.27 Како истиче Маја Ковачевић, можда најбољипример јесте постављање услова нормализације односа са тзв. Косовом уоквиру преговарачког поглавља 35 за Србију, иако ни међу државамачланицама ЕУ не постоји сагласност о међународноправном статусу Косова.28Снажни међународни притисци у најосетљивијим питањима за новонасталедржаве, мотивисани посебним спољнополитичким циљевима западнихдржава, утицали су на приоритете нових власти и на известан начинподривали њихову способност да ефективно управљају земљом, што је, премамишљењу појединих аутора, остварило негативан утицај надемократизацију.29 Све наведено сугерише да природа условљавања осликаватенденцију која је још од деведесетих година присутна у приступу ЕУ премаовом региону, а који подразумева прво стабилизацију, а затим интеграцију,што даље води у дилему – стабилизација и изградња државе илидемократизација и изградња институција.30 Према теорији спољнихподстицаја, врло важан фактор када је реч о кредибилности условљавањајесте доследност у примени. Како се истиче, подређивање условљавањадругим политичким, стратешким или економским интересима може водититоме да држава очекује награду без обзира на испуњавање услова, или да неочекује награду без обзира на испуњавање услова.31 Међутим, постојањедилеме „стабилност – демократија” водило је често неконзистентној примениусловљавања, с обзиром на то да, како би избегла безбедносне ризике, Унијау неким случајевима прибегава флексибилнијој примени критеријума.32 Како
25 Маја Ковачевић, „Политика проширења ЕУ у потрази за реформом”, Политичка

ревија, 2020, vol. 64, бр. 2, стр. 136.26 Ibidem27 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, op. cit., p. 666. 28 Маја Ковачевић, op. cit., стр. 136. 29 Небојша Владисављевић, Успон и пад демократије након Петог октобра, Архипелаг,Београд, 2019.30 Маја Ковачевић, „Ограничења трансформативне моћи ЕУ и Западни Балкан”, op. cit.,стр. 40–41. 31 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, op. cit., p. 666.32 Маја Ковачевић, op. cit., стр. 41–42.



закључује Маја Ковачевић, на тај начин се умањује трансформативна моћУније у овом региону, али и њен кредибилитет као нормативне глобалнесиле.33 Са тим у вези, истиче се још један врло важан фактор који се одражавана успех политике условљавања, а то је чињеница да Унија не успева у томеда државама кандидатима пружи одговарајућу награду, што у великој меридодатно умањује кредибилитет њеног деловања.34 Пример СевернеМакедоније, која је пристала на примену Преспанског споразума и променуимена мотивисана отпочињањем преговора о чланству, показује да чак и услучају високих политичких трошкова Унија може да обезбеди испуњењеизнетих захтева уколико понуди адекватну награду.35 Међутим, францускивето на отварање приступних преговора са Северном Македонијом оличењеје недостатка кредибилности условљавања. У контексту актуелних тензијакоје блокирају отпочињање приступних преговора са Северном Македонијом,присутни су и бугарски захтеви усмерени према овој држави, у замену зауклањање бугарског вета.36 Свеукупно посматрано, изостанак одлучнијегприступа Уније и њене спремности да испуни обећано треба разуметипрвенствено у контексту „замора од проширења”, што сведочи о већпоменутом недостатку сагласности међу државама чланицама и представљаважан фактор када је реч о (не)могућностима за даље проширење. У вези сатим, Петровић и Вучковић закључују да, док је логика санкционисањаназадовања повезана са оснаживањем кредибилности принципаусловљавања, треба имати у виду да је нужно додатно омогућити и већистепен извесности награђивања за предузете реформе.37 Коначно, присуство„пузећег национализма у политици проширења ЕУ” оличен је у тенденцијида државе чланице користе процес проширења како би наметнуле сопственеинтересе.38 У светлу актуелних околности, ово најбоље илуструје управо случајСеверне Македоније, чији напредак у евроинтеграцијама блокирају суседнедржаве, иако су формални критеријуми за отварање преговора о чланству
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33 Ibid., стр. 41.34 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, op. cit.35 Маја Ковачевић, op. cit., стр. 137.36 Захтеви према Севернoj Македонији односе се на признање позиције парламентаБугарске, којом се тражи да Скопље призна бугарске корене македонског језика инарода, да унесе измене у свој Устав и испуни договор о добросуседству из 2017.године.37 Милош Петровић, Владимир Вучковић, „Kовид-19 – реметилачки чинилац у ближемповезивању Европске уније са регионом Западног Балкана”, у: Невена Станковић,Драгана Дабић, Горан Бандов (урс.) Развојни правци ЕУ након пандемије Ковид 19,Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2021. стр. 305.38 Florijan Biber, op. cit., str. 154. 
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испуњени.39 Тиме је кредибитет перспективе самог учлањења доведен упитање, због чега је било неопходно пронаћи нови оквир који ће, с једнестране, успети да прилагоди политику проширења атмосфери „замора” и, сдруге стране, покушати да превазиђе постојеће недостатке. 
5) НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ПРЕГОВОРА 

О ПРИСТУПАЊУ ЕУ – ПОКУШАЈ РЕВИТАЛИЗАЦИЈE
ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊАФранцуска невољност за наставак проширења на Западни Балканповезана је са њеним ставом да је неопходно, пре свега, продубитиинтеграцију и унапредити функционалност саме Уније како би она биласпремна да прими нове чланице.40 С тим у вези, аргумент за француско„црвено светло” јесте да је претходно неопходно реформисати сам процесучлањења, те је у новембру 2019. године Француска објавила Non-paper укоме истиче да је неопходно унети структурне промене, засноване напринципима постепеног приступања, строжијих услова, видљивих користии реверзибилности.41 Подстакнута овим предлогом, Европска комисија је уфебруару 2020. године усвојила нацрт нове методологије политикепроширења који је, такође, препознао неопходност јаснијег, одређенијег итиме предвидивијег процеса. Како се истиче у самом предлогу, од суштинскогзначаја је јачање међусобног поверења и унапређења процеса како би постао„предвидивији, кредибилнији, заснован на објективним критеријумима истриктном позитивном и негативном условљавању, и ревeрзибилности”.42Предлог је стога фокусиран на три аспекта – кредибилност, већи упливполитичког у управљању процесом, нову динамику процеса и предвидивостна пољу условљавања.43 Када је реч о новој динамици преговора, основпромењеног приступа представља тематска подела преговарачких поглављапо кластерима, која има за циљ да обезбеди већу ефикасност процеса. У томсмислу, подела по кластерима треба да омогући јачи фокус на кључнимобластима у преговарању, као и идентификовање најважнијих реформи.44

39 Glas Amerike, „VOA: Bugarska blokira put Severne Makedonije u EU, Albanija kolateralnašteta”, N1, 13.9.2021. VOA: Bugarska blokira put Severne Makedonije u EU, Albanijakolateralna šteta (n1info.com)40 Маја Ковачевић, op. cit., стр. 139. 41 Иван Миловановић, op. cit., стр. 66. 42 European Commission, Enhancing the accession process – A credible EU perspective forthe Western Balkans, Brussels, 5.2.2020 COM(2020) 57 final.43 Иван Миловановић, op. cit., стр. 66.44 Ibidem



Преговарачка поглавља груписана су у шест кластера: Основе (поглавља 23,24, 5, 18, 32); Унутрашње тржиште (поглавља 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28);Конкурентност и инклузивни раст (10, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 29); Зелена агендаи одрживо повезивање (14, 15, 21, 27); Ресурси, пољопривреда и кохезија (11,12, 13, 22, 33), и Спољни послови (30 и 31). Први кластер је и најзначајнији ион обухвата питања која се односе на политичке критеријуме и демократскеинституције, економске критеријуме, реформу јавне управе и владавинуправа. Тиме што ће преговори у овим областима бити отварани први, азатворени последњи, тежи се да се омогући јача контрола спровођењанајважнијих реформи. Према изнетим мишљењима стручњака,кластерисање би такође требало да олакша објективну проценуиспуњености критеријума, што би умањило арбитрарност самог процеса.45Успех држава у спровођењу реформи може водити убрзаној интеграцији иомогућити учествовање у појединим политикама и програмима Уније, као иприступ финансирању у оквиру ИПА (Instrument for Pre-accession support). Уциљу повећања кредибилности условљавања, поред конкретнијих награда,предвиђена је и могућност предузимања мера уколико дође до назадовања,које у најозбиљнијим случајевима може довести и до обустављања преговора.Такође, предвиђено је и ограничавање временског оквира од отварања дозатварања групе поглавља на годину дана, који би требало да повећа фокусна реформама и извесност самог процеса. Поред тога, још једна важна новинајесте најава снажније политичке димензије кроз предвиђене редовне Самитена нивоу ЕУ – Западни Балкан и интензивирање министарске сарадње, којаби требало да даље омогући и учествовање ових држава као посматрача напојединим састанцима ЕУ. Предлог Европске комисије у одређеној мери ублажио је францускипредлог о постепеној секторској интеграцији за Западни Балкан.46 Државечланице су такав предлог усвојиле у оквиру закључака Савета ЕУ у марту 2020.године. Уз све измене које за циљ имају да овај процес учине ефикаснијим, самдокумент представља израз постојања одређеног степена унутрашњесагласности о даљем проширењу, што би такође требало да утиче на повећањењегове кредибилности. Како је Комисија нагласила, одржавање и унапређењеове политике неопходно је за „кредибилитет ЕУ, успех ЕУ и утицај ЕУ у регионуи шире – посебно у време појачане геополитичке конкуренције”.47 Оваквосагледавање значаја нове методологије интересантно је, с обзиром на то да
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45 Ibid., стр. 68. 46 Ibidem47 Vladimir Međak, Nova metodologija vođenja pregovora o EU, Evropski pokret u Srbiji, 2020.Интернет: https://www.emins.org/nova-metodologija-vodenja-pregovora-o-pristupanju-eu/, 30.5.2022.
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препознаје још један од фактора који Шимелфениг и Седелмајер истичу каоважан за кредибилност условљавања, а то је постојање конкурентних изворакоји могу понудити сличне користи по нижим унутрашњим трошковимаприхватања услова.48 Самим тим, оживљавањем политике проширења Брисел,с једне стране, покушава да превазиђе поменуту кризу Уније као нормативнесиле, док, с друге стране, директније тежи да очува свој утицај на ЗападномБалкану. Утицај других актера, пре свега Русије и Кине, можда се најбоље можевидети на примеру Србије, којим ћемо се детаљније позабавити у наставку.Овде је, за сада, битно истаћи да новом методологијом, пре свега инсистирањемна политичком вођству процеса и предвидивијим преговорима кроз кластере,Унија тежи да понуди конкретнију и поузданију награду, по јаснијимкритеријумима. Између осталог, то чини и како би повећала свој кредибилитету односу на друге актере, чији је утицај такође значајан у региону а, судећи поставовима јавног мњења, често може подразумевати ниже унутрашњетрошкове прихватања.49 У прилог тези да је кредибилност условљавањапримарни проблем који треба превазићи, говори чињеница да је већинамеханизама предвиђена новом методологијом већ била на располагањудржавама чланицама. Наиме, владавина права стављена је у средиштепреговарачког процеса одређеном реформом политике проширења 2012.године, а систем мерила које утврђује Савет давао је могућност државамачланицама да инсистирају на спровођењу кључних реформи.50 Поред тога, упреговорима са Србијом и Црном Гором уведена је могућност да, у случајуозбиљног и дуготрајног кршења права на којима почива ЕУ, Саветквалификованом већином може одлучивати о суспензији преговора иусловима за њихов наставак.51 Такође, према такозваној клаузули о равнотежи,уколико би дошло до застоја у напретку у кључним областима (поглавља оправосуђу и основним правима, и правди, слободи и безбедности), Савет би поистој процедури могао да одлучи о заустављању отварања и затварања другихпоглавља док неравнотежа не буде отклоњена. Чињеница да ЕУ до сада нијеникада формално употребила ову клаузулу сугерише да недостатакформалних механизама није оно што је до сада стајало на путу успеха политикеусловљавања, већ је проблем управо у одсуству примене ових механизама,
48 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, op. cit., p. 666. 49 Милош Поповић, Ставови грађана о спољној политици Србије, Београдски центар забезбедносну политику, 2017. Интернет: https://bezbednost.org/publikacija/stavovi-gradjana-o-spoljnoj-politici-srbije-2/. 2.2.2022. 50 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliamentand the Council – Enlargement Strategy and Main Challenges 2012–2013, Brussels,10.10.2012 COM (2012) 600 final. Интернет: https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/communication-on-eu-enlargement-policy_en_2012.pdf . 2.2.2022.51 Маја Ковачевић, „Политика проширења ЕУ у потрази за реформом”, op. cit., стр. 142.



односно њиховој неконзистентној примени.52 У наставку ћемо на примеруСрбије, која је у децембру 2021. године (недуго након што је прихватилапрелазак на нову методологију у приступним преговорима) отворила новипреговарачки кластер, покушати да видимо који су за сада домети измењенеметодологије преговора о приступању. Иако је реч о ограниченом временскомпериоду да би се из њега извели поуздани закључци о резултатима примененове методологије, овај пример може бити илустративан из аспекта утицајаусвојених промена на кредибилност условљавања. 
6) ПРИМЕНА КЛАСТЕРА 4 У СЛУЧАЈУ СРБИЈЕС обзиром на то да су Србија и Црна Гора већ отпочеле преговоре очланству пре усвајања нове методологије, била је предложена могућност дасе она примени и на ове две државе, уз поштовање постојећег оквирапреговарања и њихову сагласност, како би се унапредила динамика процеса.Обе државе су то прихватиле, након чега су у мају 2021. године државечланице ЕУ усвојиле ревидирану методологију за приступне преговоре саСрбијом и Црном Гором.53 Пошто је у тренутку усвајања нове методологије већотворила сва поглавља из основног кластера, односно укупно 18 поглавља изразличитих кластера, поставља се питање шта конкретно за Републику Србијузначе ове измене. Када је реч о основном кластеру, ревидираним приступомпредвиђено је свеобухватно праћење и евалуација спроведених реформи.54Такође, у јуну 2021. године одржана је прва међувладина конференција, којаима за циљ да пружи одговарајуће политичко усмерење даљем процесу.55Према Пакету проширења Европске комисије за 2021. годину, Србија јепостигла „укупни баланс између напретка у оквиру поглавља о владавиниправа и нормализације односа са Косовом, на једној страни, и напретка уприступним преговорима широм поглавља, на другој”.56 Истакнуто је да Србијатреба да настави, убрза и продуби реформе на пољу независности правосуђа,сузбијања корупције, медијских слобода, процесуирања ратних злочина иборбе против организованог криминала. У истом извештају констатовано једа је Србија испунила услове за отварање кластера 3 и 4, а посебно јеистакнуто да је, уз нормализацију односа са Косовом, напредак у владавини
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52 Ibidem53 Council of the European Union, Enlargement: new enlargement methodology will be applied
to Montenegro and Serbia. Интернет: europa.eu. 11.5.2021.54 Невена Станковић, op. cit., стр. 194.55 EУ у Србиjи, Oбjaвљeн Пaкeт прoширeњa зa 2021. гoдину, 19.10.2021. Интернет: europars. 29.5.2022.56 Ibidem
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права кључна детерминанта даљег темпа приступних преговора. Неколикомесеци касније Србија је на Међувладиној конференцији у Бриселу, 14.децембра 2021. године, отворила Кластер 4 који се односи на Зелену агенду иодрживо повезивање. Овај кластер обухвата четири приступна поглављаукључујући транспортну политику, енергетику, трансевропске мреже изаштиту животне средине и климатске промене. Према речима државногсекретара Министарства спољних послова Словеније, Гашпера Довжана,наставак процеса проширења био је један од приоритета словеначкогпредседавања Унијом, а практична примена ревидиране методологијестављена је у контекст првог отварања неког преговарачког кластера, чимепреговори о приступању добијају на динамици, уз истовремено отварањечетири преговарачка поглавља.57 Отварање Кластера 4 проглашено јевеликим успехом нове методологије у Бриселу, који ће, према речимапредседнице Европске комисије Урсулe фон дер Лајен, „убрзати преговоре”.58Када се узму у обзир околности у којима је до тога дошло, чини се да уношењединамике или убрзавање преговора не представљају последице, већ можда ипримарне разлоге отварања овог Кластера. С друге стране, у Београду је,према речима премијерке Ане Брнабић, отварање Кластера 4 дочекано као„огромна мотивација за даље реформе у области владавине права, јавнеуправе, привреде и економије”.59 Међутим, намеће се питање – да ли су уопштемогуће реформе у било којој области без постојања владавине права којаомогућава њихово транспарентно и законито доношење, односно ефикасноспровођење? Уколико се остане на претпоставци дела јавности да је реч о„симболичном поклону” Брисела, закључак је да отварање овог кластера можеимати потпуно другачије последице по владавину права, демократију ислободу медија у Србији. Наиме, децембар 2021. године у Србији су обележили еколошки протеститоком којих су грађани широм земље, масовним протестима и блокадоммеђународних саобраћајница, неколико недеља показивали незадовољствозаконима о експропријацији и референдуму, еколошки штетним пројектима,попут ископавања литијума међународне компаније „Рио Тинто”, али игенералним стањем животне средине у Србији. Три дана пре отварања новогКластера који, иронично, обухвата управо ову област, била је трећа „протестна
57 EУ у Србиjи, Србиja oтвoрилa EУ прeгoвaрaчки клaстeр 4 – Зeлeнa aгeндa и oдрживo

пoвeзивaњe,14.12.2021. Интернет: https://europa.rs/srbija-otvorila-eu-pregovaracki-klaster-4-zelena-agenda-i-odrzivo-povezivanje/ приступљено 29.5.2022.58 Ursula von der Leyen, Twitter, 14.12.2021. Интернет: https://twitter.com/vonderleyen/status/1470693882123980800?s=20&t=dfHU9SK8TOX_drUSzBysog, 29.5.2022.59 EУ у Србиjи. Србиja oтвoрилa EУ прeгoвaрaчки клaстeр 4 – Зeлeнa aгeндa и oдрживo
пoвeзивaњe, op. cit.



субота” широм Србије, а група грађана се у знак подршке овим протестимаокупила и у Бриселу, испред зграде Европске комисије.60 Уместо очекиванеосуде, из Брисела је убрзо стигла вест о отварању Кластера 4, који би требалода буде показатељ остварених резултата на пољу Зелене агенде и одрживогповезивања. Поред упозорења на различите еколошке проблеме у Србији инетранспарентно деловање надлежних у овој области, у Европу су са овихпротеста послате и слике насиља над демонстрантима и прогона новинара. Тоје наишло на осуду Европског парламента, који је само два након отварањановог кластера усвојио Резолуцију о овим дешавањима.61 У Резолуцији сеуказује на постојање корупције и недостатка владавине права у областиживотне средине, са посебним нагласком на нетранспарентност и неадекватнепроцене утицаја инфраструктурних пројеката на животну средину. Овипроблеми су, међутим, били препознати и у ранијим извештајима Комисије онапретку Србије у овим областима.62 Међу европарламентарцима постојизабринутост због тога што је отпор Брисела према политикама српске владекојима се угрожава животна средина изостао. „Порука коју шаљемо гласи даједино Србију, земљу која показује знакове назадовања у подручју владавинеправа, награђујемо отварањем нових поглавља (...) Овакве одлуке нећеобновити кредибилитет политике проширења”, истакао је Тонино Пицула,један од аутора Резолуције.63 Такав став је доминантан и међу стручним деломјавности и представницима цивилног друштва у Србији. Према оценамаЕвропске комисије, говорећи о Кластеру 4, у 2021. години је постигнутограничен напредак, осим у области енергетике, где је кроз нови законскиоквир достигнут виши степен усаглашености са регулативом ЕУ.64 Међутим,
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60 Никoлa Рaдишић, Грaђaни Србиje у Брисeлу oдржaли скуп пoдршкe eкoлoшким
прoтeстимa, N1. Интернет: https://rs.n1info.com/svet/gradjani-srbije-u-briselu-odrzali-skup-podrske-ekoloskim-protestima/, 11.12.202161 Resolution on forced labour in the Linglong factory and environmental protests in Serbia,2021/3020(RSP). Интернет: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/3020(RSP),1.2.2022. 62 Мирјана Јовановић, Марко Пајовић, Лазар Јовчић и др. „Отварање Кластера 4 –Заслуга Србије или подстицај из Брисела”, у: Јелена Јоргачевић, Бранислав Цветковићи Миљана Јовановић (урс), Преговори о преговорима, Београдска отворена школа,79/2021. 63 Радио слободна Европа, „Европски парламент осудио насиље над демонстрантимау Србији”. Интернет: https://www.slobodnaevropa.org/a/eu-rezolucija-srbija-protesti-linglong/31612451.html. 16.12.2021.64 Европска комисија, Радни документ Комисије – Република Србија – Извештај за 2021.
годину, Стразбур, SWD (2021) 288 коначна верзија. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_oktobar_21.PDF. 30.1.2022.
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како је препознато и у самом извештају Комисије, али и од стране организацијацивилног друштва које се баве овом области, Србију на овом плану тек чекајуреформе. Осврћући се на импликације отварања поглавља 27, организацијеокупљене у Коалицији 27, отварање поглавља оцениле су пре као покушај ЕУда мотивише Србију, него као резултат оствареног напретка у овој области.65Стога се оправдано намеће питање – какву поруку ЕУ шаље Србији, али идругим државама кандидатима, оваквим потезима?Коначно, у јавном дискурсу су присутне и оцене да је отварање овогкластера латентни сигнал да ЕУ заправо „нема план за завршетакпроширења, те и даље прихвата одржавање statusa quo”.66 На трагу таквогразмишљања, а у контексту замора од проширења, отварање овог најскупљеги изузетно захтевног кластера могло би се тумачити као формалност,безазлен уступак из Брисела који у блиској будућности неће довести доубрзања процеса приступања, али ће подстаћи Србију да, макар начелно,остане на путу евроинтеграција. Међутим, одлука о отварању овог кластерау датим околностима има вишеструке импликације. С једне стране, властимау Србији шаље поруку да суштинске реформе, а пре свега напредак у областивладавине права и демократије, посебно када је реч о транспарентности иукључености цивилног друштва, нису неопходан услов за добијање „зеленогсветла” из Брисела. На тај начин, настављајући да се ослања на праксунекредибилног условљавања, Унија заправо подрива сопственутрансформативну моћ и наставља да буде фактор легитимизацијестабилократских режима. С друге стране, на ширем плану, углед Уније каотрансформативне силе се урушава, уз поруку грађанима у стабилократскимрежимима Западног Балкана да у ЕУ, макар у тренутним околностима, немогу да нађу савезника у борби за реформе. 
7) ИЗВОРИВладисављевић, Небојша, Успон и пад демократије након Петог октобра,Архипелаг, Београд, 2019.Ђукановић, Драган, „Западни Балкан: од сукоба до евроинтеграција”,
Годишњак Факултета политичких наука, 2009, vol. 3, бр. 3, стр. 495–506.Ђукановић, Драган, „Западни Балкан: стални усуд европске периферије”,
Међународни проблеми, vol. 67, 4, 2015, стр. 349–364.

65 Коалиција 27, Поводом отварања Поглавља 27 симболичан поклон ресорним
министаркама, 2021. Интернет: koalicija27.org. 30.5.2022.66 Бојана Џуловић и Бранислав Цветковић, „Интервју – Владимир Међак ‘ЕУ нас као хвали,Србија се као труди’”, у: Јелена Јоргачевић, Бранислав Цветковић и Миљана Јовановић(урс.), Преговори о преговорима, Београдска отворена школа, 79/2021, стр. 11.
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8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПолитика проширења ЕУ већ дуго се налази у ћорсокаку, без икаквихрезултата, а одлагање отпочињања преговора о чланству са СеверномМакедонијом и Албанијом представља можда и врхунац ове кризе. Чињеницада упркос оценама Комисије о испуњености услова за отпочињање преговораса ове две државе до тога није дошло, актуелизовала је питање постојањаузрочно-последичне везе између реформи и процеса приступања. Политикапроширења била је оптерећена неодређеним условима и нејаснимкритеријумима, спорадичним награђивањем и као најважније – губиткомкредибилитета. Усвајање нове методологије требало je да покаже спремностУније да ради на превазилажењу ових недостатака и да пошаље порукудржавама кандидатима да замор не значи и одустајање од проширења. У томконтексту, оцену резултата нове методологије преговора неопходно јеразмотрити из два аспекта – адекватности новоусвојених механизама заобезбеђивање ефикаснијег, предвидивијег и кредибилнијег проширења и, сдруге стране, његове улоге у оживљавању самог процеса и реафирмисањуУније као трансформативне силе. Како је раније и показано, промене уметодологији преговора нису револуционарне. Већина формалнихмеханизама условљавања већ је у сличним облицима била на располагањудржавама чланицама, а када је реч о новини у виду инсистирања наполитичком усмерењу процеса питање је на који начин ће он допринети већојобјективности и кредибилности политике проширења. У том смислу, бездоследне примене ових механизама и постојања политичке воље запроширењем, нова методологија сама по себи не може да доведе допревазилажења постојећих недостатака. Њен први „велики успех”, оличен уотварању четири преговарачка поглавља груписана у оквиру Кластера 4 упреговорима са Србијом, заправо показује да она није донела значајненовитете, посебно када се узме у обзир најављена приоретизација напреткау владавини права, као услову за напредак у другим областима. Поред тогашто је Србија у областима обухваћеним овим Кластером претежно остварилатек ограничен напредак, парадоксално, отварање новог Кластера дешавалосе паралелно са протестима грађана ове земље против инвестиција штетнихпо животну средину, корупције и нетранспарентности, прaћених насиљем наддемонстрантима и прогоном новинара. Па ипак, овакво стање када је реч овладавини права, на које указују и оцене Фридом Хауса, није се одразило наотварање нових преговарачких поглавља. Штавише, и након примене новеметодологије наставило се са старом праксом некредибилног условљавања, штоје значајно из аспекта истраживања овог проблема. Имајући то у виду, не можесе очекивати помак када је реч о политици проширења и након реформисањасамог процеса. Политика проширења наставља да буде под утицајем замора одпроширења и давања приоритета стабилности над демократијом са стране ЕУ.
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Ово тим пре јер се инсистира на оваквим одлукама, а не на суштинскимреформама, што показује да ЕУ још увек није спремна за пријем нових чланица.С друге стране, то иде у прилог политичким лидерима држава кандидата којинаграђивањем, без обзира на реформе, добијају легитимитет од стране ЕУ. Такавприступ ЕУ омогућава лидерима да себе потпуно лише одговорности занапредак у евроинтеграцијама, што им оставља додатан маневарски простор заучвршћивање сопствене позиције на унутрашњем плану. Следствено, и применанове методологије није учинила значајан заокрет када је реч о политиципроширења, већ је учинила корак даље ка смањењу кредибилностиусловљавања, што генерално умањује њену трансформативну моћ и водиочувању тренутног стања у региону Западног Балкана.
THE NEW METHODOLOGY OF THE NEGOTIATIONS ON THE ACCESSION 

OF THE COUNTRIES OF THE WESTERN BALKANS TO THE EU – CLUSTER 4
AND THE CREDIBILITY OF FURTHER CONDITIONALS

Summary: Despite the intensive presence of the European Union (EU) in the WesternBalkans region since the beginning of the nineties and the implementation of theenlargement policy, which is considered the most successful mechanism of itsforeign policy, the integration process of these countries is extremely slow. Withoutignoring the multiple weaknesses of the Western Balkan states that undoubtedlylimit their capacity to implement reforms, the paper pays special attention to theanalysis of the conditionality policy, which the EU applies among the states of thisregion, in order to explain the failure of its transformative power. Relying on thetheoretical model of external incentives by the authors Schimelfennig andSedelmeier, the paper analyzes the problem of unreliable conditionality by the EU,present in conditions of fatigue from enlargement and the changed role of the EUin the region, determined by the existence of the stability-democracy dilemma. Inthis context, the adoption of a new methodology for accession negotiations aimedto overcome existing problems through the revitalization of the enlargement policy,and the opening of Cluster 4 in the negotiations with the Republic of Serbia is thefirst case of its application. The main hypothesis in the paper is that in the conditionsof fatigue from EU enlargement and changed geopolitical circumstances, the openingof Cluster 4 represents, above all, an incentive for Serbia to remain on the Europeanpath. On the other hand, from the point of view of the EU, the opening of this Clustershould testify to the success of the new, revised methodology. On these grounds, theauthor points to the limited scope of the new negotiation methodology and thepotential implications of the further practice of non-credible conditioning of theWestern Balkan countries. The paper used the scientific method of content analysisof relevant legal and political sources.
Keywords: EU, Western Balkans, Serbia, enlargement policy, new negotiationmethodology, Cluster 4.
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ИЗВЕШТАЈИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ (2020–2021) 
И ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ

Митко АРНАУДОВ1

Апстракт: Утицај пандемије Covid-19 представља један од најобимнијихизазова за новију историју постојећег глобалног поретка. Без обзира наекономску, политичку и војну моћ, државе су суочене са „невидљивимнепријатељем” који систематски утиче на њихову унутрашњуинфраструктуру, али и на међународни поредак вишеструко урушавајућинормално функционисање постојећег економског система. У раду сеанализирају активности надлежних институција Републике Србије у борбипротив Covid-19, као и перспективе европских интеграција у измењенимоколностима које је са собом донела ова пандемија. Компаратвинимприступом аутор још анализира и сарадњу Србије са Европском унијом (ЕУ)и другим актерима међународних односа, попут Руске Федерације и НР Кине.Рад је фокусиран на испитивање извештаја Европске комисије за 2020. и 2021.годину, односно на анализу садржаја ових докумената кроз коју би требалоодговорити и на питања – да ли је Србија током пандемије напредовала напуту ка ЕУ, на који начин је ЕУ подржала Србију у борби против пандемије икако је ЕУ оценила сарадњу Србије са НР Кином и Руском Федерацијом уобласти превазилажења пандемијских изазова, односно да ли се ова сарадњатретира као сметња за европски пут Србије? Коначно, рад као студија случајау теоријском смислу треба да пружи реалистичне погледе о односу ЕУ премаземљама кандидатима за пријем у ову организацију.  
Кључне речи: Србија, ЕУ, Covid-19, НР Кина, Руска Федерација, спољна политика.
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1) УВОДПредметни рад се бави анализом извештаја Европске комисије за 2020.и 2021. годину, као посебно значајним документима у којима се сажимајуоцене о напретку Србије на путу ка ЕУ. Узимајући у обзир свепрожимајућеизазове које је изазвала пандемија Covid-19 у протеклом периоду, анализа битребало да пружи адекватне закључке о перпсективи европских интеграцијаСрбије, засноване на реалистичкој теорији међународних односа.2 Анализасе бави конкретним налазима Европске комисије, те тако, на пример, уобласти економије Европска комисија у извештају наглашава да ћенапредовање Србије зависити од економског раста, а да је тај раст достауспорен због последица пандемије Covid-19. С друге стране, Европскакомисија у извештајима констатује да се Србија није у потпуности ускладиласа Заједничком спољном и безбедносном политиком (ЗСБП) ЕУ, те да збогнепотпуног усклађивања у овом домену, и због интензивиране сарадњеБеограда са Пекингом и Москвом, Србија не може напредовати жељенимтемпом у правцу европских интеграција.
2) ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУУ извештају Европске комисије за 2020. годину наводи се да је „ВладаСрбије наставила да се изјашњава да су европске интеграције њен стратешкициљ”.3 Међутим, како се додаје у извештају, неколико изјава високихзваничника у контексту кризе изазване вирусом Covid-19, није било у складуса овим стратешким опредељењем. Због тога, наводи се у извештају, „без

2 Марко Дашић, Међународни политички положај као одредница спољне политике малих
држава: студија случаја Републике Србије од 2001. до 2018, докторска дисертација,Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2020; Terry L. Deibel, Foreign Affair
Strategy – Logic for American statecraft, Cambridge University Press, New York, 2007; ВојинДимитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд,1996; Dejan Jović (ur.), Teorije međunarodnih odnosa – Realizam, Politička kultura, Zagreb, 2013;Драган Р. Симић, Светска политика – међудржавни и међународни поредак, Светска
политика, глобални односи, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2009;Baldur Thorhallsson, Sverrir Steinsson, Small State Foreign Policy, Oxford ResearchEncyclopedia of Politics, University of London, 2017; Chris Alden, Amnon Aran, Foreign policy
analysys – new aproaches, Routledge, Abington, 2012; Murray Williamson, Richard HartSinnreich, James Lacery (eds), The Shaping of Grand Strategy, Cambridge University Press,Cambridge, 2001; Chris Alden, Amnon Aran, Foreign policy analysys – new aproaches, Routledge,Abington, 2012; Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, Palgrave MacMillan,New York, 2003; Tрajaн Гoцeвски, Maрjaн Гjурoвски, Eврoaтлaнтскитe интeгрaции
бeзбeднoсeн клуч – eкoнoмскиoт рaзвoj и мeгjунaрoднaтa бeзбeднoст, Фaкултeт зaбeзбeднoст, Скoпje, 2017.



обзира на позитивније сигнале упућене ка ЕУ у најскоријем периоду, српскевласти у целини треба да ставе већи нагласак на објективно и недвосмисленопозитивно обавештавање о ЕУ, која је главни политички и економски партнерСрбије”.4 Конкретније, говорећи о кризи још се наводи да је ЕУ обезбедилафинансијску подршку више од 3,3 милијарде евра за земље у региону зарешавање непосредне здравствене кризе и из ње проистеклих хуманитарнихпотреба, као и дугорочни и структурни утицај на друштво и привредурегиона.5 Између осталог, то подразумева: Комитет за здравственубезбедност, споразуме о заједничким набавкама, Механизам за цивилнезаштите Уније и Фонд за солидарност, пружање конзуларне помоћи урепатријацији или изузеће од привремених ограничења извоза медицинскеопреме из ЕУ. Сходно томе, ове и друге мере омогућиле су тренутно олакшањеи тиме представљају јасну поруку политичке посвећености ЕУ према овомрегиону.6 У годишњем извештају наводи се и да је Република Србија, суоченаса свепрожимајућим изазовима пандемије Covid-19, 15. марта 2020. годинепрогласила ванредно стање, заједничком одлуком председника републике,председника Владе и председника Скупштине. С тим у вези, наводи се да сусрпске власти „увеле широке мере којима су ограничиле основне слободе,укључујући и строг полицијски час, те да су неколико домаћих имеђународних организација оспориле адекватност и пропорционалностнеких од ових мера.7 Према мишљењу аутора, ово је можда једна однајспорнијих тачака у овом извештају имајући у виду чињеницу да су и бројнедржаве чланице ЕУ у том периоду уводиле полицијски час и оштре мере уциљу спречавања ширења пандемије, што је такође утицало на ограничавањеосновних слобода грађана. Као пример могу се навести становници Баварскекоји су, због великог броја заражених у тој области, могли да излазе из својихдомова само из оправданих разлога, док су истовремено школе и вртићи билизатворени.8 Такође, у Италији је у том периоду донета уредба о затварањубарова, кафића и ресторана, као и теретана, биоскопа и базена у покушају да
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3 „Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”, Европскакомисија, Брисел, 2020. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf, 18.7.2022, p. 4.4 Ibid., p. 4.5 Ibidem6 Ibidem7 Ibid., pp. 10–11.8 „Eврoпa: Чeшкa увoди пoлициjски чaс сeдaм дaнa, у Хoлaндиjи рeкoрдaн брojнoвoзaрaжeних, прoтeсти у Итaлиjи збoг нoвих мeрa”, Taњуг/РTВ, 26.10.2020. Интернет:https://www.rtv.rs/sr_lat/evropa/evropa-ceska-uvodi-policijski-cas-sedam-dana-u-holandiji-rekordan-broj-novozarazenih-protesti-u-italiji-zbog-novih-mera_1173314.html, 7.8.2022.
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се заустави рат са вирусом Covid-19, а у тој земљи такође је било бројнихпротеста против полицијског часа.9 Међутим, такве мере нису усвајане самоу Немачкој или Италији, већ у готово свим државама чланицама ЕУ, као ишире на глобалној равни услед немогућности националних власти да убрзаноприлагоде здравствени систем за суочавање са огромним бројем пацијенатазаражених вирусом Covid-19. Примедба у извештају Европске комије за 2020.годину за Србију, о томе да су одређене владине мере у борби противпандемије Covid-19 утицале на поштовање основних грађанских права, у овомконтексту може се тумачити као својеврсна политика „дуплих аршина”, јерсу и саме европске земље биле суочене са потребом ограничавања одређенихосновних слобода и права грађана у циљу заштите јавног здравља које је биловишеструко угрожено. Поменути начин извештавања ЕУ о политичким идржавним одлукама земаља које су у процесу приступања, у овом случајуСрбије, негативно су утицале и на комуникацију државних званичника сазваничницима ЕУ, јер су примедбе у датом периоду у потпуностинеутемељене, имајући пре свега у виду актуелно стање у здравственомсистему, али и сличне мере које су усвајале и спроводиле не само државечланице ЕУ већ и бројне друге земље на глобалној равни. С друге стране, уизвештају са наводи и да је током ванредног стања Влада Србије успоставилацентрализовани информациони систем у којем здравствене установе сахоспитализованим особама које су болесне од Covid-19, као и лабораторије затестирање, чувају личне податке, те да се такви подаци редовно достављајуМинистарству здравља у статистичке сврхе и Министарству унутрашњихпослова ради надзора изолације и мера самоизолације.10 У вези са овиммерама Владе Србије, успостављеним у циљу прецизног праћења развојаситуације у вези са болешћу Covid-19, као и пружању ефикаснијег иефективнијег одговора од стране државних органа и институција, ЕУ јеподсетила на изјаву Повереника за заштиту података о личности у којој јенаглашена важност поштовања закона, ограничене и пропорционалне обрадездравствених и других осетљивих података у складу са Законом о заштитиподатака о личности.11 Такође, у извештају се замера Србији и то што су токомпрве три недеље ванредног стања услед Covid-19 особама са инвалидитетомнедостајале услуге кућне помоћи, јер пружаоци услуга нису имали дозволе закретање током полицијског часа, као и то да су деца са сметњама у развоју иаутизмом нарочито била погођена полицијским часом, али да су српскевласти на крају решиле ова питања након великог броја жалби различитихорганизација цивилног друштва и препорука Заштитника грађана.12
9 Ibidem10 „Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”, op. cit., p. 36.11 Ibidem12 Ibid., p. 42.



У вези са напред наведеним, чини се да су примедбе ЕУ на рад и начинфункционисања државне и јавне управе Србије током ванредног стања уследпандемије Covid-19 недовољно утемељене, јер су српске законодавне иизвршне власти у највећој мери спроводиле одлуке и смернице које су у томпериоду биле пракса и у европским земљама. Имајући у виду чињеницу да сусе државе у новијој историји по први пут суочиле са пандемијом таквихразмера, не би требало да се доводе у питање мере које су спроводиле државеу циљу заштите јавног здравља, осим ако те мере директно не угрожавајуосновно људско право грађана на живот. С тим у вези, можемо тврдити да јеСрбија деловала у целости у смеру заштите живота и здравља грађана, па чаки ако одређене владине мере нису биле у потпуности у складу са основнимљудским и грађанским правима, али у нормалним околностима, што нијебила пракса само у Србији већ и на целом европском континенту, па и наглобалној равни. Управо зато је тешко у целости прихватити примедбеЕвропске комисије које се односе на мере које је усвајала Србија у борбипротив Covid-19, а посебно зато што су и бројне европске земље деловале ad
hoc, спроводивши мере и усвајајући смернице које у одређеним тренуциманису само задирале у основна права и слободе грађана, већ су се показале икао контраефективне.Када је реч о економским критеријумима, у извештају Европске комисијеза 2020. годину наводи се да је „Србија постигла известан напредак, те да јеостварила добар ниво припремљености у развијању функционалне тржишнеекономије”.13 Ово је посебно важно, јер је реч о изазовном периоду наглобалној равни када су бројне економске и финансијске операције биледоведене под знак питања управо због последица које је креирала пандемијаCovid-19. Како се наводи у самом извештају, „пре кризе изазавне болешћуCovid-19, темпо раста БДП-a Србије се убрзао што је допринело даљем јачањудомаће потражње, али и инвестиција”.14 „Успех Србије у смањењу буџетскогдефицита и одржавању опрезног фискалног става значајно је побољшаоодрживост дуга и створио политички простор за значајан фискалниподстицај у циљу ублажавања економског утицаја кризе”, истиче се уизвештају Европске комисије и додаје да је тим поводом „очувана стабилностбанкарског сектора, док је истовремено раст кредитирања снажан”.15 Тиме јеефективност на тржишту рада додатно побољшана, што је допринелонајнижој стопи незапослености у последњих десет година, али додаје се даје томе допринела и „последица велике емиграције” као негативан тренд.16

Европско законодавство, бр. 79/2022

81
13 „Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”, op. cit., p. 7.14 Ibid., pp. 59–60.15 Ibidem16 Ibidem



Европско законодавство, бр. 79/2022

82

Из Европске комисије наглашавају да је привредни раст био снажан, те да је„реалан раст БДП-a знатно убрзан у 2018. години, достигавши 4,3%,задржавши исти темпо у 2019. години, као и додатни раст у првом кварталу2020. године, достигавши 5%”.17 Када је реч о позитивним економскимпараметрима Србије у овој кризној години, Европска комисија истиче и да јевладин пакет у циљу ублажавања ефеката кризе изазване пандемијом Covid-19, а који је између осталог подразумевао подстицаје за компаније које несмањују радну снагу за више од 10%, допринео ограничавању повећања бројанезапослених непосредно након избијања пандемије Covid-19.18 Заправо, изизвештаја Европске комисије за 2020. годину, бар када је реч о економскимкритеријумима, можемо утврдити да су институције у Србији водилестабилну економску и фискалну политику која је показала трострукуспремност – првобитно усмерену да се суочи са пандемијским последицамакоје су директно утицале на економске токове у земљи и на међународнојравни, друго – да подржи тржиште рада у смеру одржавања висине накнада,као и стопу запослености, и треће – да креира простор за нова, хитна улагањау сектор здравства како би се систем учинио одрживим у таквимздравственим околностима, са свепрожимајућим последицама нацелокупност једног националног система.Када је реч о спољној политици и сарадњи Србије са другим земљама, уизвештају Европске комисије за 2020. годину наведено је да је Београд„наставио да развија интензивне односе и стратешка партнерства са многимземљама широм света, укључујући Русију, Кину и САД”.19 Mеђутим, када је речконкретније о сарадњи са Кином, у извештају се наводи да је „сарадња саКином повећана током кризе изазване болешћу Covid-19, а да је она билаобележена про-кинеском и анти ЕУ реториком високих државнихзваничника”.20 Такође, додаје се да је Србија одржавала честе контакте нависоком нивоу и редовне посете са Русијом као и војно-техничку сарадњу,укључујући заједничке војне вежбе (заједно са Белорусијом), као војно-трговинске аранжмане.21, 22 У овом контексту чини се да је у извештајусарадња са Русијом и Кином истакнута као својеврсна примедба на рачунСрбије, а у прилог томе је и навођење да су „званичници високог нивоа далиизвестан број изјава и обећања што је било у супротности са ставовима ЕУ о
17 Ibid., p. 61.18 Ibid., p. 66.19 Ibid., p. 8.20 Ibidem21 Међутим, 9. септембра 2020. Србија је најавила да ће замрзнути своје учешће уактивностима међународне војне сарадње, укључујући војне вежбе, на шест месеци.22 „Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”, op. cit., p. 8.



спољној политици”.23 Уз све то, додаје се и да је „стопа услађености Србије сарелевантним декларацијама Високог представника у име одлуке ЕУ и Саветаизносила  60%”, што је незадовољавајуће посматрано из угла Брисела.24 Удетаљном извештају Европске комисије о Србији за 2020. годину, када је речо њеној спољној политици, наводи се још и да је Београд „наставио да јачасвоје економске, политичке и безбедносне односе са Кином, укључујући ивелике заједничке инфаструктурне и greenfield пројекте, заједничке вежбеспецијалних полицијских јединица, набавку значајне опреме за видео надзори куповину наоружања и сигурносне системе”.25 У том контексту се наводида је српски политички врх посебно истакао помоћ коју је Кина пружила напочетку избијања Covid-19 у Србији. Имајући у виду све напред наведено уизвештају везано за усклађеност спољне политике, пре свега примедбепосвећене сарадњи Србије са НР Кином и Руском Федерацијом, као и налазекада је реч о регионалној сарадњи где је истакнуто да је „Србија на самитимау Новом Саду, Охриду и Тирани показала своју опредељеност да пружи новиподстицај регионалној сарадњи и интензивној регионалној припадности”,чини се да је Србија на спољнополитичком плану остварила парцијалниуспех, пре свега на пољу регионалне сарадње.26Међутим, ако оставимо по страни економске и финансијске критеријуме,који су у извештају оцењени позитивно, остала два сегмента на пољу борбепротив Covid-19 пандемије, односно глобалне здравствене кризе испољнополитичког деловања Србије, јасно је да извештај приказујенеобјективност Европске комисије у оцени стања имајући у виду актуелнеоколности за период извештавања. Прво, критиковање одређених владинихмера, када је реч о борби против пандемије, указују на једну врстувишеструког приступа Уније у процесу оцењивања достигнућа држава упроцесу приступања у односу на оне које су већ пуноправне чланице. С другестране, критике на рачун спољнополитичког деловања, а у контекстуактуелне здравствене кризе, такође сведоче о својеврсној непрагматичнојполитици ЕУ, замерајући однос који Београд гаји са одређеним земљама којенису чланице ЕУ, а које су управо у датим околностима пружиле помоћвластима Србије да се ефикасније и ефективније суоче са последицамаболести Covid-19. При томе, не доводећи у питање, нити условљавајућиСрбију када је реч о њеном спољнополитичком деловању, па и њенимспољнополитичким циљевима од којих је учлањење у ЕУ представљен каокључан и стратешки.
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3) ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУИзвештај Европске комисије за 2021. годину чини се знатно повољнијимза Србију у односу на претходни, имајући у виду да је Србија, према бројнимкритеријумима, забележила напредак као држава која је у процесу приступањау ЕУ. Тако је у 2021. години, као и у 2020. години, фокус политичке елите уСрбији био на суочавању са изазовима проузрокованим пандемијом Covid-19,што је постало питање на врху политичке агенде највећем броју земаља насвету. У извештају се наводи да је Србија применила мере предвиђене домаћимЗаконом о заштити становништва од заразних болести, те да је своје мереускладила са препорукама Светске здравствене организације. У том контекстунаводи се да је Србија 11. јануара 2021. године, започела успешну кампањувакцинације из три фазе, те да су се грађани могли пријављивати завакцинацију путем платформе Е-управе тако што ће изабрати вакцину посопственом избору.27 Истиче се, такође, да је отворено 300 пунктова за масовнувакцинацију широм целе земље, укључујући све центре примарне здравственезаштите, као и тржне центре, а да је захваљујући сталним испорукама вакцинакоје је влада обезбедила, 40% становништва било у потпуности вакцинисановећ почетком септембра 2021. године.28 У самом извештају, а у контекстувакцинације, наглашава се да је Влада Србије новинаре одредила каоприоритетну групу у процесу вакцинације.29Као посебно значајну позитивну меру у борби против пандемије Covid-19наводи се и отварање специјализованих болница за интензивну негу услучајевима болести, у Београду и Крушевцу са капацитетом од 1.500 креветаи у Новом Саду са 500 кревета, што је, према оцени Европске комисије, билокључно за суочавање са епидемијским таласима.30 Истиче се и да је Србијапостала регионални центар, својеврстан регионални хаб за вакцинацију, те даје донирала око 600.000 вакцина другим земљама Западног Балкана,укључујући Северну Македонију, Црну Гору, као и Босну и Херцеговину.31 Сдруге стране, јавна управа и администрација у Србији „такође је брзоодговорила на кризу услед пандемије болести Covid-19 кроз ефикаснопружање електронских услуга”, што се могло најконкретније видети напроцесу вакцинације становништва који се у целости одвијао електронским
27 „Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”, Европскакомисија, Брисел, 2021. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_oktobar_21.PDF, 10.8.2022, p. 103.28 Ibid., p. 103.29 Ibid., p. 39.30 Ibid., p. 104.31 Ibid., p. 5.



путем.32 Уз то, настављена је и брига према мигрантима, те су „органи властиСрбије наставили да јачају капацитете за смештај и збрињавање миграната, собзиром на њихову специфичну рањивост услед пандемије болести Covid-19”.33 Када је реч о улози ЕУ у борби против пандемије Covid-19, у извештају сенаводи да је „ЕУ доделила 78,4 милиона евра Србији за социо-економскиопоравак, као и додатних 15 милиона евра за хитне потребе као што сумедицинска опрема, подршка угроженим групама у друштву, и ванредноангажовала је 200 додатних медицинских радника како би се ублажиопритисак на медицинско особље”.34 Такође, додељено је Србији скоро 12милиона евра у оквиру Фонда за солидарност ЕУ, али и бесповратна средствау износи од преко 27 милиона евра како би могла да набави вакцине од државачланица Уније, као и опрему која се односила на кампању вакцинације.35Из угла владавине права и демократије, Европска комисија је у извештајуза 2021. годину препоручила Србији да ванредне мере које је предузела уконтексту пандемије болести Covid-19 буду пропорционалне, односноограничене на оно што је неопходно и временски ограничено како бивладавина права и стандарди у области демократије и људских права билииспоштовани.36На пољу економске политике, у овом извештају се наводи да су „властиСрбије остале посвећене макроекономској стабилности и економскимреформама, те да су у одговору на кризу изазвану пандемијом, Влада ицентрална банка предузеле низ значајних и правовремених фискалних имонетарних мера за ублажавање ефеката пандемије”.37 Тако је фискалнипростор креиран пре пандемије омогућио Србији да обезбеди значајнуфискалну подршку за ублажавање кризе у 2020. и 2021. години, и да знатноповећа капиталну потрошњу. Уз то, очувана је стабилност банкарског секторауз снажан раст кредитирања, подржан монетарним ублажавањем,мораторијумима на отплату кредита, као и мерама за повећањеликвидности.38 Све ове мере власти омогућиле су да „тржиште рада забележидаље смањење незапослености у 2020. години, што се одразило на нижестопе учешћа на тржишту рада током кризе”.39 Истиче се и да је у Србији
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спроведен свеобухватан пакет монетарних, фискалних и финансијскиххитних мера како би се ублажио негативни економски утицај уследпандемије, те да су трошкови ових мера утицали на повећање укупногфискалног дефицита и јавног дуга, али да је истовремено Влада успела дазадржи јавне финансије на одрживом путу у складу са средњорочнимфискалним циљевима.40 Услед бројних мера које је спровела Влада Србијепривредне активности су показале отпорност, те иако је пандемијска кризапогодила приватну потрошњу, нето извоз и приватна улагања, њиховосмањење је делимично компензовано повећаном државном потрошњом ијавним улагањима, као и већим залихама.41 Све је то допринело да рецесија уСрбији буде веома блага у поређењу са регионом, али на њено ублажавањеснажно је утицао и предкризни замах, као и значајне и благовременефискалне и монетарне мере подршке.42 Уз све то, „јавне инвестиције сунаставиле да расту са циљем решавања озбиљних инфраструктурнихнедостатака након низа година недовољног улагања”, док су „упркос кризиизазваној болешћу Covid-19 реалне зараде порасле за 7,7%”.43 Услед бројнихвладиних мера у циљу поспешивања економске динамике Србије у периодупре пандемије Covid-19, као и због бројних правовремених фискалних имонетарних мера усмерених ка изазовима које је произвела пандемијскакриза, „српска привреда је у 2020. години забележила само умерени пад од1%”.44 Забележено је да у овом периоду „држава и даље има велики утицај напривреду, док је приватни сектор недовољно развијен и спутан уследслабости у владавини права, нарочито корупције и неефикасности судства,као и у погледу спровођења лојалне конкуренције”.45 Такође, када је реч опандемијском периоду, Европска комисија примећује погоршану економскуситуацију медија у Србији који су, како се наводи, погођени критичнимсмањењем прихода од оглашавања.46У погледу спољне политике Србије у периоду извештавања, у извештају сенаводи да су обрасци Србије у усклађивању са ЗСОП-ом углавном осталинепромењени, те да је и одређени број акција Србије био у супротности саспољнополитичким позицијима ЕУ.47 У том контексту наводи се да се Србија
40 Ibid., p. 17.41 Ibid., p. 63.42 Ibid., p. 65.43 Ibid., pр. 7, 72.44 Ibid., p. 4.45 Ibid., p. 63.46 Ibid., p. 42.47 Ibid., p. 9.



ускладила са декларацијама Високог представника ЕУ о Белорусији, али и даје наставила да се не усклађује са декларацијама Уније о Хонг Конгу исанкцијама наметнутим Русији.48 Као својеврсну примедбу наводи се да је„Србија наставила да развија интензивне односе и стратешка партнерства самногим земљама широм света, укључујући Русију и Кину, те да су одржаваничести контакти на високом нивоу и редовне билатералне посете са Русијом, ада је српско руководство континуирано истицало руску помоћ токомпандемије болести Covid-19”.49 Уз то, додаје се и да су „настављени блискиконтакти и сарадња са НР Кином, те да је помоћ коју је Пекинг пружио токомпандемије Covid-19 истицало политичко руководство Србије“.50 Када је реч оспољној политици Србије у непосредном окружењу, односно када је реч орегионалној сарадњи, у извештају се наводи да је Београд остао посвећенбилатералним односима, али да су односи са Црном Гором обележени сталнимтензијама.51 Наводи се и да су политички лидери из Србије, Северне Македонијеи Албаније покренули иницијативу Отворени Балкан у циљу уклањањаекономских баријера између ове три земље до 2023. године, те се додаје и даће „заједничко регионално тржиште бити кључно за повећање атрактивностии конкурентности региону, док ће истовремено Србији убрзати опоравак одпоследица пандемије, нарочито у привлачењу инвеститора”.52
4) САРАДЊА СРБИЈЕ СА НР КИНОМ 

У БОРБИ ПРОТИВ COVID-19 ПАНДЕМИЈЕНародна Република Кина означена је као један од „четири стуба” спољнеполитике Србије 2009. године, од стране некадашњег председника СрбијеБориса Тадића, заједно са ЕУ, Сједињеним Америчким Државама и Русијом и тозаправо илуструје колико је веза са Пекингом постала важна за Београд.53 „Јачевезе између Србије и НР Кине биле су цементиране 2009. године када су Србијаи Кина потписале Заједничку изјаву о успостављању Стратешког партнерства”.Реч је о уговору који је представљао прекретницу због тога што је био првиспоразум о стратешком партнерству који је Србија потписала са неком страномдржавом у својој модерној историји (наредна стратешка партнерства потписанасу са Италијом 2009. године, Француском 2011. године, Уједињеним Арапским
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48 Ibid., p. 143.49 Ibidem50 Ibidem51 Ibid., p. 8.52 Ibid., p. 85.53 Игoр Нoвaкoвић, Oд чeтири стубa спoљнe пoлитикe дo eврoпскe интeгрaциje, ИСAЦФонд, Београд, 2013. Интернет: https://bit.ly/2zsHDPM, 15.8.2022.
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Емиратима, Русијом и Азербејџаном 2013. године).54 Историјски врхунац укинеско-српским односима постигнут је 2016. године, потписивањемСвеобухватног стратешког партнерства – највишег нивоа партнерства којеједна држава може имати са Кином, а током прве и једине посете кинескогпредседника Си Ђинпинга Србији (и Западном Балкану уопште).55Када је реч о пандемији вируса Covid-19 и доприносу НР Кине Србији уборби против ове болести, битно је истаћи да је одређена група „српске имеђународне експертске заједнице постала узнемирена превеликимистицањем улоге Кине од стране српских власти, у борби против вируса”.56 Такосу одређени академски кругови „истакли да маневарски простор Кине у Србијиснажно зависи од степена активног ангажовања ЕУ у Србији”.57 Суштинапредметне анализе није да би се квалитативним методама измерило коликоје ЕУ у односу на НР Кину више или мање помогла Србији у борби противпандемије Covid-19 , већ да би се академској и стручној јавности показало какоје на интензивирану сарадњу Београда са Пекингом реаговала ЕУ, и то крозсвоје извештаје, као и како је та сарадња утицала на процес европскихинтеграција Србије, иако је реч о неуобичајеним и ванредним околностима несамо за јавно здравље у Србији, већ и на глобалном плану. Свакако је битноистаћи да је НР Кина послала у Србију групу медицинских стручњака како биподелили своје искуство у борби са Covid-19. Прихватање савета о мерама којеби биле оптималне у спречавању ширења вируса и помоћи у праћењуситуације у Србији, показују уравнотежено вођење спољне политике ипозитивно доприноси у ванредним околностима које се не тичу искључивополитичких и безбедносних питања, већ, у овом случају искључивоздраствених, а потом посредно и економских. Министар спољних пословаРепублике Србије Никола Селаковић истакао је да је „НР Кина упутила помоћу медицинској опреми, лабораторијама и искуствима кинеских стручњака, каои да се помоћ наставила кроз подршку имунизацији српског становништва,односно испоручивању вакцине кинеске компаније Sinofarm, на чему је Србијапосебно захвална, у тренутку када се све земље света боре и суочавају сатешкоћама у набавци вакцина”.58 Из такве и сличних изјава српских
54 „Кинeскo-српски oднoси – штa смo нaучили из кризe Covid-19?”, Цeнтaр зa eврoпскeпoлитикe, aприл 2020, Бeoгрaд. Интернет: https://cep.org.rs/wp-content/uploads/2020/04/Kinesko-srpski-odnosi-%E2%80%93-%C5%A1ta-smo-nau%C4%8Dili-iz-krize-COVID19-1.pdf, 31.7. 2022, p. 2.55 Ibid., p. 2.56 Ibid., p. 2.57 Ibid., p. 1.58 „Сeлaкoвић: Србиja пoнoснa нa трaдициoнaлнo приjaтeљствo сa Кинoм”, Mинистaрствoспoљних пoслoвa Рeпубликe Србиje, 21. мaj 2021, Бeoгрaд, Интернет: https://www.mfa.



званичника не сме се закључити да политички функционери у Србијифаворизују било коју спољну помоћ када је реч о борби против пандемијеCovid-19, како је наведено у извештају Европске комисије. Реч је, заправо, омеђудржавним односима Србије и НР Кине издигнутим на ниво свеобухватногповерења и пружања међусобне подршке, што је у том тренутку, у борбипротив пандемије Covid-19, била посебно изражена, те самим тим и видљивија.Званични Београд својим интензивним односима са Пекингом није промениокључно спољнополитичко и стратешко опредељење за учлањење у ЕУ, докзванични Пекинг није условио интензитет и свеобухватност међудржавниходноса са Србијом њеним удаљавањем или одустајањем од установљеногкључног спољнополитичког циља пуноправног чланства у ЕУ. У том контекстусу све примедбе пре свега од стране Европске комисије, али и стручне,политичке и академске јавности на рачун интензитета сарадње између Србијеи Кине неутемељене, те као такве оне не задиру у заједничке интересе ициљеве које на заједничким темељима граде ЕУ и Србија.
5) САРАДЊА СРБИЈЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ 

У БОРБИ ПРОТИВ COVID-19 ПАНДЕМИЈЕВећ на самом почетку пандемије Covid-19 у Србији, само месец дана наконшто је регистрован први случај, „једанаест авиона са медицинском опремом,техником и заштитним средствима упутила је Русија Србији”.59 Како је таданаведено у саопштењу Министарства одбране Србије, у саставу тимова изРусије били су генерал, 42 официра, 42 подофицира и два припадник рускогМинистарства здравља, које је предводио наченик АБХО Западног округаОружаних снага Руске Федерације генерал-мајор Михаил Чернишов.60 Усаопштењу је било наведено да су руски стручњаци подељени у осамлекарских тимова, те да ће сваки тим имати лекаре опште праксе,епидемилога, анестeзиолога, медицинског техничара и преводиоца, а да је уоквиру помоћи стигло и 16 специјалних моторних возила намењених задезинфекцију објеката и путева, као и велика количина медицинске опреме,технике и заштитних средстава неопходних Србији у лечењу пацијенатазаражених Covid-19 и у сузбијању пандемије.61 У тренутку када се свет
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gov.rs/lat/mediji/saopstenja/selakovic-srbija-ponosna-na-tradicionalno-prijateljstvo-sa-kinom, 8.8. 2022.59 „Medicinsku pomoć Srbiji iz Rusije dopremilo 11 aviona”, Al Jazeera, 4. april 2020, Sarajevo.Интернет: https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2020/4/4/medicinsku-pomoc-srbiji-iz-rusije-dopremilo-11-aviona, 17.8.2022.60 Ibidem61 Ibidem
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суочавао са најновијим и „невидљивим непријатељем” чије су последицебиле разорне и за најразвијеније здравствене системе, као и за економскинајразвијеније државе света, британски лист „Гардијан” (Guardian) писао је отоме како је „у Србији, земљи кандидату за улазак у ЕУ која се последњихгодина удварала и Москви и Пекингу, јако видљив пресек конкурентнихкоронавирус дипломатија”.62 Како пише „Гардијан”, прво су Кинези дошли уБеоград са авионима пуним опреме и шест медицинских стручњака дапомогну да се координише национална политика за сузбијање ширења Covid-19, затим су дошли Руси који су авионом допремили мање важне, али ипакдобродошле опреме војним авионима уз велику медијску пропраћеност, даби коначно дошли и Европљани, указујући да су ту били све време и да сузнатно више средстава дали него Русија и Кина заједно”.63 Заправо, и токомборбе против пандемије Covid-19 постојала је паралелна политичка биткаизмеђу спољних актера, бар на медијском, политичком и „експертском”нивоу, о томе ко остварује већи утицај на Србију, те која земља или блокспроводи своју политику захваљујући својој „мекој моћи” на рачун Србије ињених потреба у борби против пандемије Covid-19.
6) ИЗВОРИAlden, Chris, Aran, Amnon, Foreign policy analysys – new aproaches, Routledge,Abington, 2012.Deibel, Terry L., Foreign Affair Strategy – Logic for American statecraft, CambridgeUniversity Press, New York, 2007.Дашић, Марко, Међународни политички положај као одредница спољне
политике малих држава: студија случаја Републике Србије од 2001. до 2018,докторска дисертација, Факултет политичких наука, Универзитет уБеограду, Београд, 2020.Димитријевић, Војин и Стојановић Радослав, Међународни односи, Четвртоиздање, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.„Eврoпa: Чeшкa увoди пoлициjски чaс сeдaм дaнa, у Хoлaндиjи рeкoрдaн брojнoвoзaрaжeних, прoтeсти у Итaлиjи збoг нoвих мeрa”, Taњуг/РTВ,26.10.2020. Интернет: https://www.rtv.rs/sr_lat/evropa/evropa-ceska-uvodi-policijski-cas-sedam-dana-u-holandiji-rekordan-broj-novozarazenih-protesti-u-italiji-zbog-novih-mera_1173314.html, 07.8.2022.

62 „Русиja, Кинa и EУ сe кoрoнa диплoмaтиjoм бoрe зa нaклoнoст Србиje”, Guardian, Beta/N1,13. април 2020. Интернет: https://rs.n1info.com/vesti/a588591-gardijan-rusija-kina-i-eu-se-korona-diplomatijom-bore-za-naklonost-srbije/, 17.8.2022.63 Ibidem



Гoцeвски, Трајан, Гjурoвски, Марјан, Eврoaтлaнтскитe интeгрaции
бeзбeднoсeн клуч – eкoнoмскиoт рaзвoj и мeгjунaрoднaтa бeзбeднoст,Фaкултeт зa бeзбeднoст, Скoпje, 2017.Hill, Christopher, The Changing Politics of Foreign Policy, Palgrave MacMillan, NewYork, 2003.Jović, Dejan (priređivač), Teorije međunarodnih odnosa – Realizam, Politička kultura,Zagreb, 2013.„Кинeскo-српски oднoси – штa смo нaучили из кризe Covid-19?”, Цeнтaр зaeврoпскe пoлитикe, aприл 2020, Бeoгрaд. Интернет: https://cep.org.rs/wp-content/uploads/2020/04/Kinesko-srpski-odnosi-%E2%80%93-%C5%A1ta-smo-nau%C4%8Dili-iz-krize-COVID19-1.pdf, 31.7. 2022.„Medicinsku pomoć Srbiji iz Rusije dopremilo 11 aviona”, Al Jazeera, 4. april 2020,Sarajevo. Интернет: https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2020/4/4/medicinsku-pomoc-srbiji-iz-rusije-dopremilo-11-aviona, 17.8.2022.Murray, Williamson, Hart Sinnreich, Richard, Lacery, James (ed.), The Shaping of
Grand Strategy, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.Нoвaкoвић, Игoр, Oд чeтири стубa спoљнe пoлитикe дo eврoпскe интeгрaциje,ИСAЦ Фонд, Београд, 2013. Интернет: https://bit.ly/2zsHDPM, 15.8.2022.„Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”,Европска комисија, Брисел, 2021. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_oktobar_21.PDF, 10.8.2022.„Радни документ комисије – Република Србија Извештај за 2020. годину”,Европска комисија, Брисел, 2020. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf,18.7.2022“Republic of Serbia 2020 Report. 2020 Communication on EU Enlargement Policy”,
Report paper, European Commission, 2020. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf, 15.8.2022.“Republic of Serbia 2021 Report. 2021 Communication on the EU EnlargementPolicy”, Report paper. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_oktobar_21.PDF,15.8.2022.„Русиja, Кинa и EУ сe кoрoнa диплoмaтиjoм бoрe зa нaклoнoст Србиje”,
Guardian, Beta/N1, 13. април 2020. Интернет: https://rs.n1info.com/vesti/a588591-gardijan-rusija-kina-i-eu-se-korona-diplomatijom-bore-za-naklonost-srbije/, 17.8.2022.
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„Сeлaкoвић: Србиja пoнoснa нa трaдициoнaлнo приjaтeљствo сa Кинoм”,Mинистaрствo спoљних пoслoвa Рeпубликe Србиje, 21. мaj 2021, Бeoгрaд,Интернет: https://www.mfa.gov.rs/lat/mediji/saopstenja/selakovic-srbija-ponosna-na-tradicionalno-prijateljstvo-sa-kinom, 8.8. 2022.Симић, Драган Р., Светска политика – међудржавни и међународни поредак,
Светска политика, глобални односи, Факултет политичких наука, Чигојаштампа, Београд, 2009.Thorhallsson, Baldur and Steinsson, Sverrir, Small State Foreign Policy, OxfordResearch Encyclopedia of Politics, University of London, 2017.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ овом раду, кроз анализу извештаја Европске комисије за 2020. и 2021.годину, покушали смо да покажемо каква је била динамика процесаевропских интеграција Србије у периоду пандемије Covid-19. Поред тога штоје у самим извештајима јасно истакнуто да се Србија веома успешно суочаваласа изазовима и последицама које је проузроковала пандемија Covid-19 наздравственом нивоу, те успешно спроводила националну економскуполитику комбинирајући тако пре-пандемијски замах, као и правовременефискалне и монетарне мере у циљу одржавања економске, финансијске имонетарне стабилности, Европска комисија није пропустила прилику даупути примедбе Србији што је водила интензивне односе на НР Кином иРуском Федерацијом. Иако у извештајима није прецизно истакнуто да ЕУ неподржава такав интензиван однос Београда са Пекингом и Москвом,замерено је српским политичарима који су више истицали помоћ и подршкуНР Кине и Руске Федерације у борби против пандемије, у односу на помоћ иподршку коју је дала ЕУ. Заправо, на примеру борбе Србије у суочавању сапандемијом Covid-19, показали смо да се субјекти у међународним односима,чак и у таквим ванредним околностима какве је произвела ова пандемија,чврсто држе својих установљених националних и стратешких интереса, безобзира на последице које исте могу да проузрокују у условима о којима смописали у овом раду. С једне стране, свепрожимајуће последице које јепроизвела пандемија Covid-19, не признајући националне, политичке илиидеолошке границе, нису утицале да се промене постојеће политичке,идеолошке и стратешке доктрине великих сила. Тзв. супарничке државеостале су и даље на истим позицијама без обзира на неопходности за сарадњу,макар на одређени период. То је показало да су представници реалистичкетеорије међународних односа умногоме у праву. Недостатак адекватногјединственог међународног институционалног одговора у здравственом и уекономском смислу, на последице које је произвела пандемија Covid-19доказује да су реалисти и данас у праву, те да су интереси националнихдржава и даље изнад интереса такозване глобалне заједнице. Када је реч о

Европско законодавство, бр. 79/2022

92



Србији, која је у овом раду представљена кроз својеврсну студију случаја, крозанализу извештаја Европске комисије, установљено је да је Србија водилауравнотежену спољну политику доприносећи позитивно решавањуотворених проблема на здравственом, економском и политичком нивоу.Критике изнесене од стране ЕУ на рачун спољнополитичких активностиСрбије, пре свега оних повезаних са Пекингом и Москвом, нису ималиникакав директан ефекат на процес европских интеграција, будући да нисууспостављени с намером њиховог отежавања или науштрб европскихинтеграција. С друге стране, извештаји подвлаче значај напретка Србије упогледу испуњавања критеријума за учлањење у ЕУ, па чак и у контекступрилагођавања са ЗСБП, где је забележан и одређени напредак упркоскризном здравственом и економском периоду који је задесио читав свет.
REPORTS OF THE EUROPEAN COMMISSION (2020-2021)

AND THE EUROPEAN PERSPECTIVE OF SERBIA

Summary: The impact of the Covid-19 pandemic represents one of the mostextensive challenges to the existing global order in recent history. Regardless ofeconomic, political and military power, states are faced with an “invisible enemy”that systematically affects their internal infrastructure, but also the internationalorder, collapsing the normal functioning of the existing economic system multipletimes. The paper analyzes the activities of the competent institutions of theRepublic of Serbia in the fight against Covid-19, as well as the perspectives ofEuropean integration in the changed circumstances brought about by thispandemic. Using a comparative approach, the author also analyzes Serbia’scooperation with the European Union (EU) and other actors of internationalrelations such as the Russian Federation and the People’s Republic of China. Thework is focused on examining the reports of the European Commission for 2020and 2021, i.e. on the analysis of the content of these documents, through which thequestions should also be answered, whether Serbia progressed on the way to theEU during the pandemic, in what way the EU supported Serbia. in the fight againstthe pandemic and how did the EU evaluate Serbia’s cooperation with the People’sRepublic of China and the Russian Federation in the field of overcoming pandemicchallenges, i.e. is this cooperation treated as an obstacle for Serbia’s European path?Finally, the work as a case study in a theoretical sense should provide realistic viewson the relationship of the EU towards the countries that are candidates foradmission to this organization.
Keywords: Serbia, EU, Covid-19, People’s Republic of China, Russian Federation,foreign policy.
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ПРАВНИ ОКВИР ЗА ОДГОВОРНОСТ ПРУЖАЛАЦА
УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА НА ИНТЕРНЕТУ 

У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелена ЋЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ1

Апстракт: Убрзни развој дигиталне технологије и почетак масовногкоришћења интернета крaјeм 20. и почетком 21. века допринели су данајразличитији садржаји путем интернета постану глобално допступни.Управо захваљујући интернету, класичан концепт заштите интелектуалнихдобара заснован на систему национално територијално ограничених правадоведен је у питање. Будући да свака радња која се предузима на интернетуаутоматски пробија националне границе, тј. има глобално дејство,остваривање и заштита права од стране титулара отежана је у погледу праваинтелектуалне својине. С обзиром на динамику развоја дигиталнетехнологије и изазове које она носи, Европска комисија је у новембру 1998.године предложила доношење директиве чија би сврха била уређење услугаинформационог друштва. Директива (ЕЗ) бр. 2000/31 о неким правнимаспектима услуга информационог друштва, посебно електронске трговинеу оквиру унутрашњег тржишта, донета је 8. јуна 2000. године. Одељак IVДирективе посвећен је одговорности пружалаца услуга посредовања. Истипредвиђа услове које мора испуњавати пружалац услуге, тј. интернетпосредник, да би могао да ужива имунитет, односно искључењеодговорности (тзв. режим сигурних лука). Законодавни оквир РепубликеСрбије у овој области у потпуности је усклађен са правом ЕУ.
Кључне речи: Пружалац услуга посредовања на интернету, одговорност,електронска трговина, режим „сигурних лука”, права интелектуалне својинe. 
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1) СВРХАРазвој дигиталне технологије крајем 20. века допринео је убрзању протокаинформација, пре свега захваљујући глобалној рачунарској мрежи – интернету.Најразличитији садржаји постали су путем интернета глобално доступни.Интернет је довео у питање класичан концепт заштите интелектуалнихдобара заснован на систему национално територијално ограничених права.Свака радња која се предузима на интернету аутоматски пробија националнегранице, тј. има глобално дејство. Сходно томе, остваривање и заштита праваод стране титулара отежана је у погледу свих права интелектуалне својине.2Интернет је, између осталог, средство комуникације. У процес комуникацијена интернету укључен је велики број субјеката, који се за потребе овог радамогу поделити на пружаоце услуга посредовања на интернету, корисникеинтернета и тутуларе права интелектуалне својине. Пружаоци услуга посредовања на интернету (интернет посредници,интернет провајдери, онлајн пружаоци услуга) баве се посредовањем наинтернету у оквиру своје делатности. Услуга коју они обезбеђују по правилу јекомерцијална, те је њихов интерес у интернет комуникацији брз и интензиванпроток информација између клијената (корисника). Услуге пак могу да будуразличитог садржаја, а најчешће се деле у три групе, и то: 1) обичнопосредовање (mere conduit); 2) посредовање уз чување података (caching) и, 3)посредовање у складиштењу података на интернету на неограничено време(hosting).3 На интернету најчешће долази до повреде права жига и ауторског исродних права. Пружаоци услуга посредовања на интернету нису нужнонепосредно повезани са повредом права интелектуалне својине. Када то јестеслучај, они свакако одговарају по општим правилима о одговорности занеовлашћено коришћење туђих права интелектуалне својине. Проблем се,међутим, јавља у претежним случајевима када је интернет посредник својомуслугом омогућио повреду неког права интелектуалне својине на интернету.Интернет посредници продају корисницима приступ и простор на интернетсерверима како би ови могли да понуде своју робу и услуге на интернету. Дакле,интернет посредници практично омогућавају постављање недозвољеногсадржаја и његово дељење на интернету, што их чини учесницима у овомпроцесу, те пружа основ за њихову посредну одговорност. Сваки акт повреде права укључује постојање штетника и лица чија суправа повређена (оштећеног). Ово опште правило није другачије ни у случајуповреде права интелектуалне својине на интернету. Међутим, преноскомуникације и садржаја на интернету врши се увек уз помоћ пружаоца услуга
2 Јелена Ћеранић Перишић, Одговорност интернет посредника за повреду жига, Институтза упоредно право, Београд, 2020, стр. 10. 3 Ibid., стр. 15. 



посредовања на интернету (интернет посредника). Стога повреда права наинтернету не може настати без нехотичног или намерног учешћа интернетпосредника као субјеката који омогућавају комуникацију и проток садржаја,а самим тиме и настанак повреде. Дакле, неопходно је нормативно уредитиодговорност интернет посредника за повреде права на интернету. Какоинтернет посредници својом услугом омогућавају постављање и протокнедозвољеног садржаја и његово дељење међу корисницима, њиховаодговорност је по правилу посредна (подељена, одговорност за другог).Утврђивање посредне одговорности се, према општим правилимаодговорности, заснива на питању савесности, односно питању – да ли јепружалац услуге посредовања на интернету знао или морао да зна да се путемњегове услуге повређује право?4 Суштина посредне одговорности лежи у томеда се тужени сматра одговорним за повреду коју је проузроковало погрешнопонашање треће стране. Према томе, одговорност је деривативне природе.5С обзиром на динамику развоја дигиталне технологије, изазове ипроблеме које то може да проузрокује, између осталог и у областиелектронске трговине, Европска комисија је у новембру 1998. годинепредложила да се донесе директива чија би сврха била уређење услугаинформационог друштва. 
2) МЕРЕ ЕУДиректива (ЕЗ) бр. 2000/31 о неким правним аспектима услугаинформационог друштва, посебно електронске трговине у оквируунутрашњег тржишта донета је 8. јуна 2000. (даље: Директива о електронскојтрговини).6 Након тога, 2001. године донета је и Директива (ЕЗ) бр. 2001/29о хармонизацији одређених аспеката ауторског и сродних права уинформационом друштву,7 која у погледу одговорности пружалаца услуга на
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4 Андреа Радоњанин, „Примена правила одговорности хост провајдера: искуство носиоцаправа из Србије”, у: Душан Поповић (ур.), Интелектуална својина и интернет, Правнифакултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 168. 5 Greame B. Dinwoodie, “A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online ServiceProviders”, in: Graeme B. Dinwoodie (Еd.), Secondary Liability of Internet Service Providers,Springer, 2017, p. 4.  6 “Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certainlegal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the InternalMarket (‘Directive on electronic commerce’)”, Official Journal of the European Union, L 178,17.7.2000.7 “Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on theharmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”,
Official Journal of the European Union, L 167, 22.6.2001, pp. 10–19.
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интернету упућује на Директиву о електронској трговини. Директива оауторском праву у информационом друштву измењена је и допуњенаДирективом (ЕУ) бр. 2019/790 од 17. априла 2019. године, о ауторском исродним правима на Јединственом дигиталном тржишту којом се мењају идопуњују Директива (ЕЗ) бр. 96/9 и Директива (ЕЗ) бр. 2001/29.8
3) САДРЖАЈДиректива о неким правним аспектима услуга информационог друштва,посебно електронске трговине у оквиру унутрашњег тржишта посвећујенеколико одредби одговорности пружалаца услуга посредовања наинтернету, прецизније прописује у којим ситуацијама може доћи доискључења одговорности интернет посредника у случају повреде неког одправа интелектуалне својине на интернету. Реч је о одредбама о тзв. режиму

сигурних лука. У погледу искључења одговорности пружалаца услугапосредовања на интернету, Европска унија се определила за тзв.
хоризонтални приступ. Под тимe се подразумева успостављање режима„сигурних лука” тако да је њиме обухваћено искључење одговорностиинтернет посредника за постављање било које врсте незаконитог садржајаод стране корисника, без обзира на то да ли радње трећих лица доводе доповреде ауторског права, права жига, клеветања, нелојалне конкуренције,говора мржње или постављања било које друге врсте недозвољеногматеријала. Европски законодавац је овакав приступ образлагао тиме штопружалац услуга спроводи исту техничку радњу – било да се бави услугомобичног посредовања, catching или hosting услугом у вези са садржајем трећестране – независно од врсте садржаја која је у питању. Пошто посредникизводи исту техничку радњу и потпуно је неутралан и пасиван у односу насадржај, Европска унија сматрала је најприкладнијим да се успоставиједнообразан скуп правила за повреде различитих права. Иначе, оваквоопредељење европског законодавца било је предмет оштрих критика деланаучне и стручне јавности, која се позивала на право Сједињених АмеричкихДржава. У праву САД одговорност интернет посредника за радње трећихлица, корисника њихових услуга, подлеже потпуно различитимкритеријумима, у зависности од тога да ли одговорност проистиче изповреде ауторског права, права жига или неког другог права.9 Још током

8 “Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 oncopyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/ECand 2001/29/EC (Text with EEA relevance)”, Official Journal of the European Union, L 130,17.5.2019, pp. 92–125.9 Одговорност интернет посредника за повреде ауторског права регулисана је Закономо ауторском праву у дигиталном миленијуму из 1998. године (Digital Milenium Copyright



припремне фазе рада на Директиви о електронској трговини, одлучено је даће питање одговорности интернет посредника бити уређено на тзв.хоризонталан начин. Према томе, приликом расправе о тексту Директиве оауторском праву уопште се није разматрало питање одговорности пружалацауслуга посредовања на интернету. Директива (ЕЗ) бр. 2001/29 о ауторском праву у информациономдруштву10 не садржи одредбе о одговорности интернет посредника, већупућује на Директиву о електронској трговини. На основу тачке 16 Преамбуледирективе о ауторском праву, одговорност за активности у електронскомокружењу не односи се само на ауторско право и сродна права, већ и на осталеобласти као што су клеветање, преварно оглашавање или повреда жига, иуспостављена је хоризонтално у Директиви о електронској трговини, којапојашњава и хармонизује различита правна питања у вези са услугамаинформационог друштва, укључујући и електронску трговину. Директива оауторском праву у информационом друштву измењена је и допуњенаДирективом (ЕУ) бр. 2019/790 од 17. априла 2019. о ауторском и сроднимправима на Јединственом дигиталном тржишту, којом се мењају и допуњујуДиректива (ЕЗ) бр. 96/9 и Директива (ЕЗ) бр. 2001/29.11 Овом директивомпредвиђено је да државе чланице ЕУ имају рок од две године да одредбе новедирективе имплементирају у своја национална законодавства. Занимљиво једа нова Директива о ауторском и сродним правима на Јединственомдигиталном тржишту, за разлику од претходне, предвиђа одређене случајевеу којима се неће примењивати одредбе о „сигурним лукама” из члана 14, став1 Директиве о електронској трговини.12 Међутим, већ следећа тачка ове новеДирективе прописује да се на све остале случајеве, који нису изричитопоменути у претходној тачки, примењује члан 14, став 1 Директиве оелектронској трговини.13 Дакле, и даље се генерално примењује хоризонталниприступ у погледу режима „сигурних лука”, тј. искључења одговорности
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Acta – DMCA). Питање одговорности пружалаца услуга у свим осталим областимарегулисано је Законом о пристојности у комуникацијама из 1996. године(Communications Decency Act – CDA). Miquel Peguera, “The DMCA Safe Harbours and TheirEuropean Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, Columbia
Journal of Law and the Art, 32/2009, pp. 481–512.10 “Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on theharmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”, op. cit.11 “Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 oncopyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/ECand 2001/29/EC”, op. cit.12 Чл. 17, ст. 3, тач. 1 Директиве 2019/790. 13 Чл. 17, ст. 3, тач. 2 Директива 2019/790. 
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интернет посредника за повреде које учине трећа лица, предвиђенДирективом о електронској трговини. Одељак IV Директиве о електронскојтрговини, посвећен одговорности пружалаца услуга посредовања, предвиђауслове које мора испуњавати пружалац услуге, тј. интернет посредник, да бимогао да ужива имунитет, тј. искључење одговорности (режим „сигурнихлука”). Обим уздржавања који искључује одговорност зависи од врсте услуге,другим речима Директива о електронској трговини предвиђа различитеуслове за пружаоце услуга обичног посредовања (чл. 12), пружаоце cachingуслуга (чл. 13) и пружаоце hosting услуга (чл. 14). 
Пружалац услуге обичног посредовањаПрема Директиви о електронској трговини када се пружена услугаинформационог друштва састоји од преноса комуникационом мрежоминформација добијених од примаоца услуге, или подразумева омогућавањеприступа комуникациoној мрежи, државе чланице морају осигурати дапружалац услуге није одговоран за информације које се преносе, под условомда: не иницира пренос, не бира пријемник преноса и не бира и не мењаинформације садржане у преносу.14 Активности преноса и осигурањаприступа из става 1 укључују аутоматско, привремено и пролазнопохрањивање преношених информација ако оно служи искључиво заостварење преноса у комуникационој мрежи и под условом да се теинформације не похрањују за било који период дужи него што је разумнопотребно за пренос.15 Ова одредба Директиве свакако не утиче на могућностсуда или органа управе да, у складу са правним системом државе чланице, одпружаоца услуга захтева окончање или спречавање повреде.16 Према томе,на основу члана 12 Директиве о електронској трговини може се закључитида уколико се услуге интернет посредника посматрају из аспекта њиховогдоприноса у размени података, обично посредовање (mere conduit) неимплицира одговорност. У ову групу интернет услуга спада омогућавањеприступа интернету и повезивање корисника, односно привремено чувањеподатака ради његовог даљег преноса. Међутим, у случају да интернетпосредник, поред тога што посредује, на било који начин учествује и уразмени података (иницирањем, избором садржаја или његовом изменом),такође се може позивати на одговорност.17

14 Чл. 12, ст. 1 Директиве 2000/31. 15 Чл. 12, ст. 2 Директиве 2000/31.16 Чл. 12, ст. 3 Директиве 2000/31.17 Сања Радовановић, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повредуауторског права – упоредноправни аспект”, у: Душан Поповић (ур.), Интелектуална
својина и интернет, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 91. 



Пружалац caching услугаДиректива о електронској трговини прописује да, ако се пружена услугаинформациног друштва састоји од преноса информација комуникациономмрежом коју је дао корисник услуге, државе чланице морају осигурати дапружалац услуге није одговоран за аутоматско, привремено и пролазнопохрањивање информација, извршено искључиво у сврху учинковитијегдаљег преноса информација другим корисницима услуге на њихов захтев,под условом: да пружалац не мења информације; да пружалац поштује условеприступа информацијама; да пружалац поштује правила у вези саажурирањем информација која су прописана на општепризнат и коришћенначин у индустрији; да се пружалац не уплиће у законито коришћењетехнологије, која је општепризната и коришћена у индустрији, с циљемдобијања података о коришћењу информација и, да пружалац хитно делујеприликом уклањања информација или онемогућавања приступаинформацијама које је похранио одмах по сазнању да су информације упочетном извору преноса уклоњене са мреже или им је онемогућен приступ,или да је суд или управни орган издао налог за такво уклањање илионемогућавање.18 Овај члан не утиче на могућност да суд или управни орган,у складу са правним системом државе чланице, од пружаоца услуга захтеваокончање или спречавање повреде.19 Укратко, за разлику од обичнихпосредника, Директива о електронској трговини предвиђа да cachingпровајдери имају одређена овлашћења у погледу преноса садржаја који сепривремено чува у њиховој меморији.20
Пружалац hosting услугаУ погледу услуге хостинга Директива о електронској трговини прописуједа када се пружена услуга информационог друштва састоји од похрањивањаинформација добијених од корисника услуге, државе чланице морајуосигурати да пружалац услуге није одговоран за информације похрањене назахтев корисника услуге, под условом да пружалац: 1) нема стварно знање онезаконитој активности или информацији, и у погледу захтева за накнадуштете не зна за чињенице или околности из којих би незаконите радње илиинформације биле очигледне или, 2) пошто је сазнао или постао свестанпостојања незаконите активности или информације, хитно реагује како би
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18 Чл. 13, ст. 1 Директиве 2000/31.19 Чл. 13, ст. 2 Директиве 2000/31.20 Сања Радовановић, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повредуауторског права – упоредноправни аспект”, op. cit., стр. 92–93. 
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уклонио или онемогућио приступ информацијама.21 Став 1 се не примењујекада прималац услуге делује под надлежношћу или контролом пружаоцауслуге.22 Наравно, ова одредба Директиве оставља могућност да суд илиуправни орган, у складу са правним системом државе чланице ЕУ, одпружаоца услуге захтева окончање или спречавање повреде, и не утиче намогућност да држава чланица утврди поступке којима се уређује уклањањеили онемогућавање приступа информацијама.23 Дакле, на основу Директивео електронској трговини, ограничење одговорности условљено јечињеницом: a) да провајдер није знао или није имао основа да зна занезакониту радњу или информацију, и у погледу захтева за накнаду штетеније знао за чињенице или околности из којих су незаконите радње илиинформације биле очигледне; или б) да је провајдер, након што је сазнао илипостао свестан незаконите радње или информације, реаговао хитно како биуклонио или онемогућио приступ информацији.24 Према томе, Директива оелектронској трговини предвиђа искључење и грађанскоправне икривичноправне одговорности пружаоца услуге посредовања на интернету.Ограничења одговорности предвиђена Директивом успостављена су нахоризонталан начин, што значи да покривају одговорност, и грађанску икривичну, за све врсте незаконитих радњи које су иницирале треће стране.25Директива прописује два различита захтева када је реч о стпену знања – једанкоји се примењује на тужбе за кривичну одговорност, а други на тужбе занакнаду штете.26 С једне стране, што се тиче грађанскоправне одговорности,пружалац услуге биће ослобођен од одговорности за накнаду штете подусловом да није знао или није имао основа да зна за незакониту радњу илиинформацију, и да није имао свест о чињеницама или околностима којеговоре о томе да је незаконита радња или информација била очигледна.27 Сдруге стране, у погледу кривичноправне одговорности, језичким тумачењемодредбе Директиве, произилази да чак и у оним случајевима када пружалацуслуге има одређени степен свести, другим речима ако је познавао чињеницеили околности из којих су незаконите радње или информације биле
21 Чл. 14, ст. 1 Директиве 2000/31.22 Чл. 14, ст. 2 Директиве 2000/31.23 Чл. 14, ст. 3 Директиве 2000/31.24 Јелена Ћеранић Перишић, Одговорност интернет посредника за повреду жига, op. cit.,стр. 88. 25 “Commission first Report on the application of Directive 2003/31/EC”, 12 COM (2003) 702final (November 21, 2003.26 Miquel Peguera, “The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: A ComparativeAnalysis of Some Common Problems”, op. cit., p. 488. 27 Чл. 14, ст. 1, тач. a Директиве 2000/31.



очигледне, режим „сигурних лука” ће га и даље штитити од кривичнеодговорности, и то све док му, условно речено, недостаје стварно знање.Према томе, дисквалификација из режима „сигурних лука” у погледуграђанске одговорности ипак је много једноставнија у односу на кривичнуодговорност. У сваком случају, пружалац услуге и даље ће уживати имунитет,тј. искључење одговорности које му омогућавају одредбе о „сигурним лукама”уколико хитно уклони информацију пошто је за њу сазнао или је ње постаосвестан.28 Полазећи од општег принципа да се пружаоци услуга посредовањана интернету у овој врсти комуникације морају држати пасивно, обимуздржавања који искључује одговорност зависи од врсте интернет услуге.Тако, од обичних посредника у комуникацији, захтева се апсолутносуздржавање од мешања у комункацију између корисника. У том смислу, чаки минимално одступање од овог захтева води ка њиховој одговорности збогнедозвољеног коришћења заштићеног садржаја. Пружаоци сaching услугаимају одређена овлашћења у погледу преноса садржаја који се привременочува у њиховој меморији. Услуге које обезбеђују hosting провајдериподразумевају донекле активну улогу, будући да они могу да врше одабир иизмену сачуваних података, али и да их пласирају одређеним адресатима.29Иако су државе чланице ЕУ готово дословно транспоновале одредбеДирективе о електронској трговини у своја национална законодавства,њихова неуједначена интерпретација у судској пракси ових земаља указујена мањкавости решења у вези са одговорношћу пружалаца услугапосредовања на интернету.30 Неуједначеној судској пракси свакакодоприноси чињеница да Директива о електронској трговини не појашњавашта то доводи до „знања” или „свести о чињеницама или околностима” изкојих су незаконите радње или информације очигледне. Приликом оценетога да ли је постојала свест о повреди, односно да ли је пружалац услугепосредовања на интернету знао или морао да зна за повреду насталузахваљујући услузи коју пружа, узимају се у обзир различита мерила. Да лије интернет посредник сазнао за повреду и на који начин (формално илинеформално)? Да ли се то сазнање односи на конкретан неовлашћенисадржај? Које су околности из којих је он могао да црпи знање онедозвољеном коришћењу? Питање у вези са околностима из којих је
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28 Јелена Ћеранић, „Специфичности режима одговорности интернет посредника заповреду жига у праву САД и ЕУ”, у: Душан Поповић (ур.), Интелектуална својина и
интернет, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 49. 29 Сања Радовановић, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повредуауторског права – упоредноправни аспект”, op. cit., стр. 92–93. 30 Јелена Ћеранић Перишић, Одговорност интернет посредника за повреду жига, op. cit.,стр. 89. 
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пружалац услуге посредовања на интернету могао да црпи знање онедозвољеном коришћењу у пракси је најспорније због чињенице да овипружаоци немају обавезу надзора над интернет саобраћајем који се одвија уоквиру пружене услуге,31 осим уколико таква обавеза не произилази изодлуке суда или органа управе за конкретан случај.32 Међутим, интересантноје да је управо судска пракса у појединим одлукама, на посредан начин,подигла ову обавезу на општи ниво.33
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУДиректива (ЕЗ) бр. 2000/31 о неким правним аспектима услугаинформационог друштва, посебно електронске трговине у оквируунутрашњег тржишта, донета је 8. јуна 2000. године. Ова директива ступилаје на снагу 17. јула 2000, а државе чланице ЕУ имале су рок од три године,тачније до 17. јула 2003. да унесу (имплементирају) циљеве предвиђене овомдирективом у национално законодавство. 
5) ИЗВОРИЋеранић, Јелена, „Специфичности режима одговорности интернетпосредника за повреду жига у праву САД и ЕУ”, у: Душан Поповић (ур.),
Интелектуална својина и интернет, Правни факултет Универзитета уБеограду, Београд, 2018.Ћеранић Перишић, Јелена, Одговорност интернет посредника за повреду
жига, Институт за упоредно право, Београд, 2020.“Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending

31 Чл. 15, ст. 1 Директиве 2000/31: „Државе чланице не могу увести општу обавезу запружаоце услуга да при пружању услуга из чланова 12, 13 и 14 прате информације којепреносе или похрањују нити општу обавезу да активно траже чињенице или околностикоје би указивале на противзаконите активности”. 32 Чл. 15, ст. 2 Директиве 2000/31: „Државе чланице могу утврдити обавезе запружаоце услуга информационог друштва да одмах обавесте надлежне органе јавневласти о наводним противзаконитим активностима или информацијама којепредузимају односно пружају примаоци њихове услуге, или обавезу да надлежниморганима на њихов захтев доставе информације које омогућавају идентификацијукорисника њихових услуга с којима имају споразуме о похрањивању информација”. 33 Сања Радовановић, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повредуауторског права – упоредноправни аспект”, op. cit., стр. 92–93.



Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance)”, Official Journal
of the European Union, L 130, 17.5.2019.“Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June2000 on certain legal aspects of information society services, in particularelectronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electroniccommerce’)”, Official Journal of the European Union, L 178, 17.7.2000.“Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rightsin the information society”, Official Journal of the European Union, L 167,22.6.2001. Dinwoodie, Graeme, В., “A Comparative Analysis of the Secondary Liability of OnlineService Providers”, in: Graeme B. Dinwoodie (Еd.), Secondary Liability of Internet
Service Providers, Springer, 2017.Peguera, Miquel, “The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: AComparative Analysis of Some Common Problems”, Columbia Journal of Law
and the Art, 32/2009.Радовановић, Сања, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника заповреду ауторског права – упоредноправни аспект”, у: Душан Поповић(ур.), Интелектуална својина и интернет, Правни факултетУниверзитета у Београду, Београд, 2015.Радоњанин, Андреа, „Примена правила одговорности хост провајдера:искуство носиоца права из Србије”, у: Душан Поповић (ур.),
Интелектуална својина и интернет, Правни факултет Универзитета уБеограду, Београд, 2015.Рељановић, Марио, „Одговорност хостинг провајдера за повреде праваинтелектуалне својине у праву Србије и суседних држава”, у: ДушанПоповић (ур.), Интелектуална својина и интернет, Правни факултетУниверзитета у Београду, Београд, 2016.Рељановић, Марио, „Одговорност хостинг провајдера за повреду жига –правни оквир и пракса у Републици Србији”, у: Душан Поповић (ур.)
Интелектуална својина и интернет, Правни факултет Универзитета уБеограду, Београд, 2017.„Закон о електронској трговини”, Службени гласник, бр. 4/2009, 95/2013 и52/2019.
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ Републици Србији је Закон о електронској трговини донет 2009. године,а измењен и допуњен 2013. године. Овај закон био је у великој мери усклађенса Директивом о електронској трговини.34 Ипак, приликом доношења новогЗакона о трговини 2019. године, усвојене су и измене и допуне Закона оелектронској трговини.35 Овим изменама и допунама извршена су заправосамо терминолошка усаглашавања Закона о електронској трговини са новимЗаконом о трговини. Нови закон о трговини и Закон о изменама и допунамаЗакона о електронској трговини детаљније уређују електронску трговину ињене моделе, као и обавезе трговаца који на овај начин послују у савременомдигиталном добу. Узимајући у обзир експанзију електронске трговине, какона светском тако и на домаћем тржишту, постојала је потреба да се овај видтрговине детаљније уреди, пре свега унапређењем њеног нормативногоквира. Будући да је првобитна верзија Закона о електронској трговини из2013. године била у великој мери усклађена са Директивом о електронскојтрговини, верзија из 2019. године врло мало се разликује од оне из 2013.године. Измене и допуне су козметичке природе, и то превасходно у погледутерминологије и појашњења одређених појмова. Оне су у Закон унете у циљухармонизације домаћих прописа са правом ЕУ, а у светлу процеса европскихинтеграција. Измене и допуне се односе на „одговорност пружаоца услуга”,тако да у погледу одговорности пружалаца услуга Закон о електронскојтрговини предвиђа да пружалац услуга који складишти податке пружене одстране корисника услуга на захтев корисника, није одговоран за садржајскладиштеног податка ако није знао нити је могао да зна за недопуштеноделовање корисника услуга или за садржај податка, и одмах након сазнањада се ради о недопуштеном деловању или податку уколони или онемогућиприступ том податку. Одредба става 1 овог члана не примењује се услучајевима када је корисник услуга лице на било који начин зависно одпружаоца услуга (повезана привредна друштва у смислу Закона којим сеуређује положај привредних друштава).36 Закон о изменама и допунамаЗакона о електронској трговини уређује и ситуацију у којој су недозвољенасадржина линкови ка другим интернет сајтовима на којима се крше права.37Предвиђено је да пружалац услуга, који посредством електронског упућивањаомогући приступ подацима другог пружаоца услуга, није одговоран за те
34 Марио Рељановић, „Одговорност хостинг провајдера за повреду жига – правни оквири пракса у Републици Србији”, у: Душан Поповић (ур.) Интелектуална својина и

интернет, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017, стр. 16–22. 35 Закон о електронској трговини, Службени гласник, бр. 4/2009, 95/2013 и 52/2019. 36 Чл. 18, ст. 2 Закона о електронској трговини. 37 Чл. 19 Закона о електронској трговини.



информације ако није знао, нити је могао да зна за недопуштено деловањекорисника услуга, или за садржај података у тим информацијама, и ако одмахнакон сазнања да се ради о недопуштеном деловању или податку уклони илионемогући приступ подацима. Ако се упореде одредбе Закона о електронскојтрговини са одредбама Директиве о електронској трговини, долази се дозакључка да оне представљају интерпретацију чланова 12–14 Директиве оелектронској трговини којима је уређена одговорност, тј. искључењеодговорности пружалаца интернет услуга – режим тзв. „сигурних лука”. Члан14 Директиве о електронској трговини дефинише хостинг као услугупохрањивања (складиштења) информација корисника. Хостинг провајдернеће бити одговоран за кршење прописа од стране корисника уколико немаинформације о противправности похрањеног материјала, нити се од његаможе очекивати да те информације поседује, као и ако одмах по сазнању даје у питању незаконита садржина уклони спорну садржину или јој онемогућиприступ. Дакле, очигледно је да је члан 14 Директиве о електронској трговинипослужио као извор инспирације српском законописцу за члан 18 Закона оелектронској трговини. Упркос томе што је члан 14 Директиве о електронскојтрговини често критикован као непрецизано формулисан и склонразличитим интерпретацијама, а нарочито као недовољан да обухвати свемодерне видове хостинг услуга, несумњив је утицај овог европског прописана стварање одредаба које се тичу одговорности хостинг провајдера усрпском законодавству.38

LEGAL FRAMEWORK FOR RESPONSIBILITY OF PROVIDERS OF
INTERMEDIATE SERVICES IN THE EUROPEAN UNION

Summary: The progressive development of digital technology and the beginningof the mass use of the Internet at the end of the 20th and the beginning of the 21stcentury contributed to the fact that a wide variety of content via the Internetbecame globally accessible. Thanks to the Internet, the classic concept ofintellectual property protection based on a system of national territorially limitedrights has been called into question. Since every action taken on the Internetautomatically crosses national borders, i.e. has a global effect, the realization andprotection of rights by the holder is difficult in terms of intellectual property rights.Considering the dynamics of the development of digital technology and thechallenges it brings, in November 1998, the European Commission proposed theadoption of a directive whose purpose would be to regulate the services of the
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38 Марио Рељановић, „Одговорност хостинг провајдера за повреде права интелектуалнесвојине у праву Србије и суседних држава”, у: Душан Поповић (ур.), Интелектуална

својина и интернет, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, стр. 123. 



information society. Directive (EC) 2000/31 on some legal aspects of informationsociety services, especially electronic commerce within the internal market wasadopted on June 8, 2000. Section IV of the Directive is devoted to the responsibilityof providers of mediation services. The same stipulates the conditions that mustbe met by the service provider, i.e. internet intermediary, in order to be able toenjoy immunity, i.e. exclusion of liability (the so-called safe harbor regime). Thelegislative framework of the Republic of Serbia in this area is fully harmonized withEU law.
Key words: Provider of intermediation services on the Internet, liability, electroniccommerce, safe harbor regime, intellectual property rights.
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ
И ПРАВО ЕУ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ1

Апстракт: Крајем 20. века Европска унија (ЕУ) започела је стварањеЗаједничке одбрамбене и безбедносне политике (ЗОБП), како би ојачала својположај на глобалном нивоу. Један од аспеката ЗОБП-а јесте ипревазилажење препрека на заједничком тржишту војне или одбрамбенеопреме. Ово тржиште је регулисано низом процедура које укључују поступкејавних набавки из области одбране. Јавне набавке у области одбране поправилу се спроводе у складу са опште прописаним регулативама о јавнимнабавкама које важе за набавке услуга, добара и радова најразличитијихврста. Одређена ограничења и специфичности јавних набавки у областиодбране произилазе из самих специфичности делатности војне иодбрамбене индустрије, тако да су за услуге добра и радове из ове областимогућа и одређена одступања која претпостављају строга правила иобјашњења. Ово се, пре свега, односи на уверења и потврде којим се гарантујузаштита поверљивости података, испуњавање стандарда или националнихправила под којима је могућ извоз појединих робних артикала. Циљ рада једа приближи предмет и поступак ових набавки и решења која су дата уевропском и домаћем законодавству. При томе су коришћени метод анализесадржаја и упоредни метод како би се појаснили основни појмови и токпоступка и извшило упоређивање европског и домаћег законодавства. Наоснову спроведне анализе показало се да је Република Србија испунилаобавезу да усагласи своје законодавство у области јавних набавки са правомЕУ (преговарачко Поглавље 5). На овај начин, омогућено је учешће домаћимправним лицима у поступцима јавних набавки који се воде на територији ЕУ,као и правним лицима са седиштем у ЕУ да узму учешће у поступцима јавнихнабавки у Републици Србији.
Кључне речи: Јавне набавке, одбрана и безбедност, ЕУ, Србија
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1) УВОДПоступци јавних набавки су поступци у којим правна лица по строгозаконом дефинисаним правилима и на основу јасно одређених критеријумабирају најповољније понуђаче за набавку радова, добара или услуга. Обавезуда примењују набавке по закону имају јавни и секторски наручиоци, односнонадлежни органи (у Србији – органи Републике Србије, аутономне покрајинеи јединице локалне самоуправе), као и правна лица основана у циљузадовољавања потреба у општем интересу које немају индустријски илитрговински карактер, односно јавни наручиоци или привредна друштва којаобављају секторску делатност на основу искључивих или посебних права. Занимљиво је да је у Србији први закон који је регулисао поступке јавнихнабавки донет 2002. године. Основна начела према којим би требало да сеспроводе јавне набавке јесу економичност, ефикасност и транспарентност упоступању, обезбеђивање конкурентности и омогућавање једнаког положајасвих привредних субјеката без дискриминације. Због приступања ЕУ важећиЗакон о јавним набавкама усаглашен је са правном тековином ЕУ. Законсадржи списак правних аката ЕУ које је Србија инкорпорирала у својезаконодавство.2 Међутим, постоје специфична добра, радови и услуге која суподвргнута посебном режиму, због интереса државне безбедности и одбране,која потпадају под заједнички назив војна опрема, односно радови и услугевезани за област одбране. Поред Закона, који у неколико чланова наводи ирегулише јавне набавке из области одбране, Влада Републике Србије усвојилаје Уредбу о јавним набавкама у области одбране и безбедности којом је овопитање детаљније регулисано.3 Уредба уређује врсте поступака јавнихнабавки у области одбране и безбедности, услове и начин њиховогспровођења, као и комуникацију у поступцима јавних набавки измеђунаручиоца и заинтересованих понуђача (Члан 1).
2) МЕРЕ ЕУТржиште наоружања и војне опреме на подручју ЕУ је велико, мадаисцепкано, због чега Европска комисија ради на доношењу правила којим бисе уклониле постојеће препреке. Између осталог, усвојен је Европски акциониплан из области одбране (ЕДАП) и покренут је Европски одбрамбени фонд

2 „Закон о јавним набавкама”, Службени гласник Републике Србије, 91/2019.  У Прилогу 9Закона наводе се правни акти ЕУ са којим је Закон усаглашен.3 „Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности”, Службени гласник
Републике Србије, 93/2020. Уредба је ступила на снагу 1. јула 2020. године, даномобјављивања, а одредба члана 15 став 6 ове Уредбе примењиваће се од дана приступањаРепублике Србије ЕУ.
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(ЕДФ) с циљем дефрагментације тржишта и побољшања његовогфункционисања уз поштовање правила о заштити података. Уређењетржишта војне опреме има утицај на државе чланице, али и целокупнустратегијску аутономију ЕУ због чега се посебан напор улаже у конкурентности ефикасност Европске одбрамбене технолошке и индустријске базе (ЕДТИБ).Креирани су посебни национални и европски фондови којима се помажемалим и средњим предузећима (МСП) да постану део ланаца снабдевања унабавкама из области одбране и безбедности. Могућност јавног наручиоца дана свом профилу најави планиране набавке у наредном периоду илидобровољно објављивање неких других обавештења отвара могућности запонуђаче да се боље припреме за учешће у поступцима набавки из областиодбране. Ово посебно иде у корист МСП која имају времена да се организују угрупе понуђача и тако испуне све евентуалне захтеве који пред њих могу битистављени. Компаније и предузећа могу се повезивати не само нанационалном, већ и на регионалном и европском нивоу и тако битиконкурентнији за набавке ван националних граница. Истовремено, јавнинаручиоци у том случају добијају квалитетније понуде што им олакшаваизбор и умањује могућност повреде права понуђача. Државама чланицама јепредложено стварање и размена података из база компанија које се јављајукао понуђачи у овој врсти набавки. Редовним ажурирањем такве базеомогућава се брз и лак приступ предузећима која испуњавају захтеве у везизаштите података или испуњавања техничких или еколошких критеријума,што утиче на ефикасност саме набавке у погледу доказивања испуњеностиуслова. Посебан квалитет постоји у погледу укључивања иновација у тржишнетокове и њихову директну примену у области одбране. Изабрани поступцијавне набавке дају простор наручиоцима да уговоре сваки сегмент уговораонако како сматрају најпримеренијим. С друге стране, предвиђени поступцизаштите понуђача од самовоље јавних наручилаца показали су се каоефикасно средство за заштиту права. 
3) САДРЖАЈУ ЕУ поступци набавке из области одбране дефинисани су Директивом2009/81/ЕЗ о набавкама у области одбране и безбедносно осетљивимнабавкама, која регулише набавку наоружања, муниције и ратног материјала,одговарајуће радове и услуге, као и набавку добара, радова и услуга од значајаза безбедност.4 Директива се примењује на уговоре чија је процењена вредност,

4 “Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on thecoordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts andservice contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security,and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (Text with EEA relevance)”, OJ L 216,
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без пореза на додату вредност (ПДВ), једнака или већа од постављенихпрагова.5 Обрачун процењене вредности уговора представља укупан износ заисплату, нето без ПДВ-a, према процени и прорачуну јавног наручиоца препокретања поступка набавке, укључујући било који облик опција и било каквообнављање уговора пре отпочињања поступка набавке. За уговоре о радовимаобрачун процењене вредности узима у обзир и трошкове радова и укупнупроцењену вредност робе нужне за извођење радова, док се код оквирнихспоразума узима максимална процењена вредност, нето без ПДВ-a, свихуговора предвиђених за укупно трајање споразума.6 Директива је донета сциљем да се обезбеди већа транспарентност поступака набавке и међусобноотварање тржишта земаља ЕУ, уз предузимање свих неопходних мерa којимасе обезбеђује заштита одбрамбених интереса сваке појединачне земље, збогчега се може захтевати од понуђача достављање посебних потврда илигаранција о заштити информација или обезбеђењу добара која су предметнабавке. Посебну новину представља могућност склапања уговора оистраживању и развоју између наручилаца и понуђача, чиме се иновациједиректно укључују у трговинску размену. Једино начело којим се руководенаручиоци у складу са Директивом је начело једнакости свих субјеката,односно забрана дискриминације по било ком основу. Акценат се ставља наомогућавање учешћа МСП у поступку набавке или увезивањем МСП у групепонуђача, или обавезивањем понуђача да као подизвођаче ангажују МСП, чимесе олакшава превазилажење правних, административних, језичких и другихпрепрека који ограничавању учешће МСП у конкурсима за набавке из области
20.8.2009, pp. 76–136; Андријана Јовановић, „Директиве Eвропске уније у области јавнихнабавки и јавно-приватног партнерства”, Администрација и јавне политике, 2019, Vol.5, br. 2,  стр. 29–46; Милан Михајловић, Самед Каровић, „Значај критеријума реализацијенабавки за ниво оперативних способности јединица Војске Србије”, Војно дело, 2017,бр. 2, стр. 263–271; Срђан Петровић, Божидар Форца, „Кључни елементи регулисањајавних набавки у области одбране у складу са Директивом 2009/81/ЕЗ”, Војно дело,2015, бр. 3, стр. 271–284; Danijel Stanković, „Izravna primjena pravila UEFU i načelaprimarnog prava EU na dodjele ugovora o javnoj nabavi”, Pravni vjesnik, 2018, br. 2.5 У Директиви су били одређни прагови који су касније подизани одговарајућимуредбама. Последња висина прагова измењена Уредбом ЕУ/2017/2367 од 18. децембра2017. године, која се примењује од 1. јануара 2018. године износи 443.000 ЕУР за уговорео набавци робе и услуга и 5.548,000 ЕУР за уговоре о радовима. Видети: “CommissionRegulation (EU) 2017/2367 of 18 December 2017 amending Directive 2009/81/EC of theEuropean Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for theprocedures for the award of contracts (Text with EEA relevance. )”, C/2017/8266.6 “Directive 2009/81/EC”, op. cit., Arts. 8 and 9.7 Европска Комисија формирала је у периоду од априла 2015. до новембра 2016. годинеСаветодавну групу за прекогранични приступ МСП уговорима из области одбране ибезбедности, која укључује представнике држава чланица и привредних удружења.



одбране.7 Разлике у правним системима чланица не могу бити препрека заучешће привредних субјекта у поступцима набавки. Уколико понуђач, премаправу државе чланице у којој је основан, има право на обављање одређенеделатности, не сме бити искључен из права учешћа у поступку у другој државииз разлога што према праву државе чланице у којој се уговор склапа незадовољава услове везане за статус или облик оснивања. Изузетак постоји кодуговора који обухватају услуге постављања инсталације, када се од правноглица може захтевати да у понуди или у захтеву за учествовање наведе именаи одговарајуће стручне квалификације особа које би требале бити одговорнеза извршење тог уговора. Групе привредних субјеката могу поднети понудеили учествовати у поступку и од њих се не може захтевати да имају одређениправни облик за потребе достављања понуде или захтева за учествовање, алисе од изабране групе после склапања уговора може захтевати прописаниправни облик у мери у којој је то нужно за успешно извршење уговора. Државечланице могу резервисати право на учествовање у поступку набавке за правналица код којих су већина запослених особе с инвалидитетом, које због природеили озбиљности инвалидитета не могу обављати занимања у редовитимусловима, али се то мора навести у позиву. Изузеци од примене Директиве2009/81/ЕЗ предвиђени су члановима 12 и 13 према којим се Директива нећепримењивати на уговоре на које се примењују посебна правила у складу самеђународним споразумом, или договорима или уговорима који се односе наразмештај јединица и тичу се заједничког подухвата државе чланице, илитреће непримењивање Директиве могуће је на основу Уговора офункционисању ЕУ, али држава чланица мора детаљно да објасни заштоправила Директиве о набавкама у области одбране и безбедности не штитењене основне безбедносне интересе на одговарајући начин када се позива наодредбе Уговора.8 Обавеза поштовања тајности података, које им се откривајутоком поступка набавке и извршења уговора, обавезује обе уговорне стране.Техничке спецификације се наводе у конкурсној документацији и морајуомогућити једнак приступ понуђачима, односно не могу стварати неоправданепрепреке конкуренцији.9 Могу укључивати карактеристике које се односе на
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Група је израдила Извештај у ком су наведене препоруке којим би се побољшао положајМСП у поступцима јавних набавки. Документ назван Препоруке за прекограничниприступ тржишту за произвођаче, мала и средња предузећа у области одбранеЕвропска комисија је објавила 20. априла 2018. године.8 Члан 346 Уговора о функционисању ЕУ утврђује да државе чланице могу да одступе одправила и начела ЕУ законодавства и да усвоје ванредне мере у области трговинемуницијом и производње муниције, као и другог војног материјала, уколико су ове меренеопходне за заштиту њихових основних безбедносних интереса.9 Техничке спецификације израђују се упућивањем на националне цивилне норме којимасу прихваћене европске норме, европска техничка одобрења, заједничке цивилне
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заштиту околине, али ти параметри морају бити довољно прецизни како бипонуђачима омогућили да докажу њихово испуњавање у циљу склапањауговора. При оцени испуњености техничких спецификација, прикладнимсредством може се сматрати техничка документација произвођача илиизвештај о испитивању признатог тела, односно лабораторија или инспекцијаса седиштем у другим чланицама. Осим ако је то оправдано предметом уговора,техничке спецификације не могу упућивати на посебну марку или извор илиодређени процес, заштићене знакове, патенте, типове или посебно пореклоили производњу, ако би то довело до давања предности или искључивањаодређених правних лица или одређених производа.10 Забрана дискриминације,с обзиром на земљу порекла, важи и за евентуалне подуговараче, јер је правопонуђача да слободно бира физичка и правна лица са којим ће склопитиподуговор, без дискриминације на основу њихове националности. Јавнинаручилац у позиву може тражити од понуђача да у својим понудама наведукоји део или које делове своје понуде намеравају дати у подуговор. У позивуморају бити наведени захтеви који се односе на сигурност доставе добара,односно несметано извршење услуга или радова, те стога понуда, измеђуосталог, може садржати сертификацију или документацију која назадовољавајући начин доказује да ће понуђач бити у могућности да поштујесвоје обавезе везано за извоз, пренос и провоз робе и рокове. У позиву сенаводи и обавеза понуђача да правовремено извештава наручиоца о свакојпромени у његовом саставу, ланцу набавке или привредној стратегији којаможе утицати на испуњење обавезе према наручиоцу.При склапању уговора јавни наручилац примењују националне поступкеусаглашене са Директивом. Јавни наручиоци могу за склапање уговораодабрати примену ограниченог поступка или преговарачког поступка саобјавом позива на надметање, а у тачно наведеним случајевима посебносложених уговора дозвољено је склапање уговора путем конкурентскогдијалога или преговарачког поступка без објаве позива на надметање.11
техничке спецификације, националне цивилне норме којима су прихваћенемеђународне норме, и остале међународне цивилне норме или остале техничкереферентне системе које су утврдила европска тела, или, ако они не постоје, осталенационалне цивилне норме, национална техничка одобрења или националне техничкеспецификације које се односе на пројектовање, прорачун и извођење радова, теупотребу производа, цивилне техничке спецификације које произлазе из индустрије икоје индустрија признаје, или националне „обрамбене норме”. Свако упућивање требабити пропраћено изразом „или једнаковредно”.10 Такво упућивање је допуштено само у изузетним случајевима када се предмет уговоране може довољно прецизно и разумљиво описати, али се такво се упућивање морапропратити речима „или једнаковредан”.11 “Directive 2009/81/EC”, op. cit., Arts. 28 and 29.



Наручиоци могу предвидети да се преговарачки поступак одвија уузастопним фазама како би смањили број понуда о којима треба преговарати,примењујући критеријуме избора који су одређени у позиву за подношењепонуда или пратећој документацији, с циљем проналажења и утврђивањасредстава која су најбоља за испуњавање њихових потреба. Може се одредитида се поступак одвија у сукцесивним фазама како би се смањио број решењао којима се расправља током фазе дијалога, примењујући критеријуме изборакоји су одређени у позиву на надметање све док не дође до решења која сунајпримеренија за испуњавање потреба наручиоца. За набавку из областиодбране могуће је предвидети склапање оквирних споразума у максималномтрајању од седам година између наручиоца и понуђача, при чему појединачниуговори не смеју мењати битне услове одређене у том оквирном споразуму.Кад је оквирни споразум склопљен са више привредних субјеката, мора ихбити најмање три под условом да испуњавају захтеве способности и/илиимају прихватљиве понуде у складу са критеријумима избора. Јавнинаручиоци могу објавити обавештења с подацима чије објављивање нијеобавезно по правилима Директиве, уколико то сматрају корисним, у форматустандардних образаца које је прописала Комисија. Достављају се Канцеларијиза службене публикације Европске уније. Позиви за подношење понудаобјављују се у потпуности на једном службеном језику ЕУ према избору јавногнаручиоца, при чему ова изворна језичка верзија представља јединиаутентичан текст. Сажетак важних елемената сваког позива на надметањеобјављује се на осталим службеним језицима. Јавни наручиоци дужни су, унајкраћем року, писаним путем обавестити учеснике поступка о одлукамакоје су донели у односу на склапање уговора или оквирног споразума,укључујући разлоге за било коју одлуку о несклапању уговора или оквирногспоразума за који је проведен компетитивни поступак, или за поновнопокретање поступка и на захтев заинтересованог лица доставити одговор оразлозима одбијања захтева или понуде учеснику поступка. У одговору семогу ускратити одређени подаци када би одавање таквих података спречилопровођење закона или на други начин било супротно јавном, одбрамбеноми/или безбедносном интересу, или би довело у питање легитимне пословнеинтересе привредних субјеката или би могло угрозити конкуренцију међуњима. Уговори и споразуми се склапају са привредним субјектима којииспуњавају критеријуме економске и финансијске способности, стручног итехничког знања или способности, односно да немају одређене препреке зазакључење уговора.12 Ако учесник мора бити уписан у професионални или утрговачки регистар у држави чланици свoг порекла или пословног седишта,или у професионално удружење, како би обављао професионалну делатност,од њега се може тражити да докаже свој упис у такав регистар или да поднесе
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одговарајућу потврду о финансијској способности или финансијскомосигурању, или потврду о раније извршеним истим или сличним радовимаза које се покреће јавна набавка. Ако се за учествовање у поступку тражиподношење потврда које су саставила независна акредитована тела којепотврђују усклађеност привредног субјекта са одређеним нормама системаза управљање квалитетом, користе се системи за управљање квалитетомкоји користе европске норме и то доказују одговарајућим акредитацијамабез обзира из које су државе чланице.13У поступку не могу учествовати привредни субјекти који су правоснажноосуђени за кривична дела против привреде (учествовање у злочиначкојорганизацији, корупција, превара, прање новца и финансирање тероризма).Ово се доказује достављањем одговарајућих уверења. Ипак, свака државачланица може предвидети одступање од напред наведеног правила збогпреовладавајућих захтева у општем интересу. Ти услови морају битинаведени у позиву за покретање поступка. Државе чланице одређују властии тела надлежна за издавање докумената, потврда или изјава којим седоказује непостојање услова за искључење из поступка и о томе обавештавајуКомисију. За сваки закључени уговор или оквирни споразум, саставља сеписани извештај у ком се укратко описује ток поступка, разлози избора теврсте поступка и понуђача са којим је закључен уговор или споразум, као иевентуалне околности које су довеле до промене рокова. Ови извештаји седостављају Европској комисији на њен захтев. Јавни наручилац може однационалног тела за безбедност државе чланице учесника или тела забезбедност које је одредила његова држава затражити проверуприкладности просторија и објеката који се могу користити, индустријскихи управних поступака у складу с којима ће се поступати, метода управљањаподацима и/или способности у погледу особља које ће највероватније битизапослено за извршење уговора. У случају групе учесника, довољно је да једанод њих задовољава услове, а да се докаже да ће сви учесници имати нарасполагању ресурсе нужне за извршење уговора. Државама чланицамаоставља се слобода да сачине и воде пописе привредних субјеката који се бавеуговарањем, испоруком или пружањем услуга из области одбране и за којеје потврђено да испуњавају услове везане за заштиту података, илипоседовање других тражених способности, и о томе обавештавају Европскукомисију. Приликом пријаве за учествовање у поступку привредни субјектиподносе извод из одговарајућег регистра државе у којој имају седиште. Теинформације се сматрају тачним и није потребно њихово даље доказивањеили провера. Јавни наручиоци слободни су да одреде било који критеријум
13 Систем еколошког управљања у ЕУ познат је под називом Eco-Management Audit Scheme– EMAS.



на основу ког ће бирати најповољнијег понуђача, али имају обавезу да упозиву наведу релативни значај који придају сваком поједином критеријумуизабраном да одреди најповољнију понуду (квалитет, цена, техничкепредности, функционалне или еколошке особине, оперативни трошкови, рокиспоруке или завршетка радова и слично). Државе чланице могу предвидетида јавни наручиоци користе електронске лицитације када се спецификацијаможе прецизно одредити у складу са Прилогом VIII.14 На основу резултатаелектронске лицитације склапа се уговор са најповољнијим понуђачем. Државе чланице предузимају мере како би осигурале да одлуке које доносејавни наручиоци буду преиспитане када неко од учесника у поступку тврди даје оштећен или дискриминисан у што краћем року. Поступци правне заштитеморају бити доступни свакој особи која је имала интерес за добијање одређеногуговора и која је претрпела или је у опасности да претрпи штету због наводногкршења. Детаљна правила о поступцима заштите утврђује држава чланица.Пре покретања поступка пред другим надлежним органима, оштећени се првообраћа наручиоцу и тражи исправљање пропуста. Од момента његовогобраћања прекида се даљи ток поступка. Обавеза је јавног наручиоца даодговори на приговор. Уколико открије да је приговор оправдан, јавнинаручилац предузима привремене мере с циљем исправљања наводногкршења или спречавања даље штете интереса у питању.15 Наручилацнадокнађује сву претрпљену штету оштећеном понуђачу. Уколико наручилацне прихвати приговор, упућује га заједно са својим одговором на наводе из
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14 Према Прилогу VIII за електронске лицитације неопходно је испуњавање одређенихуслова који се односе на техничка средства и поступке. Уређаји за електронско примањезахтева за учествовање и понуда морају гарантовати: да су електронски потписи којисе односе на захтеве за учествовање и понуде усклађени с националним одредбамадонесеним на основу Директиве 1999/93/ЕЗ; тачно време и датум примања захтева ипонуда; да током разних фаза поступка набавке, приступ свим поднесеним подацима,или делу тих података, може бити могућ само истовременим деловањем овлаштенихособа само након прописаног датума, и да подаци примљени и отворени у складу с тимзахтевима морају остати доступни само особама које су овлаштене да с њима будуупознате, односно ако се крши забрана приступа осигурава се да се прекршилац можеоткрити. Видети: “Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures”, OJ L 13, 19.1.2000.15 Привремене мере укључују и мере суспензије или осигурања суспензије поступка засклапање уговора или провођења било које одлуке коју је донео јавни наручилац,односно поништавање незаконито донетих одлука, укључујући уклањањедискриминирајућих техничких, привредних или финансијских спецификација из позиваза доставу понуда, документације за надметање или било ког другог документа везаногза поступак склапања уговора; или предузму друге мере с циљем исправљања утврђеногкршења и спречавања штете интересима у питању, посебно, налогом за исплатуодређеног износа, у случајевима у којима кршење није било исправљено или спречено.
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приговора телу одређеном за заштиту права у поступцима набавки. Поступакправне заштите не мора аутоматски имати суспензиван учинак на поступкенабавке уколико државе чланице предвиде да тело надлежно за поступакправне заштите може узети у обзир могуће последице привремених мера зајавни интерес, посебно одбрамбени и/или сигурносни интерес, те можеодлучити да такве мере не одреди, ако би негативне последице надмашилењихову корист. Одлуке које доноси тело надлежно за поступак правне заштитеправно су обавезујуће и морају се делотворно спроводити. Кад тела надлежназа поступке правне заштите нису правосудне природе образложења њиховиходлука су увек у писменој форми. Свака одлука овог тела може се подвргнутисудској ревизији или ревизији другог тела које је суд или судско веће и које јенезависно од јавног наручиоца и првостепеног тела за правну заштиту.16Државе чланице осигуравају да тела надлежна за правну заштиту јемчеодговарајући ниво поверљивости података садржаних у предметима које имдостављају странке, због чега државе чланице могу одлучити да посебно телоима искључиву надлежност за правну заштиту уговора у подручју одбране исигурности. Да би се поступак заштите права могао спровести, неопходно је дапостоји временски размак између доношења одлуке о избору најповољнијегпонуђача и њеног достављања осталим учесницима у поступку и даназакључења уговора са тим понуђачем. Изузетно, државе чланице могупредвидети да се не даје рок за жалбу ако се према Директиви не захтевапретходна објава позива у Службеном листу Европске уније или је уговордобио једини заинтересовани понуђач који је учествовао у поступку.Директива садржи изузетке од правила да се по доношењу одлуке независногтела којим је утврђена повреда права понуђача поништавају све донете одлукезбог општих или привредних интереса. Привредни интереси могу се сматратипревлађујућим разлозима повезаним с општим интересом, само ако биневажење уговора довело до несразмерних последица. Надлежно тело може,након процене свих релевантних аспеката, уместо поништавања уговорадонети одлуку о алтернативним казнама у виду увођења новчаних казнијавном наручиоцу или скраћивање трајања уговора. Уколико Комисија проценида је дошло до озбиљног кршења права Заједнице током поступка набавке изобласти примене Директиве и о томе обавештава државу чланицу на коју сеодноси, наводећи разлоге озбиљног кршења и тражи исправљање применомодговарајућих мера, остављајући чланици рок да достави потврду да је кршењеисправљено, или образложење зашто кршење није исправљено, илиобавештење да је поступак јавне набавке обустављен.
16 Чланови таквог независног тела именују се и разрешавају дужности под истимусловима као и чланови судске власти у погледу именовања, трајања њиховог мандатаи њихова разрешења, а најмање председник тог независног тела мора имати истеправне и стручне квалификације као чланови судске власти.



4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУДиректива 2009/81/ЕЗ Европског парламента и Савета од 13. јула 2009.године, о координацији процедура за доделу одређених уговора о радовима,набавкама и услугама од стране наручилаца или субјеката у областимаодбране и безбедности, и о изменама и допунама Директива 2004/17/ЕЗ и2004/18/ЕЗ, ступила је на снагу дан након објављивања у Службеном листуЕУ, односно 14. јула 2009. године.
5) ИЗВОРИБјелица Влајић, Ирис, „Војска Србије као чинилац међународне сарадње иевроинтеграција”, Војно дело, vol 73, бр. 3, стр. 48–59.“Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13December 1999 on a Community framework for electronic signatures”, OJ L 13,19.1.2000.“Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July2009 on the coordination of procedures for the award of certain workscontracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities orentities in the fields of defence and security, and amending Directives2004/17/EC and 2004/18/EC (Text with EEA relevance)”, OJ L 216, 20.8.2009.„Закон о јавним набавкама”, Службени гласник Републике Србије, 91/2019.„Јавне набавке у области одбране”, Информативни документ СИГМА –заједничка иницијатива ЕУ и OECD, Париз, септембар 2016, бр. 23.Интернет: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Brief-23-2016-Serbian.pdf, 23.6.2022.„Уредба о јавним набавкама из области одбране и безбедности”, Службени
гласник РС, 93/2020.Stanković, Danijel, „Izravna primjena pravila UEFU i načela primarnog prava EU nadodjele ugovora o javnoj nabavi”, Pravni vjesnik, 2018, br. 2.Јовановић, Андријана, „Директиве Европске уније у области јавних набавкии јавно-приватног партнерства”, Администрација и јавне политике, 2019,Vol. 5, br. 2, стр. 29–46.Михајловић, Милан, Каровић, Самед, „Значај критеријума реализацијенабавки за ниво оперативних способности јединица Војске Србије”, Војно
дело, 2017, бр. 2, стр. 263–271.Петровић, Срђан, Форца, Божидар „Кључни елементи регулисања јавнихнабавки у области одбране у складу са Директивом 2009/81/ЕЗ”, Војно
дело, 2015, бр. 3, стр. 271–284.Томић, Јована, „Интерни уговори у праву Европске уније”, Мегатренд ревија,2021, Vol. 18, бр. 2, стр. 283–294.
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЗакон о јавним набавкама дефинише војну опрему као опрему која је посебноизрађена или прилагођена за војне потребе и намењена за употребу као оружје,муниција или војни материјал, а нарочито војна опрема из Прилога 2 Закона,који чини списак војне опреме.17 Јавне набавке у области одбране и безбедностису набавке: војне и безбедносно осетљиве опреме, укључујући и било који њиховсаставни део, компоненту или склоп добара, услуга или радова директноповезаних са војном и безбедносно осетљивом опремом у току било којегпериода или читавог њеног животног века; услуга и радова искључиво за војненамене и безбедносно осетљивих радова и безбедносно осетљивих услуга.18 Зајавне набавке из области одбране Влада уређује врсте поступака јавних набавки,услове и начин њиховог спровођења, као и комуникацију у поступку јавненабавке. Наручилац доноси годишњи план јавних набавки из области одбранеи безбедности, у складу са елементима прописаним Законом и доставља Владиу року од десет дана од дана доношења на одобравање.19 Према одобреном планунабавки наручилац доноси одлуку о спровођењу поступка јавне набавке којасадржи податке о: предмету јавне набавке, врсти поступка и процењенојвредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно, као и податке осаставу комисије за јавну набавку, односно лицу које спроводи поступак јавненабавке. Поступак јавне набавке сматра се покренутим слањем на објављивањејавног позива, односно даном слања позива за подношење понуда, односнопочетних понуда у случају преговарачког поступка без објављивања јавногпозива и набавке услуга из Прилога 1.Б. У Закону су, потом, наведени посебниизузеци у области одбране и безбедности и ови изузеци су идентични изузециманаведеним у Директиви.20 Анализом текста домаћих законских и подзаконскихаката и упоређивањем са текстом Директиве, утвђено је да су важећи домаћиакти усаглашени са европским. Јавне набавке у области одбране и безбедности,спроводе се у складу са Законом о јавним набавкама. Наручиоци у случајевимаодређеним Уредбом спроводе поступке јавних набавки чија је процењенавредност једнака или већа од прагова утврђених Законом и које су означенеодређеним степеном тајности, у складу са законом којим се уређује тајностподатака. Тајни податак је податак од интереса за Републику Србију који језаконом, другим прописом или одлуком надлежног органа донетом у складу сазаконом, одређен и означен одређеним степеном тајности.21 Уговор о јавној
17 „Закон о јавним набавкама”, op. cit., члан 2, став 1, тачка 25.18 Ibid., члан 164.19 „Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности”, op. cit., члан 19.20 „Закон о јавним набавкама”, op. cit., чланови 20 и 21. О примени изузетака из члана 21Закона одлучује Влада.21 „Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности”, op. cit., члан 2.



набавци, који садржи тајне податке, је теретни уговор закључен у писаној формиизмеђу једног или више понуђача и једног или више наручилаца који за предметима набавку добара, пружање услуга или извођење радова, а који садржи тајнеподатке или чије извршење захтева приступ тајним подацима. Уредба познајеинституте уговора са подизвођачем и дефинише га као теретни уговор закључену писаној форми између понуђача, којем је додељен уговор о јавној набавци, иједног или више привредних субјеката с циљем извршења дела тог уговора ојавној набавци који за предмет има набавку добара, пружање услуга илиизвођење радова. Када наручилац током поступка јавне набавке намерава дапривредним субјектима стави на располагање тајне податке, обавезан је даодреди захтеве које ти субјекти морају да испуне у циљу заштите тајнихподатака, у складу са посебним прописима којима се уређује заштита тајностиподатака. Иста обавеза односи се на понуђача којем је додељен уговор о јавнојнабавци уколико закључује уговор са подизвођачем и ставља му на располагањетајне податке. Одбрамбени стандард је техничка спецификација чије поштовањеније обавезно и коју је одобрило тело за стандардизацију специјализовано заизраду техничких спецификација за вишеструку или сталну примену у областиодбране. Због специфичности добара која су предмет набавке, али и податакакоји могу бити откривени током поступка, набавка из области одбране врши сепутем: рестриктивног поступка; преговарачког поступка са објављивањемјавног позива; конкурентног дијалога и преговарачког поступка безобјављивања јавног позива. Обавеза објављивања огласа за јавне набавке уСлужбеном листу Европске уније постоји за набавке чија је процењена вредностједнака или већа од износа европских прагова. Техничке спецификације илиеколошке карактеристике одређују се уз поштовање обавезних националнихтехничких правила, укључујући правила везана за безбедност производа илитехничких захтева које Република Србија мора да испуни према међународнимспоразумима из области стандардизације како би се гарантовалаинтероперабилност коју захтевају такви споразуми.22 Наручилац је дужан даискључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако постоји неки одоснова за искључење предвиђених Законом, као и ако је утврђено на основу билокојег доказа, укључујући и заштићене изворе података, да не поседује поузданостнеопходну да би се искључили ризици по безбедност Републике Србије, која јенастала као последица догађаја који се десио у периоду од претходних пет годинаод дана истека рока за подношење понуда, односно пријава.23 Технички и стручникапацитет привредног субјекта доказује се путем једног или више доказа којису усклађени са доказима наведеним у Директиви 2009/81/ЕЗ. Наручилац може
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22 У Уредби је у потпуности преузета формулација из Директиве.23 Доказивање испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта упоступку јавне набавке спроводи се у складу са одредбама из чланова од 118–130 Законао јавним набавкама и Уредбом о јавним набавкама у области одбране и безбедности.
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да захтева да понуђач и већ одабрани подизвођачи поседују сертификат заприступ тајним подацима захтеваног нивоа заштите и прихвата издатибезбедносни сертификат који је привредном субјекту издала друга држава, подусловом да је орган Републике Србије надлежан за националну безбедност изаштиту тајних података спровео поступак утврђивања еквивалентностииздатог сертификата или усаглашеност просторија и објеката који ће секористити, индустријских и административних поступака на основу којих ће сепоступати, начина управљања информацијама и/или ситуацију у вези саособљем које ће извршавати уговор. Учешће у поступцима из области одбранеповезано је са посебним захтевима који проистичу из специфичности добаракоја се набављају, као и додатних захтева које понуђачи морају да испуне какоби могли да учествују у поступку. Упоредном анализом европских и домаћихпрописа долазимо до закључка да је извршено потпуно усклађивање правилапо којим се воде поступци јавних набавки из области одбране и безбедности уРепублици Србији са правном тековином ЕУ у овој области, а што увеликодоприноси бољем позиционирању Војске Србије у међународним пословнимодносима и међународној сарадњи.24
PUBLIC PROCUREMENT IN THE FIELD OF DEFENSE AND EU LAW

Summary: At the end of the 20th century, the European Union (EU) began thecreation of the Common Defense and Security Policy (CSDP), in order to strengthenits position at the global level. One of the aspects of ZOBP is overcoming obstaclesin the common market of military or defense equipment. This market is regulatedby a series of procedures that include public procurement procedures in the fieldof defense. As a rule, public procurement in the field of defense is carried out inaccordance with the generally prescribed regulations on public procurement thatapply to the procurement of services, goods and works of various types. Certainlimitations and specifics of public procurement in the field of defense arise fromthe very specifics of the activities of the military and defense industry, so thatcertain deviations are possible for services, goods and works from this area, whichpresuppose strict rules and explanations. This, first of all, refers to certificates andcertificates that guarantee the protection of data confidentiality, compliance withstandards or national rules under which the export of certain goods is possible.The aim of the work is to bring closer the subject and procedure of theseprocurements and solutions that are given in European and domestic legislation.In doing so, the method of content analysis and the comparative method were usedin order to clarify the basic concepts and the course of the procedure and to
24 Ирис Бјелица Влајић, „Војска Србије као чинилац међународне сарадње иевроинтеграција”, Војно дело, vol 73, бр. 3, стр. 48–59.



compare the European and domestic legislation. Based on the implementationanalysis, it was shown that the Republic of Serbia fulfilled the obligation toharmonize its legislation in the field of public procurement with EU law(negotiation Chapter 5). In this way, it is possible for domestic legal entities toparticipate in public procurement procedures conducted on the territory of the EU,as well as for legal entities based in the EU to participate in public procurementprocedures in the Republic of Serbia.
Keywords: Public procurement, defense and security, EU, Serbia.
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ПРЕДЛОГ ДИРЕКТИВЕ О ДУЖНОЈ ПАЖЊИ 
ЗА ОДРЖИВО ПОСЛОВАЊЕ

Јелица ГОРДАНИЋ, Милена МИТРОВИЋ1

Апстракт: Последњих неколико деценија веза између поштовања људскихправа, заштите животне средине и климатских промена доводи се све вишеу везу са пословањем предузећа. Појам одрживог пословања који је постаопрепознатљив на глобалном нивоу у непрестаном је процесу развоја.Одрживо пословање у потпуности је усклађено с циљевима и принципимаЕУ (ЕУ). Рад анализира Предлог Директиве Европског парламента и Саветао дужној пажњи за одрживо пословање. Када Директива буде усвојена,државе чланице имаће обавезу да обезбеде такве услове да предузећа којапослују на унутрашњем тржишту редовно доприносе одрживом развојуспречавањем и ублажавањем потенцијалних или стварних негативнихпоследица на људска права и животну средину. Директива ће створитиправну сигурност на нивоу ЕУ и побољшати приступ правним лековима залица која су погођена негативним последицама деловања предузећа наљудска права и животну средину. Ауторке се осврћу на претходне мере ЕУкоје су се бавиле питањем дужне пажње и одрживог пословања и указују нањихове недостатке. Оне указују на значај, циљеве и новине који ПредлогДирективе о дужној пажњи за одрживо пословање доноси. С друге стране,ауторке истичу и одређене недостатке у Предлогу Директиве на којеинституције ЕУ нису обратиле довољно пажње, а што може изазватинежељене ефекте у пракси.
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1) УВОДПојам „одрживо пословање”, који је интензивније у оптицају последње тридеценије, подразумева везу између пословања компанија и поштовања људскихправа и животне средине. За примену „одрживог пословања” у међународнојпракси требало би захвалити најпре невладиним организацијама. Срединомдеведесетих година 20. века, многе мултинационалне компаније грубо сукршиле основна људска права запослених који су послујући у ропскимусловима изазвали велика загађења животне средине.2 Невладинеорганизације, међу којима су Amnesty International и Human Rights Watch,објављивале су извештаје о бројним злоупотребама људских, а нарочитодечијих права, скрећући при томе пажњу на ову проблематику путеммеханизма „именовања и срамоћења” (naming and shaming mechanism). Заукључивање људских права и права животне средине у пословање компанија,поред невладиног сектора заслугу још има и међународно право. Наиме,развојем међународних односа, поред држава као традиционалних актерамеђународних односа, и недржавни актери добили су одређене улоге у заштитиљудских права. Њихов утицај знатно је порастао у хуманитарној области, а некинедржавни актери заузели су водећа места у одбрани људских права (попуткласичних хуманитарних невладиних организација, али и транснационалнихкорпорација и мултинационалних компанија). Њихов утицај на овом планускоро је изједначен са државним.3 Јачање улоге недржавних актера у заштитии поштовању људских права и права животне средине довео је до подизањањиховог угледа у свету.4 Интензивирање међусобних веза између држава инедржавних актера у заштити људских права и заштити животне средине и упословању предузећа, у основи је резултат постепених смањивања разликаизмеђу државних и недржавних актера. Тако, ЕУ која је заснована на„недељивим, универзалним принципима људског достојанства, слободе,једнакости и солидарности”, у ствари почива на принципима демократије ивладавине права.5 Повеља ЕУ о основним правима наводи да „високи степен
2 Menno Kamminga, “Company Responses to Human Rights Reports: An Empirical Analysis”,
Business and Human Rights Journal, 2006, vol. 1, no. 1, pp. 95–110, 102–104.3 Сања Јелисавац Трошић, Мултинационалне компаније у међународном праву, у: МихајлоВучић (ур.), Недржавни актери у међународном праву, Институт за међународнуполитику и привреду, Београд, 2020, стр. 160.4 John Ruggie, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of humanrights and transnational corporations and other business enterprises – Guiding principles onbusiness and human RIGHTS: implementing the United Nations ‘protect, respect and remedy’framework, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2011, vol. 29, no. 2, рр. 224–253, 236–246.5 “Charter of fundamental rights of the European Union”, Official Journal of the European Union,C 326/01 C 326/391, 2007. Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 12.8.2022.



Европско законодавство, бр. 79/2022

127

заштите и унапређење квалитета животне средине морају бити интегрисаниу политике Уније и обезбеђени у складу са принципом одрживог развоја”.6Сходно томе, ЕУ планира прелазак на климатско неутралну и „зеленупривреду”, у складу са Европским зеленим планом и циљевима одрживогразвоја Уједињених нација. Из тог разлога, неопходно је спровести поступкеублажавањем негативних последица пословања предузећа на људска права иживотну средину, интегрисати одрживост у систем корпоративног управљањаи обликовати пословне одлуке водећи рачуна о људским правима и утицају наклиму и животну средину. Предлог Директиве Европског парламента и Савета о дужној пажњи заодрживо пословање треба да обезбеди да предузећа која послују на унутрашњемтржишту доприносе одрживом развоју спречавањем и ублажавањемпотенцијалних или стварних негативних последица на људска права и животнусредину. Важно је напоменути да се Директивом не захтева од предузећа да усвим околностима гарантују да неће доћи до негативних ефеката по људскаправа или животну средину. У неким случајевима, негативни ефекти се могујавити као последица деловања неких других актера, па предузећa можда нећебити у могућности да обезбедe заштиту и поштовање животне средине иљудских права. Најважније обавезе за предузећа из Директиве су обавезе упогледу мера којимa се предупређују негативни ефекти на овом плану. Један бројпредузећа из ЕУ користи постојеће међународне добровољне стандардеодговорног пословног понашања и примењује институт дужне пажње. У праксије уочено да предузећа често наилазе на потешкоће код дужне пажње које су унајвећој мери узроковане недостатком одговарајућих информација и јаснихправних правила. У највећој мери велика предузећа су та која у процесупословања примењују дужну пажњу, јер им поштовање овог стандарда доносипредност у односу на конкуренцију. Имајући у виду популарност коју носиконцепт одрживости, постепено све већи број предузећа покушава да послујепримењујући дужну пажњу. На овај начин побољшавају репутацију и избегавајунегативне ефекте по имиџ. Имајућу у виду да се примена дужне пажње ипринципа одрживости заснива на међународним добровољним стандардима,последица је непостојање правне сигурности како за предузећа тако и запотенцијалне оштећене активностима предузећа. С друге стране, појединедржаве чланице имају национална законодавства којим се регулише концептдужне пажње у пословању предузећа. У неким чланицама поступак усвајањаодређене регулативе је у току, док неке тек разматрају усвајање законодавствау погледу дужне пажње и одрживог пословања. Тренутно, на нивоу ЕУ, одрживопословање и дужна пажња нису непознаница, али постојеће стање је далеко одзадовољавајућег. Предлогом Директиве дужна пажња у привредном сектору
6 Ibid., Art. 37.



Европско законодавство, бр. 79/2022

128

побољшава се на нивоу целокупне ЕУ. Директива, између осталог, има за циљ:побољшање праксе управљања предузећа како би се у корпоративне стратегијешто боље интегрисали процеси управљања ризиком и ублажавања ризика упогледу људских права и животне средине и учинка на људска права и животнусредину; стварање правне сигурности на нивоу ЕУ како би се омогућило јаснодефинисање дужне пажње у пословању предузећа, као и јасно одредила сваправа и обавезе којих се предузећа требају придржавати; повећањеодговорности предузећа за негативне појаве у погледу људских права и животнесредине; побољшање приступа правним лековима за лица која су погођенанегативним последицама активности предузећа на људска права и животнусредину; допуна других мера које су на снази или су предложене, а које седиректно односе на одређене изазове одрживости или се примењују уодређеним секторима унутар ЕУ.7 Предметна Директива треба да допринесеЕвропском стубу социјалних права чији део је политика и стратегија ЕУ у везиса промоцијом достојанственог рада широм света. Директива је у складу саАкционим планом ЕУ за људска права и демократију за период од 2020. до 2024.године. Један од приоритета Акционог плана јесте јачање ангажовања Уније упромовисању глобалне имплементације Водећих принципа Уједињених нацијао пословању и људским правима и других релевантних смерница. 
2) МЕРЕ ЕУДосадашњи напори ЕУ да подстакне одрживо пословање привреднихдруштава већински је спровођено кроз настојање да се увећа транспарентносткроз наметање обавезе извештавања. Један од првих значајнијих корака јестеусвајање Директиве о нефинансијском извештавању, односно изменамарачуноводствене Директиве. Дакле, може се рећи да је један од првих коракаЕУ у правцу унапређења одрживог пословања и поштовања људских права билоувођење „обавезе нефинансијског извештавања”.8 Као главни мотиви увођењаобавезног објављивања нефинансијског извештаја прокламовала је потреба дасе омогући праћење утицаја друштва и одрживог, одговорног, транспарентноги друштвено одговорног пословања.9 Попут Предлога Директиве о дужнојпажњи за одрживо пословање, Директива о нефинансијском извештавању

7 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, COM/2022/71 final.8 Милена Митровић, „Развој правног оквира ЕУ о нефинансијском извештавању”, Право
и привреда, 2020, бр. 1, стр. 160–183.9 “Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversityinformation by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance”, OJ L 330,15.11.2014, преамбула, рецитал 3.
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определила се за приступ који подразумева установљавање обавеза за великадруштва (друштва и групе, са преко 500 запослених и која су истовременосубјекти од јавног интереса).10 Након почетка примене Директиве онефинансијском извештавању, уочено је да постоје значајни проблеми. Наиме,Директива о нефинансијском извештавању у пракси није могла да постигнепланиране циљеве. У извештајима који су анализирали утицај ове Директивена промене „понашања друштава”, наведено је да се већина друштава нијепосветила побољшању пословања у сврху остварења прокламованих циљева.11Стога су се морале предузети одговарајуће суплементарне мере како би сеунапредила решења Директиве о нефинансијском извештавању. Измене суусмерене на јачање одговорности и унапређење веза између привреднихдруштава и друштва у социолошком смислу.12 Процењено је да би постојећарешења, у мањој мери, задовољила информационе потребе корисникаизвештаја, јер су њихове потребе значајно веће услед освешћивања улагача опитањима одрживог пословања, усвајања прописа који се односе на одрживопословање, као и због последица пандемије коронавируса.13 Такође, уочено једа постоје непрецизности у погледу јасног дефинисања предвиђене обавезенефинансијског извештавања.14 Измене су суштински требале да омогућеадекватну информисаност корисника у погледу ризика, смањење трошковакоји су оцењени као превисоки за поједине врсте друштава и свеукупнахармонизација прописа о нефинансијском извештавању, будући да постојезначајне разлике у односу на решења присутна у праву ЕУ.15 Уз анализуДирективе о нефинансијском извештавању, од посебног значаја за овај рад сујош и анализе решења садржаних у Уредби о извештавању о одрживомфинансирању и Уредби о таксономији. Оно што се може приметити јесте да јејасна тенденција усвајања Уредби у овој области, као инструмента којиомогућава уједначавање јединствених правила. Уредба о извештавању оодрживом финансирању усвојена је крајем 2019. године, као одговор наповећану транспарентност у односу на одрживе финансијске производе. Уредбаима за циљ да уједначи правила у области обелодањивања информација везаноза одрживост. Наиме, постојећа неуједначеност онемогућава да улагачи донесу
10 Ibid., Art. 19а.11 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, op. cit. p. 4.12 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No537/2014, as regards corporate sustainability reporting”, COM/2021/189 final, p. 2.13 Ibidem14 Ibid., p. 3.15 Ibid., pp. 3–4.
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информисане одлуке и ствара додатне баријере на унутрашњем тржишту ЕУ.16Улагачима је суштински онемогућено да правилно процене да ли је реч о„финансијском производу” који је усмерен на финансирање одрживихпројеката, те да такав финансијски инструмент упореде са инструментима којеемитују друга друштва. Уредба би, у идеалном случају, требало да елиминишете баријере и недостатке, чиме би се уједно отклонила асиметрија информацијакоја тренутно постоји. Обавеза обавештавања предвиђена је не само као обавезапредуговорног карактера, већ и кроз механизам редовног и ad hoc извештавањаулагача. Може се закључити да су два основна циља усвајања Уредбе –унапређење транспарентности и упоредивости информација од странеулагача.17 Уредба о таксономији, премда на први поглед искључиво акт техничкеприроде, има велики значај за остваривање циљева унапређења одрживостипословања. Наиме, на основу одредби Уредбе требало би да се добије одговорда ли одређена активност представља економску активност која се можеквалификовати као еколошки одрживa? Да би се добио јасан одговор на топитање потребна су прецизна правила којима се одређена активност регулишекао одржива или не, најпре како би се избегла дискреција и злоупотребедруштава која могу промовисати одређену активност као одрживу и користитито да привуку улагаче онда када та активност то суштински није. Осим тога,успостављање јасних критеријума омогућава и развој других иницијатива нанивоу ЕУ које имају за циљ да подрже развој одрживог финансирања.18Заједнички оквир стога је оцењен као најпожељније решење, због чега је ЕУ иодлучила да интервенише усвојивши Уредбу о таксономији. Уредба отаксономији поставља четири критеријума који морају бити испуњени да би сеактивност сматрала еколошки одрживом: активност мора да доприносизначајно једном или више од шест еколошких циљева предвиђених у Уредби(чл. 10–16); активност не може значајно да штети било ком од другихеколошких циљева; активност мора бити спроведена у складу са минималниммеђународним социјалним и радним стандардима и мора бити у складу сатехничким критеријумима надзора који се односи на сваки од еколошкихциљева.19 Ипак, ваља нагласити да постигнута решења у Уредби остављају доста
16 “Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November2019 on sustainability-realted disclosures in the finanical sector”, OJ L 317, 9.12.2019, p. 1–16. Видети Преамбулу, тачка 9.17 Arnaud Van Caenegem, Tanguy Van De Werve, “Regulating Sustainability Communications inthe Financial Services Sector: The Sustainable Finance Disclosure Regulation”. Интернет:https://ssrn.com/abstract=4064053. 5.8.2022, pp. 2–3.18 “Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitatesustainable investment”, OJ L 198, 22.6.2020, pp. 13–43. Видети Преамбулу , тачке од 12–16.19 Marleen Och, “Sutainable Fiannce and the EU Taxonomy Regulation – Hype or Hope? –Working the Taxonomy Regulation: more important than just as an element of the Capital
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простора за недоумице. Наиме, постоје мишљења да се отишло предалеко и дасу учесници на тржишту преоптерећени обавезама које она предвиђа, док другисматрају да она није довољно детаљно регулисала одређена питања и да је својдомашај ограничила на „зелено тржиште”, те да није успела да истинскиомогући развој одрживог финансирања у целини.20 Остваривање циљевапрокламованих у Директиви требало би да се подстакне, између осталог, и такошто ће Директива допунити Директиве о превенцији и борби против трговинељудима и заштити жртава трговине људима, чиме се још више инсистира напревентивном деловању као и успостављању јасних критеријума одговорности.Осим ових прописа Директива би требало да помогне остваривању другихциљева ЕУ, заједно са већ постојећим прописима о којима овде неће битидетаљније речи с обзиром на њихову бројност, али садржај који би захтеваодубљу анализу. Оно што је извесно јесте, да су мере ЕУ усмерене нахармонизацију и уједначавање права у различитим областима које су од значајаза ефикасну примену Директиве о дужној пажњи за одрживо пословање. 
3) САДРЖАЈПредлог Директиве Eвропског парламента и Савета о дужној пажњи заодрживо пословање (и измену Директиве (ЕУ) 2019/1937), састоји се од 32члана и два прилога о кршењу права и од забрана садржаних у међународнимспоразумима о људским правима (укључујући и Конвенције о људскимправима и основним слободама), као и о кршењу међународно признатихциљева и забрана укључених у конвенције о животној средини. Важно бибило поменути да се Директивом не доводе у питање обавезе у погледуљудских права, заштите животне средине и климатских промена у оквирудругих правних аката ЕУ. Уколико су одредбе Директиве у колизији содредбом других правних акта ЕУ који имају исте циљеве и предвиђајусвеобухватније или конкретније обавезе, одредбе других аката имаћепредност у мери у којој постоји сукоб и примењиваће се на те посебнеобавезе.21 Важно је поменути још да су израду Директиве инспирисалиВодећи принципи Уједињених нација о пословању и људским правима(Водећи принципи УН), као и OECD Смернице за мултинационална предузећаи Смернице дужне пажње за одговорно пословно понашање. Водећи

Market Union”, EBI Working Paper Series. Интернет: https://ssrn.com/abstract=3750039.10.8.2022, pp. 13–19.20 Marleen Och, “Sutainable Fiannce and the EU Taxonomy Regulation – Hype or Hope?”, Working
Paper, 2020, no. 5. Интернет: https://ssrn.com/abstract=3738255. 10.8.2022, p. 2.21 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, op. cit., Аrt. 1Paragraph 3.
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принципи Уједињених нација, које је једногласно усвојио Савет УН за људскаправа 2011. године, захтевају од предузећа да поступају са дужном пажњомкако би идентификовали, спречили, умањили и одговорили на било којуштету људским правима коју могу проузроковати или којој могу допринети,односно која може бити повезана са њиховим деловањем. Иако правно необавезујући, Водећи принципи УН прихваћени су однајвећих светских компанија. ЕУ је открила да добровољне иницијативепредузећа нису довеле до широко распрострањеног побољшањакорпоративне праксе људских права. Злоупотреба људских права, као ипоследице по животну средину, биле су и даље широко присутне.Непостојање јасног законодавства из области људских права и животнесредине омогућавало је компанијама из ЕУ да игноришу, заобилазе илипослују на начине који наносе штету животној средини и људским правима,без икаквих правних последица. Стање је било показатељ многим државамаи међународним организацијама да треба предузети одређене активностикако би предузећа преузела одговарајуће мере у погледу заштите људскихправа и заштите животне средине.22 Директива ће се примењивати напредузећа из ЕУ, као и на предузећа ван ЕУ која испуњавају одређене услове.У случају предузећа из ЕУ, Директива се односи на предузећа која имају вишеод 500 запослених и укупан нето промет, у односу на све државе у којимапослују, у износу већем од 150 милиона евра у последњој финансијскојгодини за коју су састављани годишњи финансијски извештаји. Друга групапредузећа из ЕУ, на које се примењује Директива, обухвата предузећа којаимају више од 250 запослених и нето промет широм света од 40 милионаевра у последњој финансијској години за коју су састављени годишњифинансијски извештаји. Ово, под условом да је најмање 50% тог нето прометаостварено у секторима производње текстила, коже и сродних производа,пољопривреде, шумарства, рибарства, производњи прехрамбених производаи трговини на велико пољопривредним сировинама, животињама, дрвом,храном и пићима, вађењем минералних ресурса, минералним ресурсима,основним и интермедијарним минералним производима.23 Директива сепримењује и на предузећа која нису основана у ЕУ, али послују у ЕУ ииспуњавају услове који су предвиђени за једну од две групе предузећа из ЕУна која се примењује Директива. Процењује се да ће Директива обухватитиоко 13.000 предузеђа из ЕУ и око 4.000 ван ЕУ. Мала и средња предузећа
22 Marti Flacks, Madeleine Songy, European Union Releases Draft Mandatory Human Rights and

Environmental Due Diligence Directive, Center for Strategic and International Studies, 11 March2022. Интернет: https://www.csis.org/analysis/european-union-releases-draft-mandatory-human-rights-and-environmental-due-diligence, 6.8.2022.23 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, op. cit., Art. 2.
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искључена су из обавеза поштовања дужне пажње. Директива имаекстериторијални карактер, тако да предузећа која нису из чланица ЕУ, а којаиспуњавају важеће критеријуме промета, спадају у делокруг Директиве чаки ако немају физичко присуство у ЕУ. Ова новина могла би имати веомазначајне импликације за мултинационалне компаније са седиштем у Азији,САД и Великој Британији.24У складу са чланом 15 Директиве, предузећа ван ЕУ обавезна су даименују представника са седиштем у ЕУ за везу са надзорним органима.Изостанком малих и средњих предузећа која су најбројнија у ЕУ, бројпредузећа на која се односи Директива веома је мали, што је изазвалоразочарaње бројних невладиних организација и активиста. Предузећа на којасе примењује Директива обавезна су примењивати дужну пажњу уобластима људских права и животне средине путем одређених механизама.Тако, члан 4 Директиве, између осталог, прописује и следеће механизме:Интеграцију дужне пажње у политику предузећа; Утврђивање стварних илипотенцијалних штетних последица по људска права и животну средину;Спречавање и ублажавање потенцијалних негативних последица, окончањестварних негативних последица и смањење њиховог опсега на најмањумогућу меру; Успостављање и одржавање поступка подношења притужби;Праћење делотворности политике и мера дужне пажње; Јавнокомуницирање о поступању повезаним са дужном пажњом. Како би остварила интеграцију људских права у своју пословну политику,предузећа би требало да опишу начине на које приступају дужној пажњи, теда усвоје кодекс понашања у којем се описују правила и начела којих се морајупридржавати запослени и друштвима ћеркама. Предузећа имају обавезу дасваке године ажурирају политику примене дужне пажње.25 У циљуспречавања последица по људска права и животну средину, предузећа битребало да предузму неопходна улагања у инфраструктуру и производнепроцесе. Негативне последице, уколико се десе, треба смањити на најмањумогућу меру, што подразумева плаћање одштете погођеним лицима илиисплату финансијске надокнаде погођеним заједницама. Уколико сенегативне последице не могу отклонити одмах, неопходно је сачинити планколективних мера са разумним роковима како би се штетне последице пољудска права и животну средину отклониле у што разумнијем року. Одуговорних партнера предузећа треба да захтевају усклађеност са предузетим
24 Johannes Weichbrodt, James Ford et al., EU Publishes Draft Corporate Sustainability DueDiligence Directive, 15 March 2022, Harward Law School Forum on Corporate Governance.Интернет: https://corpgov.law.harvard.edu/2022/03/15/eu-publishes-draft-corporate-sustainability-due-diligence-directive/, 10.8.2022.25 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, op. cit., Art. 5.
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мерама дужне пажње и учешће у колективним мерама уколико дође доштетних последица. Предузећа на која се примењује Директива дужна су дапредузму мере подршке малим и средњим предузећима са којима сарађују,уколико би се усклађеношћу са кодексом понашања или планом колективнихмера угрозила њихова одрживост.26 Важан део Директиве, а уједно и део којијој даје значајан практични елемент, односи се на подношење притужби услучају оправдане забринутости у погледу стварних или потенцијалнихнегативних последица по људска права и животну средину. Притужбе могуподнети физичка лица које су погођена или оправдано сматрају да би моглебити погођене негативним последицама деловања предузећа, синдикати идруги представници лица која раде у делатности предузећа, као иорганизације цивилног друштва које делују у подручјима повезаним саделатношћу предузећа. Државе чланице дужне су да пруже адекватнегаранције да предузећа успоставе поступак решавања притужби. Уколико јепритужба неутемељена, предузеће је дужно да обавести подносиоца. Услучају да је притужба основана, државе чланице осигуравају да се негативнепоследице које су предмет притужбе сматрају као утврђивање стварних ипотенцијалних негативних последица, на која се примењују правила члана 6Директиве.27 Државе чланице осигуравају да предузећа спроводе периодичнепроцене властитог пословања и мера, пословања својих друштава ћерки ипословних партнера, како би пратиле спречавања, ублажавања и окончањанегативних последица на људска права и животну средину. Процене сезаснивају на квалитативним и квантитативним показатељима и спроводе сенајмање сваких 12 месеци и кад год постоје оправдани разлози за сумњу даби се могли појавити нови ризици. У складу са исходом процена ажурира сеи политика дужне пажње.28Члан 15 Директиве је важан јер се односи на борбу против климатскихпромена. Предузећа из ЕУ, као и предузећа која су основана у трећимдржавама а послују у Унији, и која имају више од 500 запослених и укупаннето промет већи од 150 милиона евра у последњој финансијској години закоју су састављани финансијски извештаји, дужна су да донесу план којим сеусклађују пословне стратегије са ограничењем пораста глобалног загревањаод 1,5°С у складу са Париским споразумом. Уколико се утврди да активностимогу бити ризичне по климатске промене, предузећа у свој план треба даукључе смањење негативних емисија. Како би се осигурало да дужна пажњапостане део целокупног функционисања предузећа, руководства предузећа
26 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, op. cit., Arts. 6 and 7.27 Ibidem28 Ibidem., Art. 10.
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морају бити укључена. Директивом се уводи и дужност директора предузећада одреди и надгледа спровођење дужне пажње и да је интегрише укорпоративну стратегију. У случајевима када испуњавају дужност деловањау најбољем интересу предузећа, директори морају да узму у обзир последицесвојих одлука по људска права, климатске промене и животну средину.29Директива предвиђа и успостављање националних надзорних тела чији језадатак вођење рачуна да предузећа испуњавају обавезе дужне пажње.Надзорно тело може покренути истрагу на основу сопствене иницијативеили на основу пријаве физичког или правног лица, уколико сматра да имапостоји довољно информација која указују да предузеће потенцијално кршиобавезе предвиђене националним одредбама усвојеним у складу саДирективом о дужној пажњи. Инспекције се спроводе у складу са националним правом државе чланицеу којој се спроводи инспекција и уз претходно упозорење предузећу, осимуколико постоје сумње да претходна пријава нарушава делотворностинспекције. Ако у оквиру истраге надзорно тело жели провести инспекцију наподручју друге државе чланице ЕУ, дужно је да тражи помоћ надзорног тела утој чланици. Предузеће добија одговарајући рок за предузимање корективнихмера уколико надзорно тело утврди непоштовање дужне пажње. Надзорнотело може изрећи и новчане санкције и донети привремене мере којима би сеизбегао ризик од озбиљне и непоправљиве штете.30 Уколико се одлучи заизрицање санкција, при одређивању њихове висине и врсте надзорно телоузима у обзир настојања предузећа да поступи у складу са корективниммерама, као и сарадњу са другим субјектима у погледу отклањања штетнихпоследица по људска права и животну средину. У циљу што ефикаснијегфункционисања система, Комисија успоставља Европску мрежу надзорнихтела која треба да олакша сарадњу, координацију, усклађивање регулаторних,истражних, надзорних пракси и размену информација.31Члан 22 Директиве регулише грађанскоправну одговорност предузећа.Предузећа су одговорна за надокнаду штете уколико нису спречилa илиокончалa негативне последице по људска права и животну средину, и ако јеуслед њиховог пропуштања штета настала. Слично као у случају надзорних
29 European Commission, Press release, Just and sustainable economy: Commission lays downrules for companies to respect human rights and environment in global value chains. Brussels,23 February 2022, Интернет: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/just-and-sustainable-economy-commission-lays-down-rules-companies-respect-human-rights-and-2022-02-23_en, 10.8.2022.30 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on CorporateSustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, op. cit., Art. 18.31 Ibid., Art. 21.
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тела и корективних мера, приликом процене одговорности за штету узимајусе у обзир настојања предузећа да поступи у складу са корективним мерама,као и сарадња са другим субјектима у погледу отклањања штетнихпоследица по људска права и животну средину. Грађанскоправнаодговорност предузећа не доводи у питање грађанскоправну одговорностњегових фирми ћерки, или директних или индиректних пословних партнера. 
4) НЕДОСТАЦИ ПРЕДЛОГА ДИРЕКТИВЕПредложена Директива о дужној пажњи за одрживо пословање може сеокарактерисати као један од кључних аката за имплементацију људскихправа и права на здраву животну средину на нивоу ЕУ. Према ставовимастручњака из Human Rights Watch-а, „широко постављен опсег, чврсте обавезедужне пажње и грађанска одговорност од кључне су важности да покажу даевропски регулатори и судови више неће посматрати корпорације какопрофитирају од злоупотреба радника и заједница. Европски креаториполитика требали би (...), да поправе многе рупе и започну ново поглавље заправду у погледу корпоративне штете”.32 Поред новина које доноси,Директива са собом носи и карактер контроверзности због потенцијалноскупих обавеза које би наметнула компанијама, потенцијалних казни играђанскоправне одговорности. Лобистичке групе које представљајупредузећа изразиле су незадовољство сматрајући да представља „нереалнаочекивања од компанија која штете њиховој конкурентности”.33 Имајући увиду да се не примењује на мала и средња предузећа, ван домашајаДирективе је готово 99% предузећа ЕУ. Обавезе дужне пажње предузећа суограничене на успостављене пословне односе за које се очекује да ће бититрајни и који „не представљају занемарљив или помоћни део пословања”.Директиви се замера и недовољна пажња коју поклања климатскимпроменама.34 Имајући у виду да су права деце у великом броју случајеваугрожена активностима компанија, решењима из Директиве се замеранедостатак посебних мера које се односе на заштиту права деце, чиме се

32 Commentary by Human Rights Watch, EU – Disappointing Draft on Corporate Due Diligence.Интернет: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/commentary-by-human-rights-watch-eu-disappointing-draft-on-corporate-due-diligence/, 11.8.2022.33 Silvia Ellena, Due diligence: EU’s next steps on corporate accountability, EurActiv, 4 August2022. Интернет: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/due-diligence-eus-next-steps-on-corporate-accountability/, 12.8.2022.34 Clare Connellan, Genevra Forwood et al., European Commission issues major proposal on duediligence obligations to protect human rights and the environment across supply chains, Whiteand Case, 24 February 2022. Интернет: https://www.whitecase.com/insight-alert/european-commission-issues-major-proposal-due-diligence-obligations-protect-human 9.9.2022.
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долази до ризика да деца неће имати приступ правним лековима у случајуугрожавања права. УНИЦЕФ сматра да Директиву треба допунити како би сеосигурала права деце и обезбедили механизми заштите. То се може учинитидодавањем новог члана којим се наводи да деца и друге рањиве имаргинализоване категорије, захтевају посебну пажњу током активностидужне пажње предузећа. Такође, у циљу заштите права деце неопходно јеповећати обим обавеза дужне пажње, што подразумева обухватањецелокупног процеса пословања предузећа, потпуно укључење финансијскогсектора, обавеза израде јасног плана за постепено проширење институтадужне пажње на друге секторе и индустрије.35На крају, ваља истаћи да су многе невладине организације и предузећавршила притисак на Европски парламент и Савет у циљу убрзавања израдеПредлога Директиве о дужној пажњи. Имајући у виду да је реч опрелиминарном акту који нема правну снагу, измене садржаја су сасвиммогуће, а посебно с обзиром на одређене несавршености које Предлогочигледно има, као и на последице које би те несавршености моглеузроковати у пракси. 
5) ИЗВОРИCaenegem, Arnaud Van, Van De Werve, Tanguy, “Regulating Sustainability Communi-cations in the Financial Services Sector: The Sustainable Finance DisclosureRegulation”. Интернет: https://ssrn.com/abstract=4064053, 5.8.2022.Charter of fundamental rights of the European Union, 2007, Official Journal of the
European Union, C 326/01 C 326/391. Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT,12.8.2022.Commentary by Human Rights Watch: EU – Disappointing Draft on Corporate DueDiligence, 28 Фебруар 2022. Интернет: https://www.business-human-rights.org/en/latest-news/commentary-by-human-rights-watch-eu-disappointing-draft-on-corporate-due-diligence/, 11.8.2022.Connellan, Clare, Forwood Genevra et al., European Commission issues majorproposal on due diligence obligations to protect human rights and theenvironment across supply chains, White and Case, 24 February 2022.Интернет: https://www.whitecase.com/insight-alert/european-commission-issues-major-proposal-due-diligence-obligations-protect-human, 9.9.2022.

35 UNICEF, An EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive that Works for Children UNICEF
comments on the European Commission, 2022. Интернет: https://www.unicef.org/eu/media/2476/file/An%20EU%20Corporate%20Sustainability%20Due%20Diligence%20Directive%20that%20Works%20for%20Children:%20UNICEF%20comments%20on%20the%20European%20Commission%20proposal.pdf, 9.8.2022, p. 2.
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“Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groupsText with EEA relevance”, OJ L 330, 15.11.2014.Ellena, Silvia, Due diligence: EU’s next steps on corporate accountability, EurActiv,4 August 2022. Интернет: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/due-diligence-eus-next-steps-on-corporate-accountability/, 12.8.2022.European Commission, Press release. Just and sustainable economy: Commission
lays down rules for companies to respect human rights and environment in global
value chains. Brussels, 23 February 2022. Интернет: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/just-and-sustainable-economy-commission-lays-down-rules-companies-respect-human-rights-and-2022-02-23_en. 10.8.2022.Flacks, Marti, Songy, Madeleine, European Union Releases Draft Mandatory HumanRights and Environmental Due Diligence Directive, Center for Strategic andInternational Studies, 11 March 2022. Интернет: https://www.csis.org/analysis/european-union-releases-draft-mandatory-human-rights-and-environmental-due-diligence. 6.8.2022.Gortsos, Christos V., “The Taxonomy Regulation: more important than just as anelement of the Capital Market Union”, EBI Working Paper Series. Интернет:https://ssrn.com/abstract=3750039, 10.8.2022.Јелисавац Трошић, Сања, Мултинационалне компаније у међународномправу, Недржавни актери у међународном праву, У: Михајло Вучић (ур.),Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2020, стр.153–174.Kamminga, Menno, “Company Responses to Human Rights Reports: An EmpiricalAnalysis”, Business and Human Rights Journal, 2016, vol. 1, no. 1, pp. 95–110.Митровић, Милена, „Развој правног оквира ЕУ о нефинансијскомизвештавању”, Право и привреда, 2020, бр. 1.Och, Marleen, “Sutainable Fiannce and the EU Taxonomy Regulation – Hype orHope?”, Working Paper No. 2020/05. Интернет: https://ssrn.com/abstract=3738255, 10.8.2022.“Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council onCorporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU)2019/1937”, COM/2022/71 final.“Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amendingDirective 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC andRegulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting”,COM/2021/189 final.
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“Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27November 2019 on sustainability-realted disclosures in the finanical sector”,
OJ L 317, 9.12.2019, pp. 1–16.Ruggie, John, Report of the Special Representativeof the Secretary-General on theissue of human rights and transnational corporations and other businessenterprises – Guiding principles on business and human RIGHTS: implementingthe United Nations ‘protect, respect and remedy’ framework, Netherlands
Quarterly of Human Rights, 2011, vol. 29, no. 2, рр. 224–253.UNICEF, An EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive that Works forChildren UNICEF comments on the European Commission, 2022. Интернет:https://www.unicef.org/eu/media/2476/file/An%20EU%20Corporate%20Sustainability%20Due%20Diligence%20Directive%20that%20Works%20for%20Children:%20UNICEF%20comments%20on%20the%20European%20Commission%20proposal.pdf, 9.8.2022.Weichbrodt, Johannes, Ford, James et al., EU Publishes Draft CorporateSustainability Due Diligence Directive, 15 March 2022, Harward Law School
Forum on Corporate Governance. Интернет: https://corpgov.law.harvard.edu/2022/03/15/eu-publishes-draft-corporate-sustainability-due-diligence-directive/, 10.8.2022.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУС обзиром на чињеницу да је Република Србија кандидат за чланство уЕУ, као и да је преузела обавезу хармонизације својих прописа са правом ЕУпотписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању, јасно је да ћебити потребе да се српско право усклади са право ЕУ и у овом сегменту. Оношто је већ на први поглед очигледно, а о чему је било речи нарочито у делу омерама ЕУ, то је да овај задатак неће бити нимало лак у пракси. Када је реч онефинансијском извештавању, чињеница је да су одредбе у доброј мериимплементиране у српско право кроз измене Закона о рачуноводству 2019.године. Када је реч о изменама Директиве о нефинансијском извештавању,очекује се да се и те измене усвоје, с тим да би свакако било пожељно да сепретходно уради анализа примене постојећих решења о нефинансијскомизвештавању у пракси. Ваља увидети да постоји озбиљна опасност да се усрпском праву појаве исти проблеми због којих је ЕУ интервенисаладоношењем Уредбе о таксономији и других аката. Суштински је важно да сеинсистира на томе да се транспарентност унапреди, уместо да се само створипривид. Потребно је да се јача свест о важности одрживог пословања ипоштовања људских права, а на шта је указано и у поменутим актима ЕУ.Несумњиво ће бити потребно да се успоставе не само поуздани превентивнимеханизми, већ и јасно дефинисана правила о одговорности. Сматрамо да
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српски законодавац треба да приступи имплементацији нових решења садужном пажњом, те никако не треба журити да се одредбе само „преведу ипрепишу”. Све мере које би требало предузети треба да буду пажљивоиспланиране и спроведене у реалном временском оквиру, што ће сигурнозахтевати дужи период. Наравно, не треба губити из вида да је ово текПредлог, те да је могуће да ће бити значајних интервенција око амандирањаДирективе, као и да њена примена неће почети непосредно након усвајања.Стога, извесно је да ће законодавци имати времена се адекватно припремеза имплементацију решења из Директиве уколико она буде усвојена.
PROPOSAL OF THE DIRECTIVE ON DUE DILIGENCE 

FOR SUSTAINABLE BUSINESS

Summary: In the last few decades, the connection between respect for humanrights, environmental protection and climate change has been increasingly linkedto business operations. The concept of sustainable business, which has becomerecognizable at the global level, is in a constant process of development. Sustainablebusiness is fully aligned with the goals and principles of the EU (EU). The paperanalyzes the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Councilon due diligence for sustainable business. When the Directive is adopted, memberstates will have the obligation to ensure such conditions that companies operatingin the internal market regularly contribute to sustainable development bypreventing and mitigating potential or actual negative consequences on humanrights and the environment. The Directive will create legal certainty at the EU leveland improve access to legal remedies for persons affected by the negativeconsequences of corporate actions on human rights and the environment. Theauthors look back at the previous EU measures that dealt with the issue of duediligence and sustainable business and point out their shortcomings. They indicatethe importance, goals and innovations that the Proposal for the Due DiligenceDirective for sustainable business brings. On the other hand, the authors point outcertain shortcomings in the Proposal for the Directive, which the EU institutionsdid not pay enough attention to, and which may cause unwanted effects in practice.
Keywords: EU, Proposal for the Due Diligence Directive, sustainable business,human rights, environment.
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КАЗНЕНА ПОЛИТИКА ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ
ЕВРОПЕ И ХАРМОНИЗАЦИЈА

СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

Ратомир АНТОНОВИЋ, Андрија ПЕТКОВИЋ1
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1) УВОДКазна је саставни део сваког правног поретка. Нема правног система аконе постоји претња казном у случају кршења дате норме понашања, које обичнопрописује закон или неки други наредбодавни акт. Историјски развој санкцијауказује управо на то како је друштво реаговало на друштвено неприхватљивеобрасце понашања. У првобитним казнама могла се видети само жеља ипотреба за наношењем боли учиниоцу недозвољене радње, те је казна ималасамо и искључиво реторзивни карактер, базиран на личности починиоца дела.Првобитне казне биле су: смртна казна, прогонство из заједнице, крвна осветаи систем композиције. Данас је већина ових санкција забрањена и скоро даниједан правни поредак у свету овакве санкције не познаје. Као што је већнаглашено, њихов карактер је био у персоналној одмазди којом се наносиолични бол, физичка и душевна патња за онога ко је учинио кривично дело.Прогонство из заједнице, у условима кад је живот ван заједнице бионезамислив, представљао је такорећи смртну осуду. Појединци ван заједницанису могли опстати и били су углавном лак плен за друге заједнице ипојединце. Ова казна је била често заступљена у Шпанији и Португалији током15. и 16. века, кад су осуђеници бродовима транспортовани у новооткривенепрекоокеанске територије (нпр. у Аустралију). У Русији су осуђеници по казнидепортовани у Сибир где су углавном умирали услед нехуманих услова заживот. Крвна освета је облик казне која подразумева злочин за злочин, попринципу „око за око, зуб за зуб” (тзв. принцип талиона). Ова казна је базиранана Старозаветној синтакси „ако се деси смрт, тад ћеш узети живот, око за око,зуб за зуб, рука за руку, модрица за модрицу”.2 И дан-данас неки облици крвнеосвете постоје и егзистирају у неким деловима света, као што су земље Азије,Африке и Јужне Америке, а и у деловима нашег региона. Најопаснијакарактеристика ове казне се огледа у чињеници да се она не изриче самоизвршиоцу казне, већ се она преноси и на његове наследнике, и дешавало седа долази до истребљења читавих породица јер су се на мети налазиле све„мушке главе”. Да би се спречило неконтролисано истребљење читавихпородица, законодавци тог доба покушавали су да се томе супротставе крозувођење принципа сразмерности и композиције. Путем композиције се уместоубиства за убиство предвиђа надокнађивање претрпљене нематеријалнештете у новцу или некој другој драгоцености. Композиција даје алтернативнемогућности оштећеном да се одлучи између крвне освете и материјалногобештећења. Смртна казна, прогонство из заједнице, депортација и релагација
2 Ратомир Антоновић, „Казна затвора као облик ограничавања слободе кретања”, ИванКостадиновић (ур), Зборник радова Процес европских интеграција и регионална сарадња,

Константин Магнус 2018, Универзитет „Унион Никола Тесла”, Факултет за право,безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш, 2018, стр. 343–346.
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биле су казне елиминације појединца из друштва. Њихов ефекат огледао се уодстрањивању проблематичног појединца и тиме се читаво друштво„чистило” од оних чије понашање није било друштвено прихватљиво. Све казнекоје немају за циљ елиминацију починиоца кривичног дела биле суразврставане у имовинске казне, које су подразумевале конфискацију иновчану казну. Порекло новчаних казни налазило се у композицији, која је билањихова претеча и представљала је увод у могућност надокнађивањаначињеног дела у новцу.3 Ако би се бавили функцијом казне, она се састојаласамо и искључиво у застрашивању починилаца кривичних дела, који из страхада ће бити кажњени, неће да се одлучују на извршење нових кривичних дела.Дакле, санкција је имала реторзивни и карактер одмазде са јасно израженимставом да кажњеник мора бити мучен, злостављан и понижен због својихнедела. Свирепост казни била је нарочито висока у доба феудализма кад, иначе,људски животи нису имали посебну вредност, поготово ако се радило оживотима робова и неслободног становништва. Поред одмазде, казна је честоимала за циљ физичко онеспособљавање починиоца да извршава нова дела,на пример одсецањем екстремитета или јавним жигосањем како би сви зналида је то лице вршило нека кривична дела. Тек крајем 18. века долази дохуманизације казни, где одмазда престаје да буде главни и једини циљкажњавања, већ се отварају нови видици који кажњеника не третирају самокао објекат над којим треба искалити бес и мржњу, већ човека кога треба начовечан начин третирати. У процесу хуманизације казни значајну улогу ималису „Терезијини” и „Каролинини” закони, који по први пут не наводе казнукастрирањa као одмазду над починиоцима тешких сексуалних деликата.Међутим, 20. век је век у којем хуманизација казне доживљава своју највећукритику из разлога што долази до рапидног пораста криминалитета, анарочито се бележи пораст малолетничког криминалитета и јавља се великиброј повратника. Сједињене Америчке Државе, као и скандинавске земље,предњаче у овим негативним статистичким подацима. Управо зато се почињеприступати овом проблему из когнитивног аспекта и кроз израду пројекатаосвешћивања малолетника, подизања нивоа њихове свести и њихове бољеинклузије у друштвену заједницу.
2) КАЗНЕНА ПОЛИТИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИУ Републици Србији казнена политика заснована je на друштвеном одговорупрема криминалитету. Према починиоцу кривичног дела изриче се казна какоби се спречило његово будуће криминално деловање, како би се онресоцијализовао и трансформисао у друштвено прихватљиво биће. Систем

3 Мило Бошковић, Миленко Радман, Пенологија, Правни факултет Универзитета у НовомСаду, Нови Сад, 2002, стр. 49.
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кривичних санкција у Републици Србији дефинише се као одговор напротивправно и друштвено опасно понашање појединца или групе, штопредставља синтезу вишестраног приступа у борби против криминалитета.Такође, систем кривичних санкција може се дефинисати и као системцелокупности мера поступака и средстава који државни орган у закономпрописаном поступку и роковима изричу починиоцу кривичних дела.4 Казнуможе изрећи једино надлежни државни орган. Казна се може изрећи једино ономлицу за које је у законом прописаном поступку доказано да је извршилокривично дело. Сврха казне јесте испуњење општих и посебних сврха превенцијекриминала у држави. Из ових карактеристика казне могу се извући следећиелементи: 1) законитост  кривично-правне принуде; 2) казна је одлука државногоргана и, 3) остваривање опште и посебне превенције криминалитета.5Примарно, починиоцу кривичног дела казном се ускраћују одређеназаконом и уставом загарантована права као што је, на пример, право наслободу кретања, право на слободу удруживања, право на рад и томе слично.Разлог што се неком лицу ускраћују та елементарна права треба тражити учињеници да је оно претходно учинило неко кривично дело. Ускраћивањеових права може наступити само и искључиво у законском поступку и поодлуци надлежног државног органа. Та појава следи као одговор целокупногдруштва, у чије име делује државни орган, према лицу које се огрешило оосновна правила понашања дефинисана законом.6 У српском законодавствудају се формална и материјална виђења казне. У формалном смислу, већапажња посвећује се правним елементима казне, док се у материјалномсмислу казна сагледава као друштвена појава и мера за заштиту друштва. Усадејству, формално и материјално схватање казне даје њену свеобухватнудефиницију и сагледава све њене аспекте. Сврха кажњавања дефинисана је уКривичном законику Србије, у члану 5, где јасно стоји да је изрицање казнеу сврси сузбијања дела којима се повређују или угрожавају вредностизаштићене српским законодавством. Под тим вредностима најпре требаподразумевати заштиту човека, као и других вредности које у друштвупредстављају основ за дефинисање бића кривичних дела.7 Под општомсврхом кривичних санкција у кривичном законодавству Србије, убраја се
4 Анита Анастасијевић-Илић, Ублажавање казне у Републици Србији, Универзитет у Нишу,Правни факултет, Ниш, 2020, стр. 184.5 Željko Horvatić, Kazneno pravo – opći dio, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.str. 134–135.6 Милош Радовановић, Кривично право СФРЈ – општи део, Савремена администрација,1972, стр. 231–232. 7 Milanka Vešović, „Svrha kažnjavanja i sistem krivičnih sankcija u jugoslovenskom pravu”,

Pravna misao, broj 5–6 Sarajevo, 1987, str. 11–18.
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спречавање учинилаца кривичних дела да надаље чине и врше новакривична дела, утицај на друга лица да изврше кривична дела, друштвенаосуда због непоштовања законских, моралних и друштвених норми,гаранција праведности и сразмерности у односу учињеног кривичног делаи изречене казне. Казна је остварила свој ефекат ако грађани поштују правнипоредак, ако се не чине кривична дела и ако лица која су починила кривичнодело по одслуженој казни не чине нова кривична дела.У Републици Србији егзистирају следеће казне: 1) доживотни затвор; 2)затвор; 3) новчана казна; 4) рад у јавном интересу и, 5) одузимање возачкедозволе. Казне затвора, било доживотне било временски одређене, увек сеизричу као главне казне, док се супсидијарно уз ове главне могу изрећиспоредне казне попут новчане, рада у јавном интересу и одузимања возачкедозволе. Казна затвора, било доживотна било временски одређена, јестесредство одузимања слободе кретања учиниоцу кривичног дела. Кад се радио временски одређеној казни затвора, тад суд на основу законом датихоквира, одређује временско трајање затворске казне. Доживотна казназатвора представља новину у српском законодавству, уведена изменама идопунама Кривичног законика из 2019. године. Њено изрицање представљаизузетак и односи се на најтежа кривична дела и најтеже облике најтежихкривичних дела. Ова казна се једино не може изрећи млађем пунолетномлицу и за дела за које закон предвиђа могућност ублажавања казне, или кадпостоји основ за ослобођење од казне. Изменама и допунама Кривичногзаконика из 2009. и 2012. године, уведена је и могућност кућног затвора.Тиме је дата могућност осуђеном да му се изречена казна изврши устамбеном простору у којем он живи. Ова казна представља привилегију заоне починиоце кривичних дела чији ранији живот, држање након учињеногкривичног дела и степен његове кривице указују на то да ће се сврхакажњавања постићи. Код новчане казне, починилац кривичног дела секажњава тако што му се одређује обавеза да плати одређени новчани износу корист и на рачун државе. Постоји могућност супституције новчане казнезатворском у случају да окривљени не изврши своју обавезу плаћања.Новчана казна се може изрећи у дневним оброцима и у одређеном износу. Дозбирног износа се долази поступком множења дневних износа. Након тогасе обично изриче збирна новчана казна. Дневни износ се може кретати ураспону од пет до педесет хиљада динара. У сврху одређивања висиненовчане казне, суд може имати увид у стање на рачуну окривљеног како биутврдио са колико новца на месечном нивоу располаже. Ако није могућеутврдити дневни износ новчане казне и уколико би прибављање података остању на рачуну окривљеног трајало предуго, онда се изриче новчана казнау одређеном износу. Тај износ је фиксни и одређује се у законским оквиримаизмеђу законских минимума и максимума. Најнижи износ је десет хиљададинара, а највиши милион динара. Рад у јавном интересу је рад којим се
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обављају друштвено корисни задаци, али на начин да се чува људскодостојанство и углед. Овај рад се најдуже може обављати шездесет часованедељно, односно не може бити краћи од једног, нити дужи од шест месеци.При изрицању казне рада у јавном интересу, суд узима у обзир врстуучињеног дела и личност самог учиниоца, у смислу његове спремности даради у јавном интересу. Одузимање возачке дозволе је казна која може битиизречена само пунолетним учиниоцима кривичних дела и она се изриче наодређено време. У времену у ком је ова казна изречена, осуђено лице не смеда управља моторним возилом у категорији на коју се казна односи. Казнаима превентивни карактер јер се лицу, за које постоји доказана сумња да јеуправљајући моторним возилом починио неко кривично дело, забрањује дауправља возилом како не би учинио неко друго дело. Да би се ова казна моглаизрећи, потребно је испуњење следећих услова: 1) да је моторно возилокоришћено за извршење кривичног дела или за његову припрему и, 2) да језа учињено кривично дело запрећена казна затвора до две године илиновчана казна.
3) КАЗНЕНА ПОЛИТИКА У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИКривично законодавство Северне Македоније јасно стоји на становиштузаштите основних људских и грађанских права. Нарочито се апострофиразаштита у кривичном поступку у којем се лица штите од примене силе,принуде или било којих других насилних метода. У македонском кривичномзаконодавству егзистирају следећи облици казни: 1) казна затвора; 2) казнадоживотног затвора; 3) новчана казна; 4) забрана обављања послова,делатности и дужности; 5) забрана управљања моторним возилом и, 6)протеривање страних држављана из земље.8 Казна затвора може трајати увременском интервалу од тридесет дана до двадесет година. Изузетно, можетрајати до четрдесет година у случају дуготрајног затвора. Иначе,македонски казнени систем, на основу приказане казнене политике, јаснопромовише реализацију права и правде, ресоцијализацију и преваспитањепочиниоца кривичног дела да не понови недозвољено дело и васпитно утичена потенцијалне починиоце одвраћајући их од те намере. При одмеравањуказне, суд у обзир мора да узме следеће факторе: 1) кривичну одговорностпочиниоца; 2) тежину учињеног дела; 3) сврху кажњавања. Том приликом се,такође, у обзир морају узети све олакшавајуће и отежавајуће околности, и топосебно мотиви и побуде за извршењем кривичног дела, степен кривичнеодговорности, интензитет повреде и угрожавања заштићених добара,околности извршења дела, ранији живот починиоца (при чему се прегледаКазнена евиденција како би се проверило да ли се ради о повратнику или

8 Владо Камбовски, Казнено право, Општи дел, Правен факултет, Скопје, 2006, стр. 611–622. 
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не), личне прилике починиоца кривичног дела, понашање и држањепочиниоца након извршеног кривичног дела (да ли је изразио кајање збогучињеног дела и његових последица и да ли је исказао спремност даучествује у отклањању евентуалних последица), као и све друге околностикоје могу да утичу на строжију, односно блажу казну. Елементи који могуводити ка изрицању веће казне затвора су и квалификација самог кривичногдела, односно да ли се ради о тежем или лакшем облику кривичног дела.Такође, од значаја је и то ко је био објекат напада. Ако је радња кривичногдела била усмерена против припадника одређене верске, националне илиетничке групације, свакако да ће суд то ценити као отежавајућу околностприликом одмеравања казне. То би се могло третирати као верски илиетнички или расно мотивисано кривично дело, јер је усмерено противодређене групе, што би самим тиме учињеном делу дало далеко тежуконотацију. Имовински статус осуђеног такође има значајно место приликомодмеравања казне. Такође, признавање кривице је увек фактор који утиче наублажавање изречене казне. Учинилац кривичног дела је наступио на начинкојим признаје дело које му се ставља на терет, чиме изражава и одређенудозу кајања и прихватања последица које је својим поступањем произвео.Слична је ситуација и код нагодбе коју закључују тужилац и окривљени.9 Каофактори који утичу на изрицање казне испод законског минимума, премамакедонском кривичном законодавству су прекорачење нужне одбране икрајње нужде, битно смањена урачунљивост, неоправдана правна заблуда,покушај, помагање, као и у свим оним случајевима у којима постоји основ заослобађање од казне. Казна се ублажава тако што се за кривично дело, за којеје прописана најнижа затворска казна у трајању од десет година, казна можеублажити највише до пет година. За кривична дела за која је запрећена казназатвора до осам година, казна се може ублажити до четири године затвора.Код оних кривичних дела код којих је предвиђена казна затвора у трајању одпет година, казна се може ублажити до три године затвора. За кривична делакод којих је казна затвора запрећена до четири године, казна се можеублажавати највише до две године затвора. Код кривичних дела код којих јепредвиђена казна затвора у трајању од три године, казна може битиублажена до годину дана затвора. Ако је најмања затворска казна у трајањуод једне године или више, казна се може ублажити до три месеца затвора.Код оних кривичних дела код којих је прописана казна затвора до једнегодине, казна може бити ублажена до тридесет дана. Ако је најмањапрописана мера у трајању до три године, без означавања најмање мере при
9 Гордана Лажетић-Бужаровска, „Поступак споразумевања према ЗКП Македоније”, ИванЈовановић, Мирољуб Станисављевић (урс), Поједностављене форме поступања у

кривичним стварима – регионално кривично процесно законодавство – искуство у
примени, Београд, 2013, стр. 206–215.
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изрицању, суд може изрећи новчану казну. На крају, македонски законодавацдаје могућност ублажавања и новчане казне до општег законског минимума.
4) КАЗНЕНА ПОЛИТИКА У БУГАРСКОЈКривични законик Бугарске у члану 37 дефинише казне које сепримењују у Бугарској. То су: 1) доживотна казна затвора; 2) казна затвора увременском трајању од три месеца до двадесет година; 3) конфискацијаимовине; 4) новчана казна; 5) лишавање права за обављање одређенедржавне или јавне функције; 6) забрана обављања одређеног занимања илиделатности; 7) ускраћивање права на пријем одређених почасти ипривилегија; 8) лишавање војног чина, и 9) јавни укор.10 Циљ кажњавања уБугарској је да се учиниоци кривичних дела поправе и побољшају, и да сепреваспитају како би се од њих начинили друштвено корисни грађани, да седопринесе превенцији у даљем извршењу кривичних дела, и да се извршиојачавање васпитних утицаја на грађане у смислу не вршења кривичних дела.Бугарски законодавац је одустао од одмазде као главног карактера казне, већуказује на казну као хумани облик преваспитавања починилаца кривичнихдела. Параметри који се морају узети у обзир при изрицању казни убугарском законодавству су следећи: 1) Законом се прописује распон заизрицање казни. На судским органима је да казну одмере у наведеномзаконском оквиру; 2) Мора се у обзир узети сврха кажњавања, као и шта секазном жели постићи; 3) У обзир се мора узети степен друштвене опасностисамог учињеног дела, као и степен кривице учиниоца кривичног дела; 4)Мотиви за извршење кривичног дела и, 5) Суд мора у обзир узети свеолакшавајуће и отежавајуће околности приликом изрицања казне.11Приликом слободне судијске процене, може доћи до ублажавања казнеуколико се током поступка утврди постојање олакшавајућих околности коједоприносе да и изрицање најниже предвиђене казне не би било праведно уодносу на починиоца дела. У таквим околностима суд може да ублажи казнудо општег минимума, замени доживотну казну затвора казном од петнаестдо двадесет година, изрекне условну осуду или јавни укор ако је реч омалолетнику. Новчана казна се може заменити условном осудом, или сеизречени новчани износ може умањити за педесет процената.Такође, у облике извршења кривичних дела подложним за ублажавањеказне убрајају се покушај извршења кривичног дела и кад се ради осаучесништву чији је удео у извршењу кривичног дела означен као мали.

10 Сборник наказателни закони, Софија, 1995, pp. 17–18.11 Ралица Костадинова, „Системата на престъпления инаказателната политика наРепублика България“, Нов български университет, София, 2012, pp. 22–25.
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5) КАЗНЕНА ПОЛИТИКА У АЛБАНИЈИАлбанско кривично законодавство заснива се на заштити независностидржаве, њеног територијалног интегритета, људског достојанства, људскихправа и слобода, уставног поретка, имовине, животне средине, заједничкогсуживота Албанаца са националним мањинама, односно верске кохабитацијеод вршења кривичних дела и њихове превенције. По питању казненеполитике, албански законодавац предвидео је следеће казне као главне казнекоје се могу изрећи починиоцу кривичних дела: 1) казна доживотног затвора;2) казна затвора и, 3) новчана казна. У споредне казне законодавац убраја:1) забрану вршења јавних функција; 2) конфискацију имовине; 3) забранууправљања возилом; 4) одликовања почасти и одликовања; 5) лишавањеправа обављања професије или заната; 6) забрану вршења руководећихфункција у правним лицима; 7) забрану боравка у једној или вишеадминистративних јединица; 8) протеривање из државе; 9) јавнообјављивање пресуде и, 10) губитак родитељског старатељства над децом.12При одмеравању казне суд мора да води рачуна о степену опасностиучињеног кривичног дела, самој личности починиоца кривичног дела,степену његове кривице, као и о свим олакшавајућим и отежавајућимоколностима. Кривично законодавство Албаније доживело је иновацију упогледу олакшавајућих околности при изрицању казне 2013. године. Тако сууведене нове олакшавајуће околности, попут тога да је кривично делоучињено под утицајем позитивних моралних и друштвених вредности, да једело учињено у стању јаке раздражености и испровоцираности насталогуслед деловања жртве, ако је дело настало као резултат погрешних упутставаи налога надређених, уколико код окривљеног постоји искрено покајање, акоје учинилац добровољно отклонио последице насталог кривичног дела, акосе окривљени добровољно предао надлежним институцијама и ако постојиизражена приврженост између окривљеног и жртве кривичног дела, ако сеживот жртве убрзо вратио у нормалну колотечину. Изузетно у случајевимакад је жртва било малолетно дете или ако се ради о кривичном делу противпородице, не могу се примењивати ове околности које воде ка ублажавањуказне. Албански законодавац такође набраја и отежавајуће околности. Овеоколности су значајно измењене изменама и допунама Кривичног законикаАлбаније из 2007. године. Те отежавајуће околности су: ако је кривично делоучињено мотивисано неким бесмисленим мотивима; ако се кривичнимделом заправо желело прикрити неко друго кривично дело или се желелоосујетити извршење пресуде, ради стицања одређених благодети илиматеријалне користи за себе или неко друго лице; ако је кривично дело
12 Ismet Elezi, Skënder Kac̦upi, Maksim Haxhia, Komentar i kodit penal të Republikës së Shqipërisë,Shtëpia botuese e librit universitar, Tiranë, 1999, p. 46.
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учињено при насилном и безобзирном понашању; ако се ради о извршиоцуповратнику; ако је лице извршило кривично дело тек пошто му је изреченамера појачаног електронског надзора (тзв. наногице); ако су услед извршењадела наступиле нарочито тешке околности; ако је дело учињенозлоупотребом јавне функције или верске позиције; ако је објекат кривичногдела било малолетно лице, трудница или немоћно лице; ако је дело извршенокао последица насиља у породици; ако су објекат извршења били странипредставници; ако је дело извршено на начин да се угрожава породичнаимовина, пријатељство и гостопримство; ако је кривично дело учињено усаучесништву; ако је реч о вишеструком извршењу кривичног дела; ако јепри извршењу дела дошло до употребе тешког наоружања, експлозива,муниције, запаљивих, радиоактивних и отровних супстанци; ако је мотив заизвршење кривичних дела расна, полна, језичка, родна, сексуална, политичкаоријентација, здравствени статус и генетске предиспозиције и томе сличнимотиви. Албански законодавац познаје институцију убрзања поступка.13Окривљени и јавни тужилац могу да захтевају пре почетка претреса убрзаносуђење. Овај се захтев подноси секретару суда у року од три дана пре дана укоме је заказано отварање рочишта. Убрзани поступак се води предокривљеним, јавним тужиоцем, браниоцем окривљеног, као и свимзаинтересованим лицима. На првом рочишту суд се мора изјаснити о захтевуза убрзано вођење поступка. У таквом поступку суд може окривљеном даизрекне казну која је ублажена за једну трећину, било да се ради о новчаној,било затворској казни. Лице које је осуђено на казну доживотног затвораможе бити кажњено у убрзаном поступку казном затвора у трајању одтридесет пет година.
6) КАЗНЕНА ПОЛИТИКА У ЦРНОЈ ГОРИПрема кривичном законодавству Црне Горе, казне које се изричупочиниоцима кривичних дела су: 1) казна затвора у трајању до четрдесетгодина; 2) казна затвора у трајању од тридесет дана до двадесет година; 3)новчана казна и, 4) рад у јавном интересу. Сврха кажњавања у црногорскомзаконодавству је позитивно деловање на учиниоца кривичног дела да убудућене врши кривична дела, или на потенцијалне учиниоце кривичних дела да ихспрече у намери извршења кривичних дела. Такође, казнени систем треба дајасно и недвосмислено искаже осуђујући став читавог друштва премакриминалном понашању и поступцима лица из криминалних структура.Закон даје оквире за казне у којима се суд креће приликом изрицања. Притоме, суд води рачуна о сврси кажњавања и у обзир узима све релевантне

13 Hysesani, Argin; Shurti, Altin, Komentar i Kodit Penal Ushtarak të Republikës së Shqipërisë, Albin,Tiranë, 2001, str. 82–83. 
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околности које могу да утичу на изрицање блаже, односно строжије казнепрема учиниоцу. У те олакшавајуће и отежавајуће околности се убрајају: 1)степен кривице; 2) побуде за извршење кривичног дела; 3) интензитетугрожавања заштићеног добра; 4) околности под којима је кривично делоучињено; 5) претходни живот починиоца дела; 6) личне прилике починиоца;7) држање након учињеног кривичног дела, где је од посебног значаја односпрема жртви и, 8) све оне околности које се тичу личности извршиоцакривичног дела.14 Поред наведених олакшавајућих, односно отежавајућихоколности, црногорски законодавац још даје допунска правила која се односена: 1) имовно стање починиоца кривичног дела; 2) ако је дело учињено нарасној, верској, идеолошкој, политичкој, сексуалној или другојдискриминишућој основи и, 3) ако је реч о повратнику. Окривљени може битикажњен казном која је испод законом прописаног минимума казне ако једошло до прекорачења крајње нужде, нужне одбране или услед отклањањасиле и претње. Такође, ова могућност постоји ако је дело извршено у стањубитно смањене урачунљивости и услед постојања правне заблуде. Ако је лицепокушало извршење или је помагало при извршењу, такође може бити блажекажњено. У случајевима неподобног покушаја извршења кривичног дела икад је дошло до добровољног одустајања од извршења, суд располажемогућношћу ослобађајуће пресуде. Постојање ових околности цени суд, а кадутврди да постоје нарочито олакшавајуће околности, доноси пресуду која јеиспод законског минимума. Услов је само да се утврди да се и са тако значајноумањеном казном постиже њен циљ и сврха.Да не би долазило до ублажавања казне испод граница које биобесмислиле њен значај и ефекат, црногорски законодавац је увеоограничења ублажавања казни. Тако на пример, за казне за које јепредвиђена казна затвора до пет година, могуће је казну ублажити највишедо две године. За кривична дела за која је предвиђена казна затвора до тригодине, казна се може ублажити до једне године затвора. Ако је за кривичнодело предвиђена казна затвора до две године, она се може умањити до шестмесеци. За дела за која су предвиђене казне затвора до једне године,максимално умањење може бити до три месеца затвора. У случају да законпрописује казну мању од једне године, може се казна затвора смањити до тримесеца затвора. У случајевима кад најнижа казна није прописана, казназатвора може бити замењена новчаном казном. Тад се казна може ублажитинајвише до шест стотина евра.
14 Драго Радуловић, Коментар Законика о кривичном поступку Црне Горе, УниверзитетЦрне Горе, Подгорица, 2009. стр. 208–209. 
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7) КАЗНЕНА ПОЛИТИКА У БОСНИ И ХЕЦЕГОВИНИЗаконодавни систем Босне и Херцеговине је врло специфичан, јер уоквиру њега егзистирају законски системи чак четири ентитета: Босне иХерцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и БрчкоДистрикта Босне и Херцеговине. Конкретно, кривично правну материјурегулишу кривични закони Босне и Херцеговине, Федерације Босне иХерцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.Кривични закони Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске иБрчко Дистрикта Босне и Херцеговине имају исту казнену политику. Попитању казнене политике, ови закони одређују следеће казне које се могуизрећи учиниоцима кривичних дела: 1) казна затвора, која се креће у распонуод тридесет дана до двадесет година; 2) казна дуготрајног затвора у трајањуод двадесет једне до четрдесет пет година затвора и, 3) новчана казна.15Кривични закон Републике Српске дефинише да је циљ кажњавањаспречавање извршења нових кривичних дела од стране лица које су већчинила кривична дела, односно да се лица која намеравају извршењекривичних дела од те намере одврате. Казном државни и правни системисказују јавну осуду понашања које има елементе криминалног понашања иисказују прекор према учиниоцима кривичних дела. Такође, казненомполитиком ради се на развијању свести грађана о опасности извршењакривичних дела и криминалног понашања, схватању значаја казненеполитике и развијању свести о поштовању законских норми. На суду јеобавеза да починиоцу кривичног дела изрекне казну у складу са законом изаконским минимумима, односно максимумима. При томе, суд морапоштовати сврху казне и сврху њеног изрицања. Суд мора уважити свеолакшавајуће и отежавајуће околности које постоје на страни учиниоцакривичног дела, те сходно њима и одмерити казну. У те околности сенарочито убрајају побуде и мотиви, степен кривице учиниоца, интензитетповреде заштићеног добра, околности под којим је дело учињено, ранијиживот учиниоца, личне прилике учиниоца, држање након учињеног дела(однос према жртви и насталим последицама, кајање или непостојањекајања), као и друге околности од значаја. Кривични закони Босне иХерцеговине, као и Федерације Босне и Херцеговине, дају могућностизрицања кривичних санкција и испод законског минимума, и то у двазаконом предвиђена случаја: 1) у случају постојања прекорачења нужнеодбране, крајње нужде, ако је била присутна одољива сила и претња, ако јеизвршилац био битно смањене урачунљивости, ако је дошло само допокушаја извршења кривичног дела, ако је покушај био неподобан, ако је
15 Borislav Petrović, Dragan Jovašević, Amila Ferhatović, Krivično pravo Bosne i Hercegovine –

Uvod u krivično pravo, Pravni fakultet, Sarajevo, 2015, str. 189–193.
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извршилац добровољно одустао од извршења кривичног дела, ако је лицебило у правној заблуди и ако је реч о помагању да се дело изврши. 2) Услучајевима постојања особито олакшавајућих околности, које указују да сеи са ублаженом казном може постићи ефекат кажњавања.Закон Републике Српске пак има побројана кривична дела код којихублажавање казне није допуштено. То су кривична дела силовање, обљубанад дететом, обљуба над немоћним лицем, тероризам, финансирањетероризма и за вишеструке повратнике, који кривично дело врше упоновљеном извршењу. Реч је о вишеструком специјалном повратнику, јервише пута извршава истоврсно кривично дело. Управо овакво законскорешење представља специфичан случај својствен само Кривичном законуРепублике Српске, док закони осталих ентитета овакве одредбе не познају.До ублажавања казне у Босни и Херцеговини може доћи по два модела: помери и по врсти казне. Кад се казна смањује по мери, онда долази до њеневисинске корекције, у смислу да се изриче иста врста казне предвиђенезаконом, с том разликом да се изриче нижа казна у краћем временскомтрајању у односу на законом прописану казну. Ублажавање по врсти настајекад се уместо једне врсте казни, на пример затворске казне, осуђеном лицуизрекне нека друга врста казне, на пример новчана казна.16
8) ИЗВОРИАнастасијевић-Илић, Анита, Ублажавање казне у Републици Србији,Универзитет у Нишу, Правни факултет, Ниш, 2020.Антоновић, Ратомир „Казна затвора као облик ограничавања слободекретања”, Иван Костадиновић (ур), Зборник радова Процес европских
интеграција и регионална сарадња, Константин Магнус 2018,Универзитет „Унион Никола Тесла”, Факултет за право, безбедност именаџмент „Константин Велики”, Ниш, 2018.Бошковић, Мило, Радман, Миленко, Пенологија, Правни факултетУниверзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2002.Elezi, Ismet, Kac̦upi, Skënder, Haxhia, Maksim, Komentar i kodit penal të Republikës
së Shqipërisë, Shtëpia botuese e librit universitar, Tiranë, 1999.Horvatić, Željko, Kazneno pravo – opći dio, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb, 2003.Hysesani, Argin, Shurti, Altin, Komentar i Kodit Penal Ushtarak të Republikës së
Shqipërisë, Albin, Tiranë, 2001.

16 Borislav Peterović, Dragan Jovašević, Amila Ferhatović,  Krivično pravo I – Uvod u krivično pravo,Pravni fakultet, Sarajevo, 2015, str. 192–196.



Камбовски, Владо, Казнено право, Општи дел, Правен факултет, Скопје, 2006.Костадинова, Ралица, „Системата на престъпления инаказателната политикана република България”, Нов български университет, София, 2012.Лажетић-Бужаровска, Гордана, „Поступак споразумевања према ЗКПМакедоније”, Иван Јовановић, Мирољуб Станисављевић (урс),
Поједностављене форме поступања у кривичним стварима – регионално
кривично процесно законодавство – искуство у примени, Београд, 2013.Peterović, Borislav, Jovašević, Dragan, Ferhatović, Amila, Krivično pravo I – Uvod u
krivično pravo, Pravni fakultet, Sarajevo, 2015.Радовановић, Милош, Кривично право СФРЈ – општи део, Савременаадминистрација, 1972.Радуловић, Драго Коментар Законика о кривичном поступку Црне Горе,Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2009. Vešović, Milanka, „Svrha kažnjavanja i sistem krivičnih sankcija u jugoslovenskompravu”, Pravna misao, broj 5–6, Sarajevo, 1987. 
8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУУ фокусу упоредноправне анализе јесте казнена политика земаљајугоисточне Европе и то – Северне Македоније, Републике Србије, Босне иХерцеговине, Црне Горе, Бугарске и Албаније. Свим наведеним правнимсистемима својствено је укидање смртне казне, што је један од стандардаказненог права ЕУ. Следствено, то значи да су све ове земље усвојилеполитику хуманизације кажњавање која за циљ има ресоцијализацију ипревенцију. Разлике између упоређиваних казнених система налазе се удужини трајања најтеже затворске казне, као и примене олакшавајућих иотежавајућих мера у случају постојања олакшавајућих или отежавајућихоколности. У наведеним казненим системима доминира затворска казна каонајзаступљенији облик кажњавања, што ће рећи да је примена одузимањаједног од најважнијих људских права – право на слободу кретања –најефикаснија мера кажњавања. Дужина трајања ове казне одређује се узависности од постојања отежавајућих, односно олакшавајућих околности настрани осуђеног лица. У раду је испитано дејство условне осуде којапредставља посебну привилегију за оне осуђенике који су први пут починилидело, ако је дело мале друштвене опасности, ако је на страни починиоца делапримећено искрено кајање и ако постоји оправдано веровање да ће се иусловном осудом постићи ефекат кажњавања. Коначно, из предметнеанализе произилази закључак да су сви казнени системи утемељени наказненим системима савремених европских законодавстава. Кривичнозаконодавство Републике Србије тако, као и други правни системи уокружењу, прати правне трендове у области казнене политике. У том смислу,
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Србија настоји да у великој мери усагласи и усклади своје законодавство саправом ЕУ, у сврху јачања конзистентности сопственог правног система. Токонкретно подразумева и јачање правосудне сарадње са чланицама ЕУ, уциљу стварања једног монолитног правног система заснованог на истимпенолошким принципима. 
PENAL POLICY OF THE COUNTRIES OF SOUTH-EAST EUROPE 

AND HARMONIZATION WITH THE EUROPEAN UNION

Summary: The paper provides a comparative legal review of the penal policy in thecountries of Southeast Europe, with the aim of analyzing criminal law norms, theirsynchronization and compliance with legal standards and penological practicepresent in the European Union (EU). All of the mentioned legal systems arecharacterized by the abolition of the death penalty, which is one of the standardsof EU criminal law. Consequently, this means that all these countries have adopteda policy of humanizing punishment, which aims at resocialization and prevention.The differences between the compared penal systems are found in the length ofthe heaviest prison sentence, as well as the application of mitigating andaggravating measures in case of mitigating or aggravating circumstances. The paperalso examines the effect of conditional sentence, which represents a specialprivilege for those convicts who have committed a criminal offense for the firsttime. Finally, the analysis indicates that all considered penal systems are based onthe legal foundations on which the modern legal systems in the EU member statesare also based. In this sense, these penal systems follow the legal trends in the penalpolicy of the EU member states and try to anticipate to a great extent the legalpenological standards of the EU through the strengthening of international judicialcooperation and through the harmonization of domestic legislation with EU law.
Keywords: Criminal policy, comparative law, Southeast Europe, EU law.
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УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА НА ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ПРИБЛИЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

Славко ВУКША, Сергеј ВУКША1

Апстракт: Различити инструменти прилива страног капитала имајуразличите утицаје на макроекономску величину земаља у транзицији. Упредметном раду аутори су настојали доказати ову хипотезу крозквантитативну и статистичку анализу користећи се одговарајућимекономским моделима. Поступност у излагању, посвећивање значајне пажњеразматрању економске суштине елемената презентираних модела, као икоришћење релативно реалних примера кроз студију случаја (на примеруБосне и Херцеговине), послужило је ауторима за илустровање теоријскихставова и закључака о значају страних директних инвестиција (СДИ), наекономски развој и раст земаља на путу ка Европској унији (ЕУ). Разматањемеђусобне корелације различитих економских фактора и варијабли коједетерминишу овакав утицај СДИ на економски развој тзв. земаља утранзицији, указао је и на неке друге релације које постоје између глобалнихекономских токова и прилива страног капитала. Прилив страног капитала,према мишљењу аутора, морао би бити контролисан инструментимаекономске политике, али и осталим инструментима који су државама нарасполагању. Позитиван утицај који страни капитал има на економски развојгенерално подразумева планско и рационално коришћење одобренихсредстава. То може бити од значаја и приликом процењивања улоге странихкапиталних инвестиција које долазе из земаља ЕУ, будући да је њихова улогау већини случајева од пресудног значаја за развој економија држава
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кандидата за пријем у ЕУ. Економија Србије у том смислу није никакавизузетак, а прилив инвестиција из ЕУ говори у прилог њених развојнихкапацитета и бржег напредовања ка јединственом европском тржишту.
Кључне речи: Економска политика, СДИ, економски развој, транзиција, ЕУ,квантитативна и статистичка анализа
1) УВОДСДИ представљају такав облик инвестирања код којег страни инвеститоробезбјеђује право својине, контроле и управљања над предузећем у које сууложена средства, ради остваривања дугорочних интереса. Оваквеинвестиције најзначајнији су инструмент прилива страног капитала, јерпредстављају директан прилив из иностранства, односно директноупумпавање капитала у економски систем. Такве су нпр. greenfield инвестицијекоје подразумевају инвестирање капитала у оснивање нових предузећа. Кодових инвестиција страни улагач сноси ризик инвестирања. Обично доносе сасобом нова тржишта и најновије савремене технологије у земљу где се вршиинвестирање, што је посебно значајно за земље у развоју попут Србије.Посматрајући данашње економске системе на глобалном светском тржишту,видимо да се економски системи међусобно такмиче за привлачење страногкапитала како би акцелерирале свој економски развој. При томе, најзначанијетакмичење воде управо на пољу страних директних инвестиција и то посебно

greenfield инвестиција.2 С једне стране, овај рад има за циљ да одговори напитање зашто се земље такмиче за стране директне инвестиције док, с другестране, рад има за циљ да одговори и зашто су стране земље главниинвеститори ове врсте инвестиција? Заједничка улагања са странимпартнером, уз директне иностране инвестиције, најзначајнији су обликприлива страног капитала у земљу увозницу капитала. Ова врста инвестирањанајвећим делом била je повезана са приватизацијом предузећа утранзицијским земљама, али се може очекивати да ће заједничка улагања састраним партнером и даље бити врло значајна. Међутим, утврђивањеконкретних односа између страног и домаћег партнера ствар је њиховихмеђусобних аранжмана.3Будући да су нематеријална добра осетљивија, странипартнер обично настоји да их вреднује по што већој вредности. Домаћипартнери би требалo да прихвате оне инвестиције које стварно доприносеекономском развоју, повећаној вредности производње, рационалности рада иповећању пласмана. Промоција привлачења страног капитала у глобалним
2 Richard, H. K. Vietor, How Countries Compete: Strategy, Structure, and Government in the Global

Economy, Boston, Harvard Business School Publishing Corporation, 2007.3 Thilo Trost, Joint Ventures: The benefits and perils – Why some are successful and others fail,Research Paper, München, Grin Verlag, 2011.



Европско законодавство, бр. 79/2022

159

условима треба да створи позитиван амбијент о инвестирању, производима иуслугама, које воде ка њиховом формирању у процесу инвестирања. Безпозитивног инвестиционог амбијента неће ни притицати страни капитал илиће притицати у смањеном обиму. Промовисање сигурних и повољних условаза пословање нужно је како би информациони систем приближилипотенцијалним инвеститорима.4 Основни проблем земаља у развоју, међукојима је и Србија, јесте недостатак капитала и недостатак савременихтехнологија.5 Продуктивно коришћење страног капитала директно делује наувоз технологија. Доступност технологија доводи до веће продуктивности,производње квалитетнијих производа, усавршавања и обучавања запослених,повећање профита и сл. Основа неокласичних модела економског развојауправо су савремене технологије и њихова употреба, те је неизбежноистраживање утицаја страног капитала на развој савремених технологија.Монетарна и фискална политика, као основе макроекономске политике углобалним околностима, анализирају се и истражују ради утврђивања утицајакоји има страни капитал на наведене две политике. Истражује се и утицајстраног капитала на остале друштвене сфере.6 При томе се пажња усмерава насоцијалну сферу, образовање, културу, политку, традицију и сл. Циљистраживања јесте доказивање да се у земљама у развоју акцелерирањеекономског развоја не може остварити без примене инструмената страногкапитала, односно без допунске акумулације из иностранства. Сврха страногкапитала треба да буде остваривање веће стопе инвестиција, веће стопенационалног дохотка и убрзавање економског развоја у односу на онај развојкоји би се остварио коришћењем само домаћег капитала. Доказивање даразличити инструменти прилива страног капитала имају и различите утицајена макроекономске категорије у глобалним околностима јесте други циљистраживања. На основу тога, требало би утврдити какав утицај има страникапитал на економски развој у глобалним околностима, што је уједно основнициљ истраживања.
2) УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА 

НА МАКРОЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕАко претпоставимо да је стратегија економског развоја земаља у транзицијибазирана на коришћењу екстерних извора финансирања, односно коришћењустраног капитала, онда је потребно да комплетан макроекономски систем треба
4 Theodore H. Moran, Foreign Direct Invetment and Development, Washington D.C., PetersonInstitute for International Economics, 2011, p. 18.5 Vernon W. Ruttan, Technology, Growth, and Development: An Induced Innovation Perspective,New York, Oxford University Press, 2001.6 N. Gregory Mankiw, Principles of Macroeconomics, Ohio, South Western Cengage Learning, 2012.
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да буде наклоњен привлачењу страних инвестиција у земљу. Креирање таквемакроекономске политике подразумева хармонизацију унутрашњих политикакоје су међусобно испреплетене и које морају бити усклађене ради креирањаповољног пословног амбијента способног да привуче страни капитал.Инвестиције су основна претпоставка проширене репродукције, али и основаза одржавање постојећег нивоа развоја. Дефинисане као улагања у фиксне иобртне фондове, инвестиције треба да допринесу постављеним развојнимциљевима, односно да подигну вредност предузећа и укупног макроекономскогсистема.7 С обзиром на то да стране инвестиције представљају једно однајзначајнијих и најосетљивијих подручја економског деловања, страниинвеститори теже да смање ризике инвестирања.8 Посебно су значајнепортфељне инвестиције које су шпекулативног карактера. Капитал се код њихпласира у портфељ у мањим износима и обиму него код СДИ. Њима сепреферирају кратки рокови, оне се најбрже повлаче у случају кризе, и сл. Кодпортфељних инвестиција смањен је ризик за инвеститора, али је за примаоцаинвестиције повећан ризик одустајања од инвестирања и повлачења капитала.С друге стране, СДИ најзначајнији су облик прилива страног капитала у земљуувозницу капитала. Ова врста инвестирања је највећим делом била повезана саприватизацијом предузећа у транзицијским земљама. За Србију су СДИ такођеод великог значаја за остварење њених развојних циљева.
3) КАТЕГОРИЗАЦИЈА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈАПод појмом инвестиција у најширем смислу те речи аутори подразумевајуулагање у фиксне обртне фондове. Инвестиције, генерално, представљају онајдео друштвеног продукта који се у процесу коначне расподеле и употребе нијепотрошио (у смислу личне и опште потрошње), него је употребљен за заменуистрошених и дотрајалих и за изградњу нових капацитета.8 У актуелномглобалном економском окружењу инвестиције се могу категорисати на: • бруто, нето и нове инвестиције;• стране и домаће инвестиције;• инвестиције категорисане по техничкој структури;• инвестиције категорисане по функцији у процесу производње;• инвестиције категорисане по намени у економском развоју;• економске и демографске инвестиције, и• инвестиције категорисане према разлозима инвестирања.

7 J. Van Horne, Financijski kapital, MATE, Zagreb, 2005, str. 10.8 Vineer Bhansali, Bond Portfolio Investing and Risk Management: Positioning Fixed Income
Portfolios for Robust Returns after the Financial Crisis, Mc Graw-Hill, New York, 2011, pp. 2–7.
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4) ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
И ЦИЉЕВИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈАДанас у макроекономском смислу, централни појам у теорији и праксиекономског раста и развоја јесте економска категорија инвестиција.9 Из тихразлога значајан део истраживања на подручју економског развоја своди сена одређене величине и структуре инвестиција којима се могу постићи бољепостављени и дефинисани економски циљеви, па самим тиме и економскиразвој. Данас комплексан процес економског развоја уско је повезан заинвестиције.10 Истраживање и дефинисање међузависности инвестиција ипривредног развоја сложен је поступак, јер произилази великим делом изчињенице да једна те иста величина и структура инвестиција не даје једнакдопринос привредном развоју у различитим фазама привредног циклуса, чакни у различитим деловима исте привреде у истој фази развоја. Зато је упримењеној економској анализи и планирању веома важно утврдитиметодолошке поступке којима се може директно или индиректно меритидопринос који одређена структура инвестиција даје привредном развоју.Један од најчешће коришћених методолошких поступака за утврђивање иквантифицирање доприноса који инвестиција даје привредном раступредставља метода капиталних коефицијената.Капиталне коефицијенте можемо одредити у општем облику на следећиначин:где је:

K – гранични капитални коефицијентBI – бруто инвестицијеΔDP – повећање друштвеног производа.11Класична економска теорија, непознавајући суштину нових инвестиција,привредни раст је посматрала као функцију нето инвестиција, што јесавремена теорија научно оповргла, замењујући у тој функционалној везинето са новим инвестицијама. Међутим, и класична и савремена теорија
9 Dragomir Vojnić, Investicije i ekonomski razvoj, Ekonomski institut, Zagreb, 1970, str. 3.10 Robert Pollin, Macro-Economics of Saving, Finance and Investment, University of MichiganPress, Michigan, 1997.11 Ilija Šušić, Projektni i investicioni menadžment, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije,2010.
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бруто инвестиције сматрају полазном категоријом у истраживањимамеђузависности економског развоја и инвестиција. Према томе, граничникапитални коефицијент показује колико је потребно инвестиција у основнасредства да би се повећао друштвени производ за једну јединицу. То уједнозначи да се овим коефицијентом мери економска ефикасност и друштвенарентабилност инвестиција. Полазећи од поставке према којој се економскиразвој у целини може сматрати функцијом инвестиција намеће се питањекоје се односи на дилему које су то инвестиције, односно која је то категоријаинвестиција од којих економски развој зависи у целини? У дилеми – да ли сеекономски развој темељи на привредним или укупним (привредним инепривредним) инвестицијама – одлучујемо се за прво, јер је економски растпрвенствено функција инвестиционих улагања на подручју привреде.Непривредне инвестиције не утичу директно на привредни развој, него уодређеном смислу представљају услов производње, па као такве индиректноутичу на ефикасност привредног развоја. Економски раст и развој третирајусе као различите, али повезане категорије. Економски раст представљаквантитативну категорију, док економски развој представља квалитативнукатегорију. Економски раст би се могао дефинисати као повећањепроизводње роба и услуга у одређеном временском периоду, али које неузима у обзир квалитативне промене, као што су нпр. развој новихпроизвода, примена нових технологија, промене друштвеног и производногпонашања и сл. Економски развој је компонента интегралног развоја којаозначава скуп структурних и функционалних промена у оквиру економскогсистема, које прати физички прираст производње.12 Основна претпоставкаекономском развоју је економски раст. Поред тога, економски раст може битикраткорочан, док је економски развој изразито дугорочан по свом карактеру.Обично се економски раст мери као однос пораста „оутпута” у једномвременском периоду према „оутпуту” у претходном временском периоду, штосе може изразити следећом формулом:

12 Jуриj Бajeц, Друштвeни рaзвoj и мoгућнoсти њeгoвoг мjeрeњa, Сaврeмeнaaдминистрaциja, Бeoгрaд, 1999, стр. 3.13 Paul. A. Samuelson, William S. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 2000, str. 433.

где је:r – стопа растаY1 – оутпут у временском периоду 1Y0 – оутпут у базном временском периоду.13
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Овде се ради о дискретном моделу економског раста, који је једна однајједноставнијих дескрипција економског раста. Економски раст се можеприказати и помоћу временске осе, и то на следећи начин:Слика 1: Временска оса
t-2 t-1 t t+1 t+2Економски раст између два периода биће једнак (t+2) – (t+1), (t+1) – t, t –(t-1), (t-1) – (t-2).... Стопа економског раста (Er) може се дефинисати као расту једном периоду подељен са величином варијабле у претходном периоду,што се може приказати математички у овом примеру за последњи период наследећи начин:
Сврховитост инвестицијске активности очитује се, дакле, у планиранимпозитивним учинцима, и стога се бит њене рационалности своди наједноставно упоређивање потребних учинака и очекиваних учинака. Овде сеиздваја принцип који се заснива на рационалном упоређивањурасположивих ресурса у процесу инвестирања. Инвестиције повећавајупотенцијалну производњу друштва и повећавају дугорочни економски раст.

Слика 2: Графичко представљање БДП-а Босне и Херцеговини од 2011–2020. године (Аутор 2022)



5) УТИЦАЈ СДИ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ 
И РАЗВОЈ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ У овом делу рада указује се на токове СДИ и кретање бруто домаћегпроизвода, као основних детерминанти привредног раста. Како би се штобоље приказао интензитет и квалитет утицаја тока прилива СДИ на кретањабруто домаћег производа, и друге специфичности тог односа, користиће серегресиона и корелациона анализа.

Корелациона и регресиона анализаПромена једног обележја неког статистичког скупа често има утицај напромену других обележја због међусобне повезаности. Веза између обележјаможе се разликовати по смеру и величини. У функционалној вези свакојвредности једног обележја одговара одређена вредност другог. Лабавије везесу подложне одступањима (корелативне, стохастичке везе). Једнапроменљива се идентификује као независна (h), друга као зависно случајнапроменљива (y). У завршном раду независно променљиву чине токовиприлива СДИ, а зависно променљива је GDP. Статистичке методе којепроучавају узајамне везе статистичких обележја и појава (смер, јачина,облик) су теорије корелације. Показатељи корелационих веза су једначинарегресије и коефицијент корелације. Дакле, испитивање зависности устатистичкој анализи има два основна правца: облик зависности којииспитује регресиона анализа и јачину зависности коју одређује корелационаанализа. Регресиона анализа показује облик везе две променљиверегресионом линијом. Однос променљивих може бити различит, и зато јепрви корак ка откривању облика повезаности дијаграм растурања, илидијаграм дисперзије између два обележја. Да би се квантификовалаприближно линеарна веза, може се конструисати правац који најбоље описујеподатке. То се може учинити ако је приближно једнак број тачака изнадправца и испод њега. Егзактан математички начин који указује на најбољеприлагођен правац линеарне везе је метода најмањих квадрата. Тако одређенправац повезаности између две варијабле приказује се регресионом линијом.Регресиона линија изражава се једначином регресије:y = a + bxгде је:y – зависна промењиваx – независна промењиваa – регресиона константаb – коефицијент регресије.
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На основу претходно наведеног, прва примена модела једнострукелинеарне регресије у овом истраживању се може изразити на следећи начин:BDP = f (СДИ)где је:BDP – зависна промењиваСДИ – независна промењива.Корелациона анализа показује степен зависности између зависностипроменљивих, тј. корелација мери јачину утврђене повезаности између двепроменљиве. Степен интензитета повезаности између променљивих које суу линеарном односу мери се коваријантом као апсолутном мероминтензитиета корелације и коефицијента просте линеарне корелације каорелативном мером интензитета корелативне мере.Најприхватљивија мера је коефицијент просте линеарне корелације или
Pearsonov коефицијент који се може израчунати помоћу следеће формуле:

После израчунавања Pearsonovog коефицијента неопходно је применитискалу за тумачење коефицијента корелације.14
Студија случаја – Пример Босне и ХерцеговинеУ студији случаја користе се званични подаци Централне банке Босне иХерцеговине за примену модела једноструке линеарне регресије: BDP = f(СДИ). 

14 За коефицијент корелације r који има вредност -1< r <-0,8 ради се о јакој негативнојкорелационој вези; за -0,8< r <-0,6 ради се о средње негативној вези; за -0,6< r <-0,3, радисе о слабој негативној вези; за -0,3< r <0,3 постоји занемарљива корелациона веза; за0,3< r <0,6 слаба позитивна веза; за 0,6< r < 0,8 реч је о средње позитивној вези; и за 0,8<r <1 постоји јака позитивна веза.
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Регресијски правац за зависну варијаблу (BDP) гласи:
y = a + bxИз тога следи:

Табела 1: Подаци прикупљени из извјештаја Централне банке Босне и Херцеговине, за анализу у мил. КМ (Аутор, 2022)
ГОДИНА Xi (СДИ) Yi (BDP) XY X2 Y22011 699 26 231 18 335 469 488 601 688 065 3612012 601 26 223 15 760 023 361 201 687 645 7292013 407 26 779 10 899 053 165 649 717 114 8412014 811 27 359 22 188 149 657 721 748 514 8812015 637 28 589 18 211 193 405 769 817 330 9212016 618 29 904 18 480 672 381 924 894 249 2162017 854 31 376 26 795 104 729 316 982 007 5692018 952 33 444 31 838 688 906 304 1 118 501 1362019 699 35 296 24 653 031 488 601 1 243 902 3612020 694 34 255 23 772 970 481 636 1 173 405 025

∑ 6 972 265 201 210 934 352 5 066 722 9 070 737 040

При томе је:

Уврштавањем података у горе наведене формуле, добија се:
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Коефицијент детерминације рачуна се помоћу формуле:
За рачунање коефицијента корелације потребне су три различите сумеквадрата: сума квадрата променљиве X, сума квадрата променљиве Y и сумаумножака променљивих X и Y, то јест:
Корелацијска анализа састоји се од примене поступака којима се утврђујупоказатељи јакости статистичке везе међу појавама. Стандардизована мерајакости статистичке везе између појава предочених двема квантитативнимваријаблама је коефицијент корелације.15 Како се ради о уређеним појавама,добијени подаци се могу приказати у координатном систему. Скуп тих тачаказове се дијаграм расипања из којег се може видјети зависност измеђуваријабли.16Апсолутна вредност коефицијента корелације (r) указује на јакостлинеарне везе међу променљивима. Што је (r) ближе нули – веза је слабија,а што је ближе јединици – веза је јача. Корелација је позитивна, што указуједа линеарном порасту једне промењиве одговара линеарни пораст другепромењиве.

15 Ivan Šošić, Zbirka zadataka iz statistike, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb,1998, str. 269.16 Su Xin, Gang Xiao, Linear Regression Analysis: Theory and Computing, World ScientificPublishing, New Jersey, 2009.
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На основу података добијених F-тестом (p вриједност = 0,156), може сезакључити да је веза између BDP и СДИ статистички незнатна (постојизанемарљива корелациона веза).У наредној табели 3 наведени су показатељи регресионе анализе.
Табела 3: Показатељи регресионе анализе зависне варијабле – BDP и независне варијабле – СДИ (Аутор, 2022)

Coefficientsa

Табела 2: Коефицијенти одређивања између варијабли СДИ и BDP(Аутор, 2022)
Model SummaryModel R R Square Adjusted RSquare Std. Error of theEstimate1 ,484a ,235 ,139 3210,30655a. Predictors: (Constant), СДИ

Model Unstandardized Coefficients StandardizedCoefficients t Sig.B Std. Error Beta(Constant)1 22268,862 5007,674 4,447 ,002СДИ 11,058 7,064 ,484 1,565 ,156a. Dependent Variable: GDPДобијени коефицијент B или β указује на који начин и како независнапроменљива утиче на зависну и сходно томе добијамо једначину регресијекоја показује да улагање СДИ у износу од један милион KM довешће доповећања BDP за 11,058 милиона KM.Y = 22.268,862 + 11,058*X;                                            BDP = 22.268,862+11,058*СДИ
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следећој табели број 4 израчунат je коефицијент корелације по Pearsonu(Pearson Correlation) користећи програм IBM SPSS v.21.0.
Табела 4: Коефицијенти корелације варијабли по Pearsonu (Аутор, 2022)

Correlations

Слика 3: Графички представљена зависност између зависне (BDP) и независне промењиве (ФДИ) (Аутор, 2022)

BDP СДИPearson Correlation 1 ,461BDP Sig. (2-tailed) ,179N 10 10Pearson Correlation ,461 1СДИ Sig. (2-tailed) ,179N 10 10
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Резултати истраживања приказани у табели 4 указују да зависнапроменљива – BDP имају слабу везу са независном променљивом – СДИ (r =0,461), а корелација је позитивна.
6) ИЗВОРИBhansali, Vineer, Bond Portfolio Investing and Risk Management: Positioning Fixed
Income Portfolios for Robust Returns after the Financial Crisis, Mc Graw-Hill, NewYork, 2011, pp. 2–7.Mankiw, N. Gregory, Principles of Macroeconomics, Ohio, South Western CengageLearning, 2012.Moran, Theodore H., Foreign Direct Invetment and Development, Washington D.C.,Peterson Institute for International Economics, 2011, p. 18.Pollin, Robert, Macro-Economics of Saving, Finance, and Investment, University ofMichigan Press, Michigan, 1997.Ruttan, Vernon W., Technology, Growth, and Development: An Induced Innovation
Perspective, New York, Oxford University Press, 2001.Samuelson, Paul. A., Nordhaus, William S., Ekonomija, MATE, Zagreb, 2000, str. 433.Šošić, Ivan, Zbirka zadataka iz statistike, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,Zagreb, 1998, str. 269.Šušić, Ilija, Projektni i investicioni menadžment, Banja Luka, Univerzitet za poslovnestudije, 2010.Trost, Thilo, Joint Ventures: The benefits and perils – Why some are successful and
others fail, Research Paper, München, Grin Verlag, 2011.Van Horne, J., Financijski kapital, MATE, Zagreb, 2005, str. 10.Vietor, Richard, H. K., How Countries Compete: Strategy, Structure, and Government
in the Global Economy, Boston, Harvard Business School Publishing Corporation,2007.Vojnić, Dragomir, Investicije i ekonomski razvoj, Ekonomski institut, Zagreb, 1970,str. 3.Xin, Su, Xiao, Gang, Linear Regression Analysis: Theory and Computing, WorldScientific Publishing, New Jersey, 2009.Бajeц, Jуриj, Друштвeни рaзвoj и мoгућнoсти њeгoвoг мjeрeњa, Сaврeмeнaaдминистрaциja, Бeoгрaд, 1999, стр. 3.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУСтрани капитал може утицати на економски развој држава на три начина.Прво – пораст домаће стопе инвестиција. У мери у којој земља има несклад



Европско законодавство, бр. 79/2022

171

између штедње и инвестиција као последица дефицита платног биланса,прилив страног капитала може допринети расту стопе инвестиција. Друго –повећање ефикасности пословања. Пораст продуктивности који настаје каопоследица повећања ефикасности, заснива се на трансферу искустава, новихзнања и савремених технологија које са собом доноси страни капитал. Треће– стимулисање привредног система и пословања. Постојање ефикаснијихпредузећа на тржишту може стимулисати локалне конкуренте на иновативнопословање како би успели опстати на тржишту. На овај начин се повећаваквалитет и разноврсност производа локалних произвођача у земљи која јепрималац капитала. Инвестиције представљају значајан фактор подстицајаекономског раста и развоја за сваку земљу, па тако и за Републику Србију. Притоме, није примарно да ли су инвестиције унутрашњег или спољњег порекла,посебно за отворене економије какве су свакако привреде земаља утранзицији. Сматра се да су СДИ као конституент укупних инвестицијазначајније, па тиме и пожељније од интерних инвестиција јер доносе и бројнедруге предности. Главна хипотеза овог рада односи се на доказивањекорелативне везе између кретања СДИ и раста друштвеног производа. Какоје за укупно посматрани период утврђена јака и позитивна корелација, можесе констатовати да је доказана хипотеза да страни капитал генерише иакцелерира економски развој земаља у транзицији, па да тиме доприноси итрансферу нових знања и примени нових технолошких процеса. Тако, и заРепублику Србију позитиван утицај који страни капитал има за њенекономски развој морао би се процењивати плански. То може бити од значајаи приликом процењивања улоге страних капиталних инвестиција које долазеиз земаља ЕУ, будући да је њихова улога по правилу одлучујућа за развојекономија држава кандидата. Економија Србије у том смислу није никакавизузетак, а прилив инвестиција из ЕУ може ићи у прилог њених развојнихпотенцијала и бржег приближавања европском економском подручју.



INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL ON ECONOMIC DEVELOPMENT 
AND APPROACHING TO THE EUROPEAN UNION

Summary: Different instruments of foreign capital inflow have different impacts onthe macroeconomic size of countries in transition. In the subject paper, the authorstried to prove this hypothesis through quantitative and statistical analysis usingappropriate economic models. The gradual presentation, paying significantattention to the consideration of the economic essence of the elements of thepresented models, as well as the use of relatively realistic examples through a casestudy (on the example of Bosnia and Herzegovina), served the authors to illustratetheoretical positions and conclusions about the importance of foreign directinvestments (FDI), on economic development and growth of countries on the wayto the European Union (EU). Unraveling the mutual correlation of various economicfactors and variables that determine the influence of FDI on the economicdevelopment of the so-called countries in transition, he also pointed to some otherrelationships that exist between global economic flows and the inflow of foreigncapital. According to the author, the inflow of foreign capital should be controlledby economic policy instruments, but also by other instruments available to thestates. The positive impact that foreign capital has on economic developmentgenerally implies a planned and rational use of approved funds. This may also beimportant when assessing the role of foreign capital investments coming from EUcountries, since their role in most cases is of crucial importance for thedevelopment of the economies of candidate countries for admission to the EU.Serbia’s economy is no exception in this sense, and the influx of investments fromthe EU speaks in favor of its development capacities and faster progress towardsthe single European market.
Keywords: Economic policy, FDI, economic development, transition, EU, quantitativeand statistical analysis.
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ЕВРОПСКА ЗEЛEНA АГЕНДА 

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ненад ВАСИЋ1

Апстракт: Избиjaњeм пaндeмиje Covid-19 oпaснoст oд eрoзиje мeђунaрoднoгeкoнoмскoг пoрeткa знaтнo je пoвeћaнa. Многобројне хибридне претње, узнегативне и вишедимензионалне „дoминo eфeкте” најновије употребе силе уУкрајини, прeте дa угрoзе глaвнe oсoбeнoсти пoстojeћeг живoтa нa Зeмљи,укључуjући и цeлoкупaн свeтски eкoнoмски пoрeдaк. Будући дa кризa нeпoзнaje грaницe, oвa oпaснoст пoстaje мeђунaрoднa рeaлнoст кoja сeмaнифeстуje у низу знaчajних eкoнoмских пoрeмeћaja у глoбaлним лaнцимaснaбдeвaњa, у дeстaбилизaциjи зajeдничкoг тржиштa и у oгрoмним губицимaу кључним сeктoримa индустриjскe прoизвoдњe, eнeргeтикe и услужнихдeлaтнoсти. Снaжaн рeцeсиjски удaр индукoвaн прво здрaвствeнoм, а потом иполитичком кризoм имao je зa пoслeдицу пaд БДП-a и увeћaњe jaвнoг дугa упoприличнoм брojу зeмaљa. Нeгaтивни eкoнoмски eфeкти пoстaли су свeвидљивиjи и нa свeтскoм тржишту кaпитaлa. Пoгoршaњe стaњa у финaнсиjскojoблaсти oдрaзилo сe и нa сoциjaлну сигурност у свeту, штo je укaзaлo нaнужнoст хитнoг и снaжниjeг мултилaтeрaлнoг oдгoвoрa утeмeљeнoг нa jaсними трaнспaрeнтним прaвилимa и принципимa зaснoвaним нa сoлидaрнoсти,зajeдништву и мeђунaрoднoj сaрaдњи. Eврoпскa униja (ЕУ), кao другa пoвeличини глoбaлнa eкoнoмиja, прeузeлa je на том плану вoдeћу улoгу блискoсaрaђуjући сa кључним међународним институцијама. С oбзирoм нa димeнзиjeпoрeмeћaja у систeму мeђунaрoдних eкoнoмских oднoсa, ЕУ сe прилaгoђaвaнaстaлoj ситуацији дајући приoритeт зajeдничкoj сaрaдњи и предузимањуoдлучних aкциjа нa сaнирaњу нeгaтивних последица eкoнoмскe кризe кроз
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усвajaњe стрaтeшких дoкумeнaтa и акционих планова. У том погледу, сасвимсигурно најзначајнији документи су: „Eврoпски зeлeни план” и „Слeдeћагeнeрaциjа Eврoпскe униje”, којима се утврђује aгeнда за трансформацијуeврoпскe приврeдe у „зeлeну економију”. 
Кључнe рeчи: EУ, eкoнoмскa кризa, „Eврoпски зeлeни план”, „Слeдeћaгeнeрaциja Eврoпскe униje”, „зелена економија”.
1) УВОДПaндeмиja Covid-19 пoкрeнулa je фундaмeнтaлнa питaњa o лeгитимитeтуи oдрживoсти aктуeлнoг eкoнoмскoг пoрeткa EУ. Здравствена криза дoвeлaје дo знaчajних eкoнoмских пoрeмeћaja кojи сe мaнифeстуjу у глoбaлнимлaнцимa снaбдeвaњa, у дeстaбилизaциjи финaнсиjских тржиштa и уoгрoмним губицимa у кључним сeктoримa индустриjскe прoизвoдњe,енергетике и услужних дeлaтнoсти. Рeцeсиjски шoк дoвeo je дo пaдa БДП-a идo увeћaњa jaвнoг дугa у знaтнoм брojу држaвa члaницa. Нeгaтивниекономски eфeкти пoстaли су видљивиjи и нa тржишту кaпитaлa због чегаје ЕУ оштро реаговала увођењем прoтeкциoнистичких мeра oгрaничaвaњaприливa стрaних дирeктних инвeстициja из трeћих зeмaљa. Након избијањаполитичке кризе и оружаног сукоба у Украјини, ЕУ се одлучила за увођењесанкција према Русији поступним укидањем увоза руских енергената.2 Свенаведено указује да је свет, па тиме и ЕУ, ушао у фазу најдубље економскекризе још од Другог светског рата, чије се негативне последице могунаставити и у наредним годинама.3 Прeмa aктуeлним предикцијамапрoизилaзи дa би нeгaтивни eфeкти eкoнoмскe кризe мoгли нaдoћи сa

2 ЕУ је усвојила шест пакета санкција против Руске Федерације oд 23. фeбруaрa дo 21.jулa 2022. гoдинe, као одговор на признавање подручја под контролом Доњецке иЛуганске области и oружaнoг нaпaдa нa Укрajину. Сaнкциje су, кao EУ нaвoди,осмишљене да ослабе руску економску базу лишавајући је критичних технологија итржишта, чиме се знатно умањује способност Русије да води рат. Видети: “EU responseto Russia’s invasion of Ukraine”, European Council. Интернет: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/, 31.8.2022.3 Према макроекономским проценама, предвиђено је да ће глобални раст успорити сапроцењених 6,1% у 2021. на 3,6 % у 2022. и 2023. години. Ово је 0,8 и 0,2 процентнихпоена ниже за 2022. и 2023. годину него што је било пројектовано предвиђено ујануару. Након 2023. године предвиђа се да ће глобални раст опасти на око 3,3% усредњем року. Све већи притисци на цене довели су до пројекција инфлације за 2022.годину, од 5,7 % у развијеним економијама и 8,7 % у земљама у развоју – 1,8 и 2,8процентних поена више него што је пројектовано прошлог јануара. Видети: WorldEconomic Outlook, IMF, April 2022. Интернет: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022, 2.8.2022.
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зaкaшњeњeм услeд eкспaнзиoнистички вoђeнe фискaлнe пoлитикe, илиуслeд eнoрмнoг рaстa jaвнoг дугa кojи би знaчajнo успoриo или чак зауставиоoпoрaвaк свeтскe приврeдe.4 Пoмeнутa мoгућнoст прeдстaвљa рeaлни изaзoвнe сaмo зa сoциjaлну кoхeзиjу држава вeћ и зa њихову пoлитичку и eкoнoмскустaбилнoст. Узимajући joш у oбзир дa економска криза има зa пoслeдицу иeнoрмaн пaд мeђунaрoднe тргoвинe и дирeктних стрaних инвeстициja (СДИ),oндa je jaснo зaштo je ЕУ кao вoдeћa супрaнaциoнaлнa eкoнoмскa зajeдницa усвeту приступилa рeдeфинисaњу пoстojeћих економских политика уразличитим гранама индустријске делатности. У нaмeри дa изнaђeнajeфикaсниje путeвe зa прeвaзилaжeњe актуелне кризе, ЕУ се придружиласнажном мулиталтералном одговору међународне заједнице који почива напринципимa сoлидaрнoсти, зajeдништва и мeђунaрoдне сaрaдње.5Одговарајући на савремене мeђунaрoднe изaзoве прoузрoкoвaне нe сaмoактуелном здравственом, политичком и економском кризом, вeћ исопственим структурaлним слaбoстимa (за чиja рeшeњa сe мoрajу изградитинови мултилатерални механизми), ЕУ је усвојила тзв. Зелену агенду као сетстратешких докумената којима се представља нови синхронизованиприступ, усклађен са глoбaлнoм aгeндoм зa будућнoст свeтa.6
2) ПРАВЦИ ЕКОНОМСКОГ ПРЕУСМЕРАВАЊА ЕУ Економско преусмеравање ЕУ подразумева промену њене економскеполитике. Промена eкoнoмскe пoлитикe у услoвимa кризe зaхтeвa oбeзбeђeњeпрaвилнoг функциoнисaњa eврoпскoг тржиштa нa кoмe ћe пoлитикaтржишнoг тaкмичeњa бити oд кључнe вaжнoст зa oсигурaњe jeднaких услoвaприврeднoг пoслoвaњa. Oдржaвaњe кoнтинуитeтa oвoг пoслoвaњaпрeтпoстaвљa пoнoвнo успoстaвљaњe чeтири oснoвнe слoбoдe – слoбoдукрeтaњa људи, рoбe, услугa и кaпитaлa, кoje су у нoвoнaстaлим oкoлнoстимaбилe у извeснoj мeри oгрaничeнe, aкo нe и суспeндoвaнe. Дa би сe нaвeдeниплaн oствaриo, пo свoj прилици бићe пoтрeбнo извршити дeрeгулaциjу,

4 “Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI”, Paris Club. Интернет:https://clubdeparis.org/sites/default/files/annex_common_framework_for_debt_treatments_beyond_the_dssi.pdf5 Alfons Pérez, Green deals in a time of pandemics. The future will be contested now, Libros enAcción, La editorial de Ecologistas en Acción, Madrid, 2021, p. 44, etc.6 Тема овог ауторског рада била је делом обрађена у студији: Душкo Димитриjeвић,„Прeусмeрaвaњe eкoнoмскe пoлитикe Eврoпскe униje нaкoн пaндeмиje Covid-19”, у:Нeвeнa Стaнкoвић, Дрaгaнa Дaбић, Гoрaн Бaндoв (урс), Рaзвojни прaвци Eврoпскe униje
нaкoн пaндeмиje Covid 19, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд,2021, стр. 217–238.



Европско законодавство, бр. 79/2022

176

oднoснo смaњивaњe рeгулaтoрних oптeрeћeњa, кao и пojeднoстaвљивaњeпрaвилa o тржишнoм пoслoвaњу. У том погледу биће важно извршити иодговарајуће реформе у систему светске трговине. Наиме, ове промене биморале укључити преструктурирање које је зависно од тeхнoлoшкeтрaнсфoрмaциje прoизвoдних циклусa кojи су лoцирaни у рaзличитимдржaвaмa унутaр и вaн EУ. Уз то, ове прoмeне укључују и промене у глoбaлнимлaнaцимa врeднoсти до којих реално може доћи тeк сaнирaњeм дoсaдaшњихнeгaтивних пoслeдицa економске кризе. На том плану, ЕУ нaмeрaвa дaпримeни мoдeл oтвoрeнe стрaтeшкe aутoнoмиje кoja би дoвeлa дo oснaжeњaвaлутнe стaбилнoсти и рeвизиje пoстojeћe тргoвинскe пoлитикe, кojoм би сeoсигурaлa дивeрзификaциja и и jaчaњe глoбaлних лaнaцa снaбдeвaњaнeoпхoдних зa зaштиту oд пoтeнциjaлних и будућих eкoнoмских кризa.Oвaквим приступoм ЕУ би могла утицати нa oбликoвaњe нoвoг систeмaглoбaлнoг упрaвљaњa у eкoнoмскoj сфeри (Global Governance), штo нe би моглопроћи бeз рeфoрмe СТО и oснaжeњa систeмa eкoнoмскe бeзбeднoсти. Следствено претходно наведеном, EУ je иницирaлa успoстaвљaњeмeхaнизaмa зaштитe oд нeлojaлних тргoвинских прaкси и злoупoтрeбa крозувођење система надзора стрaних дирeктних инвeстициja (СДИ) у стрaтeшкиважним секторима европске привреде.7 ЕУ сматра дa je увoђeњe oвaквих мeрaбило oпрaвдaнo, jeр сe нeлojaлним СДИ нaрушaвaо њен jaвни пoрeдaк ибeзбeднoст. Како је ширење кризе довело дo пoрeмeћaja у глoбaлнимлaнцимa снaбдeвaњa и дo дeстaбилизaциje финaнсиjских тржиштa, странеСДИ су довеле до нeгaтивних eфeкaтa кроз преузимање имoвинe,инфрaструктурe и тeхнoлoлoгиja унутар ЕУ. Дa би избeглa вeћи рeцeсиjскиудaр oд „прeдaтoрскoг кaпитaлa”, ЕУ je oдлучнo рeaгoвала у циљунoрмaлизaциje и oчувaњa функциoнисaњa jeдинствeнoг eврoпскoг тржиштa.Тиме није изгубилa из видa витaлни знaчaj овoг тржиштa зa oдрживoстприврeдa својих држaвa члaницa, пoгoтoвo aкo сe узмe у oбзир дa су нeкe oддржaвa oствaривaлe чaк 70% извoзa упрaвo унутaр тржиштa EУ.8 Да биодржала „колико-толико” нормално функционисање свог тржиштa, ЕУ ћеморати да инсистира на продубљивању eкoнoмскe униje и на oчувaњустaбилнoсти пoстojeћeг eкoнoмскoг пoрeткa кроз успостављањеправеднијих, фер и узајамно корисних односа.9 Економско преусмеравање ЕУ
7 “Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into theUnion”, OJ L 79, 21 March, 2019.8 Душкo Димитриjeвић, „Урeдбa Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa o успoстaвљaњуoквирa зa прoвeру стрaних дирeктних инвeстициja у Eврoпскoj униjи”, Eврoпскo

зaкoнoдaвствo, 2019, vol. 18, бр. 68, стр. 7–25.9 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions- Long Term
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отуд ће морати да се одвија у складу са савременим климaтским, сoциjaлним,eкoнoмским и тeхнoлoшким прoмeнaмa и нeћe бити мoгуће бeзсвeoбухвaтних и структурaлних реформи. Ове реформе се пак предвиђајуважним стратешким документима под називом: „Eврoпски зeлeни план”
(European Green Deal) и „Слeдeћа гeнeрaциjа Eврoпскe униje” (Next Generation
EU), којима се на дуги рок увод агенда за систематску интеграцију итрансформацију eврoпскe приврeдe у „зeлeну eкoнoмиjу”.

3) „ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ПЛАН” У дeцeмбру 2019. гoдинe, Кoмисиja ЕУ је у фoрми Сaoпштeњa пoднeлaEврoпскoм пaрлaмeнту, Eврoпскoм сaвeту, Сaвeту, Eврoпскoм eкoнoмскoм исoциjaлнoм oдбoру и Oдбoру рeгиoнa скуп различитих политичкихиницијатива под називом „Eврoпски зeлeни план”.10 Инициjaтивaмa сeпрeдвиђa нoвa стрaтeгиja oдрживoг рaстa ЕУ. Одрживи раст претпостављапретходну модернизацију европске привреде и прерастање ЕУ у прaвeднo ипрoспeритeтнo друштвo. Oвa економска трaнзициja трeбaлo би дa будeпрaвeднa и инклузивнa с циљем очувања, ако не и повећања природнихресурса ЕУ, уз зaштиту здрaвљa и дoбрoбити грaђaнa oд ризикa пoвeзaних сaживoтнoм срeдинoм кao штo су климaтскe прoмeнe, губитaк биoдивeрзитeтa,oштeћeњe oзoнскoг oмoтaчa (за шта је Европа одговорна скоро за једнутрећину у односу на светску емисију гасова), потом зaгaђeњe вaздухa, вoдe изeмљиштa, изaзивaњe урбaних стрeсoвa итд.11Важно је поменути да „Eврoпски зeлeни план” прeдстaвљa дeo ширeAгeндe Уjeдињeних нaциja o oдрживoм рaзвojу дo 2030. гoдинe.12 Њeгoвимсмeрницaмa усмeрaвa сe прoцeс мaкрoeкoнoмскe кooрдинaциje, дoнoшeњa
Action Plan for Better Implementation and Enforcement of Single Market Rules”, EuropeanCommission, Bussels, 10.03.2020, COM(2020) 94 final; Duško Dimitrijević, “EU–ChinaComprehensive Agreement on Investment – Great Opportunity for Mutual SustainableDevelopment”, Working Papers of the China-CEE Institute, Budapest, November 2021, No.3, pp. 1–20.10 “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council,the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions – the European Green Deal”, European Commission, Bussels, 11.12.2019, COM2019/640 final.11 “Problems”, European Environment Agency, 20 April 2016. Интернет: https://www.eea.europa.eu/publications/92-827-5122-8/page014.html, 2.2.2022. У неким проценамасматра сe дa ћe сe нивo угљeн-диoксидa (CO2), бити удвoстручeн дo 2030. гoдинe сaoчeкивaним пoрaстoм тeмпeрaтурe у Eврoпи зa 2–3°C у лeтњoj сeзoни. 12 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, United NationsGeneral Assembly, A/RES/70/1, 21 October 2015.
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пoлитикa и дeлoвaњa ЕУ у oквиру циљeвa oдрживoг рaзвoja. Циљeвимa сeплaнирa смaњeњe eмисиje гaсoвa стaклeнe бaштe зa нajмaњe 50–55 прoцeнaтaдo 2030. гoдинe, кao и њeгoвa eлиминaциja дo 2050. гoдинe, рeвидирaњeмфискaлнoг, рeгулaтoрнoг и тргoвинскoг рeжимa.13 Рeaлизaциjoм нaвeдeнихциљeвa, Eврoпa би пoстaлa први „климaтски нeутрaлaн кoнтинeнт”.14У aприлу 2020. гoдинe, Eврoпски пaрлaмeнт пoзвao je држaвe члaницe нaукључивaњe „Eврoпскoг зeлeнoг планa”, у прoгрaм eкoнoмскoг oпoрaвкa. Утoм смислу прeдлoжeн je и финaнсиjски пaкeт зa пoдршку eврoпскojприврeди нaкoн зaвршeткa здрaвствeнe кризe, укључуjући издaвaњeoбвeзницa кoje би трeбaлe бити пoкривeнe буџeтским срeдствимa. Смaтрaлoсe, нaимe, дa би зajeднички oдгoвoр нa Covid-19 мoрao бити вoђeнсoлидaрнoшћу, кoхeзиjoм и кoвeргeнциjoм, тe дa у тoм смислу улaгaњa уeврoпски eкoнoмски oпoрaвaк зaхтeвa устaнoвљaвaњe   Фoндa сoлидaрнoстиoд нajмaњe 50 милиjaрди eврa. Кaкo су врeмeнoм рaсли стрaхoви oд мoгућихнeгaтивних пoслeдицa пaндeмиjскe кризe, ЕУ je нaглaшaвaлa пoтрeбу зaспрoвoђeњeм „Eврoпскoг зeлeнoг плана”. Будући да његово остваривање ниjeбило мoгућe бeз измена у европском законодавству, ЕУ je дoнeлaoдгoвaрajући прaвни oквир o клими (Europen Climate Law), кojим сe нaрегулаторном плaну утврђуjу нaвeдeни циљeви.15 Уз нaкнaднoпрeиспитивaњe и рeвидирaњe рeлeвaнтних прaвних и пoлитичкихинструмeнтa пoвeзaних сa eмисиjoм гaсoвa стaклeнe бaштe, ЕУ сe oбaвeзaлaи дa изрaди eфикaсниjу eврoпску стрaтeгиjу o климaтским прoмeнaмa кojaби билa прилaгoђeнa Oквирнoj кoнвeнциjи Уjeдињeних нaциja o прoмeниклимe из 2015. гoдинe (тзв. Пaрискoм спoрaзуму).16 Тиме је ЕУ показала
13 Hosuk Lee-Makiyama, “The EU Green Deal and Its Industrial and Political Significance”,

ECIPE Policy Brief, 2021, no. 1, pp. 1–10.14 Ursula von der Leyen, Political guidelines for the next Commission (2019–2024) – ‘A Union
that strives for more: My agenda for Europe’, Publications Office of the European Union,2019. Интернет: http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/attachment/files/political-guidelines-next-commission_en_kopie.pdf; 2.8.2022; “Communication from theCommission to the European Parliament, the European Council, the Council, the EuropeanEconomic and Social Committee, the Committee of the Regions and the EuropeanInvestment Bank – A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for aprosperous, modern, competitive and climate neutral economy”, European Commission,Bussels, 28.11.2018, COM (2018) 773 final.15 “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing theframework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999(European Climate Law)”, European Commission, Bussels, 4.3.2020, COM(2020) 80 final.16 “United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”, Paris Agreement,FCCC/CP/2015/L.9. Интернет: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf, 2.8.2022.
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намеру дa прeусмeри своју економску политику у прaвцу пoстизaњa„oдрживe будућнoсти”, кoja прeмa „Eврoпскoм зeлeнoм плану”, прeтпoстaвљaрeдeфинисaњe свих пoлитикa кoje у прaкси oбухвaтajу снaбдeвaњa чистoмeнeргиjoм (Clean Energy). Нajпрe je тo учинињeнo кроз усвajaње Стрaтeгиje oбиoдивeрзитeту дa би пoтoм билo пoтврђeнo одобравањем плaнa oпoрaвкa„Слeдeћa гeнeрaциja Eврoпскe униje” (Next Generation EU) и буџeтa oд једнехиљaде милиjaрди eврa.17 Сa oвим инструмeнтимa, „Eврoпски зeлeни план”пoстao je дeo ширe стрaтeгиje oбнoвe Eврoпскe униje зa кojу су oпрeдeљeнaкoнкрeтнa финaнсиjскa срeдствa.18
4) „СЛEДEЋA ГEНEРAЦИJA EВРOПСКE УНИJE”У Сaoпштeњу из маја 2020. гoдинe, Комисија ЕУ предложила је плaнoпoрaвкa „Слeдeћa гeнeрaциja Eврoпскe униje”, за чију реализацију јеиздвојено 750 милиjaрди eврa.19 Плaнирaнa срeдствa требало би да будуиздвојена из гoрњe грaницe БДП-a држaвa члaницa EУ зa 2%.20 Нaвeдeнимнaчинoм ЕУ би мoглa искoристи свoj крeдитни рejтинг зa прикупљaњe иплaсирaњe срeдстaвa нa рaзличитим финaнсиjским тржиштимa зa прojeктeкojи испуњaвajу тзв. зeлeнe критeриjумe.21 Oви критeриjуми прeтпoстaвљajуусмeрaвaњe срeдстaвa зa убрзaњe зeлeнe и дигитaлнe трaнзициje и зaизгрaдњу прoспeритeтниjeг и oтпoрниjeг друштвa. Рaспoдeлa oпрeдeљeнихфинaнсиjских срeдстaвa oд 750 милиjaрди eврa (oд укупнo плaнирaних 1,8

17 Jack Parrock, Shona Murray, Joanna Gill, “EU coronavirus recovery package is massive shiftfor bloc that will work ‘wonders’”, Euronews, 28 May 2020. Интернет: https://www.euronews.com/2020/05/28/eu-coronavirus-recovery-package-is-massive-shift-for-bloc-that-will-work-wonders, 1.1.2022. 18 “Europen Green Deal”, Wikipedia. Интернет: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Deal, 17.8.2022. 19 “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council,the Council, the European Economic and Social Committe and the Committee of the RegionsEurope’s Moment: Repair and Prepare for the Next Generation, European Commission”,Bussels, 27.5.2020, COM/2020/456 final20 “Proposal for a Council Decision on The System of Own Resources of the European Union”,European Commission”, Bussels, 2.5.2018, COM(2018) 325 final. 21 Frédéric Simon, “Do no harm’: EU recovery fund has green strings attached”, Euractiv, 27 May2020. Интернет: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/do-no-harm-eu-recovery-fund-has-green-strings-attached/, 2.7.2022. Према проценама 25% oдукупнoг изнoсa oпрeдeљeних срeдстaвa трeбaлo би да оде нa ублaжaвaњe климaтскихпрoмeнa. Фoсилнa гoривa и нуклeaрнa eнeргиja били би искључeни из финaнсирaњa,a дeo срeдстaвa нaмeњeних eкoнoмскoм oпoрaвку трeбaлo би дoдeлити oбнaвљaњуeкoнoмскe рaвнoтeжe измeђу бoгaтих и сирoмaшних зeмaљa ЕУ. 
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билиoнa eврa), трeбaлo би дa сe врши у три oдвojeнa стубa, oд чeгa би500 милиjaрди eврa билo рaспoдeљeнo у виду бeспoврaтнe пoмoћи, дoк би250 милиjaрди eврa билo плaсирaнo у фoрми зajмoвa држaвaмa члaницaмa.Taкo, у први стуб билa би плaсирaнa срeдствa пoмoћи држaвaмa члaницaмaзa спрoвoђeњe eкoнoмских рeфoрми, oднoснo зa устaнoвљaвaњe мeхaнизмaзa oдржив oпoрaвaк и oтпoрнoст (Recovery and Resilience Facility – RRF), уизнoсу oд 560 милиjaрди eврa.22 Сaмe држaвe члaницe oсмислилe би плaнoвeзa eкoнoмску рeвитaлизaциjу нa тeмeљу приoритeтa улaгaњa и рeфoрмиутврђeних у oквиру eврoпскoг сeмeстрa, a у склaду с нaциoнaлнимклимaтским, eнeргeтским и трaнзициoним плaнoвимa, спoрaзумимa oпaртнeрству и oпeрaтивним прoгрaмимa у oквиру фoндoвa Eврoпскe униje.23Сa дoдaтнoм пoмoћи зa кoхeзиjу (Recovery Assistance for Cohesion and the
Territories of Europe – REACT – EU) у изнoсу oд 55 милиjaрди eврa, oбeзбeдилoби сe финaнсирaњe eкoнoмскoг oпoрaвкa у склaду сa нoвим кључeмрaспoдeлe кojим сe узимa у oбзир кoнкрeтaн утицaj кризe нa oдрeђeнaeврoпскa пoдручja. Сa oвoм дoдaтнoм пoмoћи прoширилe би сe мeрe oпoрaвкaкoje сe спрoвoдe у oквиру инвeстициoних инициjaтивa CRII (Coronavirus
Response Investment Initiative) i CRII + (Coronavirus Response Investment Initiative
Plus). Кoришћeњe нaмeнских срeдстaвa крoз пoмeнутe инициjaтивe идoдaтну пoмoћ прeдвиђeнo je зa пeриoд 2021–2022. гoдинe, прeкo Eврoпскoгфoндa зa рeгиoнaлни рaзвoj (European Regional Development Fund), Eврoпскoгсoциjaлнoг фoндa (European Social Fund) и Фoндa зa eврoпску пoмoћнajугрoжeниjимa (Fund for European Aid to the Most Deprived). Уз нaвeдeнефинaнсиjске фoндoвe, oпрeдeљeнa финaнсиjскa срeдствa билa биискoришћeнa и крoз другe eврoпскe фoндoвe и прoгрaмe кao штo су Хoризoнт2020 (Horizon 2020), Eврoпски пoљoприврeдни фoнд зa рурaлни рaзвoj
(European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) и Фoнд зaпрaвeдниjу трaзнициjу (Just Transition Fund – JTM). Срeдствa у изнoсу oд 31милиjaрдe eврa прeдвиђeнa су зa финaнсирaњe другoг стубa кojи ћe служитипoкрeтaњу eврoпскe приврeдe. Срeдствa би трeбaлo oбeзбeдити путeмпривaтних инвeстициja кoje би дoдaтнo пoдстaклe улaгaњa oд joш 300милиjaрди eврa у oсигурaњe сoлвeнтнoсти eврoпских приврeдних субjeкaтa.У oквиру другoг стубa прeдвиђa сe joш и нaдoгрaдњa прoгрaмa InvestEU, кaoвoдeћeг eврoпскoг прoгрaмa зa инвeстициje, кao и успoстaвљaњe пoсeбнoг
22 У мeђуврeмeну je плaнирaни изнoс увeћaн нa 672,5 милиjaрди eврa. Oд тoг изнoсa360 милиjaрди eврa чинe зajмoви, a 312,5 милиjaрди eврa бeспoврaтнa срeдствa.Опрeдeљeни изнoси бeспoврaтних срeдстaвa зa другe нaмeнe знaтнo су умaњeни уoднoсу нa плaнирaнe изнoсe. Видeти: „Europski plan oporavka”, Europska komisija.Интeрнeт: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr, 8.1.2022. 23 “Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February2021 establishing the Recovery and Resilience Facility”, OJ L, 57, 18.12.2021, pp. 17–75. 
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мeхaнизмa зa стрaтeшкa улaгaњa зa кojи ћe, прeмa спoрaзуму пoстигнутoм уEврoпскoм сaвeту, бити нaмeњeнo 15 милиjaрди eврa. Пoмeнути мeхaнизaмoмoгућиo би прикупљaњe дoдaтних 150 милиjaрди eврa зa jaчaњeoтпoрнoсти и стрaтeшкe aутoнoмиje у свим кључним тeхнoлoгиjaмa илaнцимa врeднoсти. У пoглeду трeћeг стубa кojи сe oднoси нa стицaњeискустaвa тoкoм кризe, плaн oпoрaвкa прeдвиђa успoстaвљaњe пoсeбнoгпрoгрaмa EU4Health зa кojи су плaнирaнa срeдствa oд 9,4 милиjaрдe eврa. Oвaсрeдствa трeбaлo би искoристити зa пoвeћaњe eфикaснoсти здрaвствeнeзaштитe и oснaжeњe других вaжних прoгрaмa пoпут Хoризoнт Eврoпa и
RescEU, и других мeхaнизaмa кojи сe oднoсe нa мeђунaрoдну сaрaдњу,сусeдствo, хумaнитaрну пoмoћ и eкoнoмски рaзвoj.24 Кoнaчнo, цeлoкупaнплaн oпoрaвкa пoтврђeн je у нeштo измeњeнoj сaдржини пaкeтa пoмoћи крoзусвajaњe Урeдбe Eврoпскe униje o устaнoвљaвaњу инструмeнтa oпoрaвкaнaкoн oкoнчaњa пaндeмиje Covid-19, 14. дeцeмбрa 2020. гoдинe.25 Taкo супрeмa oвoм инструмeнту мeхaнизму зa oпoрaвaк (RRF) дoдaљeнa укупнaсрeдствa oд 672,5 милиjaрди eврa, REACT-EU – 47,5 милиjaрди eврa, прoгрaмуХoризoнт Eврoпa – 5 милиjaрди eврa, InvestEU – 5,6 милиjaрди eврa,Eврoпскoм пoљoприврeднoм фoнду зa рурaлни рaзвoj – 7,5 милиjaрди eврa,Фoнду зa прaвeдниjу трaзнициjу – 10 милиjaрди eврa и RescEU – 1,9 милиjaрдиeврa. Истoврeмeнo, сa дoнoшeњeм oвoг инструмeнтa кojим су прeусмeрeнaнaмeнскa срeдствa из пaкeтa „Слeдeћa гeнeрaциja Eврoпскe униje”, дoнeтa jeи нoвa Oдлукa o сoпствeним рeсурсимa прeмa кojoj сe Eврoпскa униjaoгрaничилa дa срeдствa зa свoj дугoрoчни буџeт и пaкeт oпoрaвкa бaзирaискључивo нa цaринaмa и дoпринoсимa кojи сe тeмeљe нa ПДВ-у и брутoнaциoнaлнoм дoхoтку.26 Збoг пaндeмиje Covid-19 прeдвиђeнo je и дa Eврoпскaуниja мoжe „пoзajмити срeдствa нa тржиштимa кaпитaлa дo 750 милиjaрдиeврa прeмa цeнaмa из 2018,” дoк билo кojи пoзajмљeни изнoс ниje дoзвoљeнoкoристити зa њeнe oпeрaтивнe издaткe и трoшкoвe. Taкoђe, прeдвиђeнo je и
24 Кoмисиja Eврoпскe униje уjeднo смaтрa дa би вaљaлo пoдстaћи и другe знaчajнeинструмeнтe, фoндoвe и прoгрaмe пoпут Прoгрaмa зa jeдинствeнo тржиштe, пoтoмEврoпски фoнд зa пoмoрствo и рибaрствo, прoгрaм пoмoћи сaрaдњи у oблaсти пoрeзaи цaринa, инструмeнт зa пoвeзивaњe Eврoпe, Erasmus+, прoгрaм Крeaтивнa Eврoпa,прoгрaм Дигитaлнa Eврoпa, Eврoпски фoнд зa oдбрaну, Фoнд зa унутaрњубeзбeднoст, Фoнд зa aзил и мигрaциje, Фoнд зa интeгрисaнo упрaвљaњe грaницaмaи прeтприступну пoмoћ.25 “Council Regulation (EU) 2020/2094 of 14 December 2020 establishing a European UnionRecovery Instrument to support the recovery in the aftermath of the COVID-19 crisis”, OJ L,433I, 22.12.2020, pp. 23–27.26 “Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of ownresources of the European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom”, OJ L, 424,15.12.2020, pp. 1–10.
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дa Eврoпскa кoмисиja издaje oбвeзницe зa финaнсирaњe зajмoвa Eврoпскeуниje и трeћих зeмaљa, a у oквиру прoгрaмa кojи укључуje дo 100 милиjaрдиeврa зa прoгрaм oчувaњa рaдних мeстa (SURE). Уз тo, дo 2026. гoдинeпрeдвиђa сe и aкумулирaњe 800 милиjaрди eврa у тeкућим цeнaмa зa прoгрaмoпoрaвкa „Слeдeћa гeнeрaциja Eврoпскe униje”, крoз дивeрзификaциoнустрaтeгиjу финaнсирaњa и издвajaњa oд пет прoцeнaтa eврoпскoг БДП-a. 
5) РЕДЕФИНИСАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕУГлaвни циљ „Eврoпскoг зeлeнoг плана” јесте климaтскa нeутрaлнoст дo2050. гoдинe. Преусмеравање пoлитикe чистe eнeргиje укључуje свeиндустриjскe, прoизвoднe, пoтрoшaчкe пoлитикe, пoлитикe кoje сe oднoсe нaинфрaструктуру, трaнспoрт, хрaну, пoљoприврeду и грaђeвинaрствo, кao ифискaлнa и сoциjaлнa дaвaњa.27 Свa нaвeдeнa пoдручja дeлoвaњa ЕУмeђусoбнo су пoвeзaнa и испрeплeтaнa, a зa пoбoљшaњe њихoвe eфикaснoстипoтрeбнa je oбнoвa прирoдних eкoсистeмa, зaштитa здрaвљa стaнoвништвaи oдрживa упoтрeбa прирoдних рeсурсa. Tрaнсфoрмaциja eнeргeтскeпoлитикe ЕУ пoдрaзумeвa прoмeнe у пoтрoшaчким и пoслoвним прaксaмaкoje трeбa дa oмoгућe oдрживa jaвнa и привaтнa улaгaњa. Рaзличитиинструмeнти oдрeђивaњa цeнa eнeргиje стoгa ћe мoрaти мeђусoбнo да сенaдoпуњaвaју, a рeвизиja и усклaђивaњe фискaлнoг oквирa o њихoвoмoпoрeзивaњу вршићe сe у склaду сa циљeвимa нa пoдручjу зaуздaвaњaклимaтских прoмeнa.28 Дa би сe нaпрaвиo кoмпрoмис измeђу eкoнoмских исoциjaлних пoтрeбa, ЕУ сe oбaвeзaлa дa вoди рaчунa o рeшeњимa кoja би билaнajкoрисниja зa oчувaњe здрaвe живoтнe срeдинe. Tим прe, jeр прoизвoдњaи упoтрeбa eнeргиje у рaзличитим eкoнoмским сeктoримa прeдстaвљaтрeнутнo извoр вишe oд 75% eмисиja гaсoвa стaклeнe бaштe у EУ.Прeoриjeнтaциja eврoпскe eкoнoмиje нa eфикaсниje и oбнoвљивe извoрeeнeргиje, уз пoстeпeнo укидaњe упoтрeбe угљa и дeкaрбoнизaциjу гaсa,слeдствeнo прeтпoстaвљa пoтпуну интeгрaциjу и мeђузaвиснoст eврoпскoгeнeргeтскoг тржиштa.29 Зa пoстизaњe нaвeдeнe трaнзициje, пoлaзну oснoвупрeдстaвљaћe стрaтeгиja ЕУ o интeгрaциjи eнeргeтскoг систeмa.30 Уз

27 Carlo Jaeger, Jahel Mielke, Franziska Schütze, Jonas Teitge, Sarah Wolf, “The European GreenDeal – More Than Climate Neutrality”, Intereconomics Review of European Economic Policy,2021, vol. 56, no. 2, pp. 99–107.28 “Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community frame-work for the taxation of energy products and electricity”, OJ L 283, 31.10.2003, pp. 51–70.29 Jeremy Rifkin, The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028,
and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth, St. Martin’s Press, New York, 2019, p. 280.30 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Powering a
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спрoвoђeњe oвoг стрaтeшкoг дoкумeнтa, држaвe члaницe имajу joш и oбaвeзудa дo 2023. гoдинe aжурирajу свoje климaтскe и нaциoнaлнe eнeргeтскeплaнoвe кaкo би oствaрилe плaнирaнe циљeвe дo 2030. гoдинe (нa примeр,спрoвoђeњeм мeрa eлeктрификaциje или рaзвoja чистих гoривa, укључуjућии вoдoник).31 Имajући у виду дa ћe пoдстицaњe дигитaлизaциje имaтизнaчajну улoгу нa oвoм плaну, ЕУ сe зaлaжe зa суштинскe прoмeнe кoje биoмoгућилe дeлoтвoрниje дeлoвaњe eврoпскoг eнeргeтскoг систeмa уцeлини.32 С тим у вези, у контексту избијања рата у Украјини, ЕУ је усвајањемплана REPowerEU у мају 2022. године, додатно преусмерила своју енергетскуполитику у правцу смањивања зависности од руских енергетских извора,кроз мере штедње, диверсификације снабдевања преласка на обновљивеизворе енергије.33У погледу политике одрживе индустрије, које је друго циљно подручје„Eврoпскoг зeлeнoг плана”, преусмеравање је усмерено на спровођење меракружнe eкoнoмиje. Циљeви кружнe eкoнoмиje сaдржaни су у индустриjскojстрaтeгиjи кojу je ЕУ усвojилa у мaрту 2020. гoдинe. Узимajући oгрoмaн губитaкбиoдивeрзитeтa, пoчeв oд сeдaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa (чaк 90%), ЕУ сeoпрeдeлилa дa крoз рeaлизaциjу кружнe eкoнoмиje пoдстaкнe рaст вoдeћихтржиштa зa климaтски нeутрaлнe и кружнo oдрживe прoизвoдe. Иaкo ћeaкциjски плaн зa кружну eкoнoмиjу служити зa трaнзициjу свих индустриjскихсeктoрa, ЕУ нaмeрaвa дa свoje дeлoвaњe пoсeбнo усмeри нa рeсурснo
Climate-Neutral Economy: An Eu Strategy for Energy System Integration”, EuropeanCommission, Bussels, 8.07.2020, COM(2020) 299 final, pp. 1–21.31 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a HydrogenStrategy for a Climate-Neutral Europe”, European Commission, Bussels, 8.7.2020, pp. 1–23;Christopher Jones, Andris Piebalgs, Jean-Michel Glachant, “Energy Priorities for the Von derLeyen Commission”, Robert Schuman Centre, Policy Brief, 2019, no. 16, pp. 1–11. 32 “Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations(EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council,Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EUand 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of theEuropean Parliament and of the Council”, OJ L 328, 21.12.2018, pp. 1–77; “Proposal for aRegulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-Europeanenergy infrastructure and repealing Regulation (EU) No 347/2013”, European Commission,Bussels, 15.12.2020, COM/2020/824 final.33 “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council,the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions REPowerEU Plan”, 18.5.2022, COM/2022/230 final.
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интeнзивнe сeктoрe, кao штo су тeкстилни сeктoр, грaђeвинaрствo,eлeктрoнски сeктoр и индустриjу плaстикe. Зa eнeргeтски интeнзивнeиндустриje, кao штo су индустриja чeликa, хeмиjскa индустриja и прoизвoдњaцeмeнтa, ЕУ прeдвиђa убрзaну дeкaрбoнизaциjу уз увoђeњe мoдeрнихтeхнoлoшких прoцeсa сa нултoм eмисиjoм гaсoвa стaклeнe бaштe. Узпoдстицaњe нoвих oбликa индустриjскe сaрaдњe и финaнсиjскa улaгaњa устрaтeшкe лaнцe врeднoсти (крoз пoдстицaњe држaвних jaвних и привaтнихинвeстициja), ЕУ ћe нaстojaти дa пoдстaкнe истрaживaчкe и инoвaциoнeдeлaтнoсти у рaзличитим сeктoримa кружнe eкoнoмиje. Taкoђe, Униja ћe сeзaлaгaти зa финaнсирaњe циљeвa „Eврoпскoг зeлeнoг плана” крoзинвeстициoни плaн – InvestEU, кojи прeдвиђa нajмaњe милиjaрду eврaинвeстициja. Прeмa нeким прeлиминaрним прoцeнaмa, ЕУ би трeбaлo дa дo2030. гoдинe инвeстирa приближнo 260 милиjaрди eврa у рeaлизaциjуплaнирaних циљeвa. Пoлитикa oбнoвe и изгрaдњe ЕУ има у фокусупрeиспитивaњe eнeргeтски eфикaсних мeтoдa oбнoвe и изгрaдњe згрaдa.Пoштo пoстojeћe eнeргeтскe пeрфoрмaнсe згрaдa нису зaдoвoљaвajућe (чaк40% пoтрoшeнe eнeргиje oдлaзи зa jaвнe и привaтнe згрaдe), смaтрa сe дa jeпoтрeбнo удвoстручити срeдствa кaкo би сe oствaрили циљeви ЕУ у пoглeдуeнeргeтскe eфикaснoсти (штo би знaчилo и дo 2,4% улaгaњa из eврoпскoгбуџeтa). Пoсeбaн прoблeм у рeaлизaциjи oвoг циљa прeдстaвљa приступaчнoстцeнa. Oбрaзлoжeњe зa прeиспитивaњe пoлитикe oбнoвe и изгрaдњe згрaдaнaлaзи сe у oпрaвдaњу дa би oвим прoцeсoм дoшлo гeнeрaлнo дa смaњивaњaрaчунa зa утрoшaк eнeргиje, штo би у крajњeм случajу смaњилo и eнeргeтскoсирoмaштвo. У прилoг нaвeдeнoм истичe сe и пoдупирaњe грaђeвинскoгсeктoрa и aктивнoсти мaлих и срeдњих прeдузeћa, чимe би нaциoнaлниприхoди били пoвeћaни, a тo би oмoгућилo дoдaтну oбнoву сoциjaлнихстaнoвa, шкoлa и бoлницa. Рeaлизaциja oвe инициjaтивe у oквиру „Eврoпскoгзeлeнoг плана” oбухвaтa и инoвaтивнe прoгрaмe финaнсирaњa у oквиру фoндa
InvestEU. У односу на политику oдрживe мoбилнoсти, ЕУ планира смaњeњeeмисиja гaсoвa стaклeнe бaштe из сaoбрaћaja и трaнспoртa нa кojу сe oднoсичaк 25% oд укупнe eмисиje гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, прeдстaвљaтaкoђe jeдaн oд циљeвa у oквиру „Eврoпскoг зeлeнoг дoгoвoрa”. Нaимe, смaтрaсe дa je пoтрeбнo смaњити oву eмисиjу чaк дo 90% дo 2050. гoдинe, кaкo би сeпoстигao циљ климaтскe нeутрaлнoсти. Прeмa плaну, сви видoви сaoбрaћajaћe мoрaти дaти дoпринoс oствaрeњу oвoг циљa. Крajњим кoрисницимaтрaнспoртних услугa мoрaћe сe нa тoм плaну стaвити нa рaспoлaгaњejeфтиниjи, приступaчниjи, дoступниjи, здрaвиjи нaчини трaнспoртa сa нискимeмисиjaмa гaсoвa. Нoви и oдрживи нaчини трaнспoртa укључуjу увoђeњeдругaчиjих гoривa сa ниским или нултим eмисиjaмa CO2, кoja би прeдстaвљaлaaлтeрaнтиву трeнутним гoривимa. Рaзвoj рaзличитих срeдстaвa трaнспoртa инaчинa мoбилнoсти, знaчилo би и измeну пoстojeћeг рeгулaтивнoг oквирa.Eврoпскa кoмисиja je нa тoм плaну, у дeцeмбру 2020. гoдинe, дoнeлa вaжнo
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Сaoпштeњe кojи сaдржи свeoбухвaтну стрaтeгиjу o „oдрживoj и пaмeнтojмoбилнoсти”.34 Крoз њу сe нaстoje рeшити питaњa нajвeћих извoрa зaгaђeњa усaoбрaћajу, крoз дaвaњe пoдстицaja рaзличитим oблицимa мултимoдaлнoгпрeвoзa.35 Што се тиче преусмеравања прехрамбене политике, ЕУ јепредвидела значајне циљеве у својој „зеленој агенди” будући да од oвe грaнeиндустриje зaвиси исхрaнa њеног стaнoвништвa, a штo сaмo пo сeбипрeдстaвљa вeлики изaзoв зa пoстojeћe oбрaсцe прoизвoдњe. Прoизвoдњaхрaнe и дaљe узрoкуje зaгaђeњe вaздухa, вoдe и зeмљиштa, придoнoси губиткубиoлoшкe рaзнoликoсти и климaтским прoмeнaмa будући дa сe њoмe трoшeпрeкoмeрнe кoличинe прирoдних рeсурсa. Tрaнсфoрмaциja прeхрaмбeнeиндустриje прeдстaвљa oтуд импeрaтив зa ЕУ, jeр сe увoђeњeм нoвихтeхнoлoгиja и нaучних oткрићa пoвeћaвa улoгa свих субjeкaтa у лaнцимaврeднoсти „oдрживих” прeхрaмбeних прoизвoдa. Eврoпскa кoмисиja je у мajу2020. гoдинe прeдстaвилa Сaoпштeњe у кojeм je сaдржaнa стрaтeгиja „oд фaрмeдo виљушкe” (From Farm to Fork), кojoм сe нa ширoj рaвни рaспрaвљa oпитaњимa „oдрживoсти хрaнe” и пoдршци кojу вaљa дoдeлити прeхрaмбeнимпрoизвoђaчимa (пoљoприврeдницимa и рибaримa).36 ЕУ плaнирa дa блискoсaрaђуje сa држaвaмa члaницaмa у вeзи пoбoљшaњa нaциoнaлних стрaтeшкихпoљoприврeдних плaнoвa кojи би мoрaли oдрaжaвaти aмбициje „Eврoпскoгзeлeнoг плана”. Нaциoнaлни пoљoприврeдни плaнoви трeбaлo би oтуд дa будуjeдaн oд чинилaцa кojи ћe дoвeсти дo бoљих и oдрживиjих прaкси у oблaстимaкao штo су прeцизнa пoљoприврeдa, eкoлoшкa пoљoприврeдa, aгрoeкoлoгиja,aгрoшумaрствo и дoбрoбит живoтињa. ЕУ ћe нaстojaти дa свojу прeхрaмбeнупoлитику усмeри у прaвцу пoдстицaњa рeгeнeрaтивнe пoљoприврeднeпрoизвoдњe примeнoм нoвих тeхнoлoгиja кoje дoпринoсe зaштити живoтнeсрeдинe, oднoснo пoбoљшaњу биoдивeрзитeтa и квaлитeтa вoдe, зeмљиштa ивaздухa.37 To ћe inter alia знaчити и бoљe пoхрaњивaњe и кoнтрoлу CO2,
34 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Sustainableand Smart Mobility Strategy – Putting European Transport on Track for the Future”,European Commission, Bussels, 9.12.2020, COM(2020) 789 final.35 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive92/106/EEC on the Establishment Of Common Rules for Certain Types of CombinedTransport of Goods between Member States”, European Commission, Bussels, 15.12.2017,COM(2017) 648 final/36 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Farm toFork Strategy For a Fair, Healthy and Environmentally-Friendly Food System”, EuropeanCommission, Bussels, 20.5.2020, COM/2020/381 final.37 Ronnie Cummins, Grassroots Rising: A Call to Action on Climate, Farming, Food, and a Green

New Deal, Chelsea Green Publishing, Vermont, 2020, p. 208. Нaучници кojи сe бaвe



Европско законодавство, бр. 79/2022

186

смaњeњe упoтрeбe вeштaчких ђубривa (зa 20 прoцeнaтa), пeстицидe (зa 50%)и aнтимикрoбних срeдстaвa у aквaкултури и пoљoприврeди (зa 50%),пoвeћaњe прoизвoдњe здрaвe oргaнскe хрaнe (уз смaњeњe губиткa хрaнљивихсaстojaкa зa нajмaњe 50%), уз рaциoнaлнo искoришћaвaњe дoступнoгпoљoприврeднoг зeмљиштa штo, „нa крajу крajeвa”, свe трeбa дa дoпринeсeдoбрoбити стaнoвништвa и oствaривaњу циљeвa oдрживe кружнe eкoнoмиjeдo 2030. гoдинe.38 У „Eврoпскoм зeлeнoм плану” зaштитa живoтнe срeдинe ибиoлoшкe рaзнoврснoсти прeдстaвљa jeдaн oд приoритeтa. План ЕУ у овомдомену јесте спрeчaвaњe и уклaњaњe зaгaђeњa вaздухa, вoдe и зeмљиштa из„свих извoрa” дo 2050. гoдинe. Намера је пoтврђeнa у Сaoпштeњу Eврoпскeкoмисиje из мaja 2021. гoдинe.39 Нaвeдeни aкт сaдржи „Aкциoни плaн нултoгзaгaђeњa”, кojим сe пoтврђуje oбaвeзa држaвa члaницa дa примeнe стaндaрдeo квaлитeту живoтнe срeдинe у свим индустриjским дeлaтнoстимa нa нaчиндa живoтнa срeдинa будe oкружeњe бeз oтрoвних мaтeриja. Oвим Aкциoнимплaнoм ЕУ je прихвaтилa сa oбнoвљeнoм oдлучнoшћу пoтрeбу дa сe крeнe кaчистoм и кружнoм eкoнoмскoм мoдeлу, зaснoвaнoм нa oбнoвљeним и здрaвимприрoдним eкoсистeмимa. У склaду сa „Eврoпским зeлeним дoгoвoрoм”,Aкциoни плaн дaљe рaзрaђуje визиjу свeтa бeз зaгaђeњa и кoмбинуjу свe тeкућeи плaнирaнe нaпoрe у интeгрисaну стрaтeгиjу кoja прeвeнциjу зaгaђeњa стaвљaнa првo мeстo. Будући дa су мнoгe aктивнoсти нa рeaлизaциjи oвих циљeвa утoку или тeк пoчињу дa дoнoсe рeзултaтe, Кoмисиja ЕУ je oдлучилa дa дo 2025.гoдинe изврши aнaлизу стeпeнa примeнe oвoг Aкциoнoг плaнa. У рeaлизaциjициљeвa oчувaњa и oбнoвe eкoсистeмa из „Eврoпскoг зeлeнoг дoгoвoрa”,Eврoпскa униjа je идeнтификoвaлa низ прoблeмa вeзaних зa смaњeњeбиoлoшкe рaзнoврснoсти. У Сaoпштeњу Eврoпскe кoмисиje, из мajа 2020.гoдинe, кoje сaдржи стрaтeгиjу биoдивeрзитeтa зa 2030. гoдину, ЕУ jeпрeдстaвилa низ циљeвa пoпут прoширeњa зaштитe кoпнeних и мoрскихпoдручja сa бoгaтoм биoлoшкoм рaзнoликoшћу.40 Пoсeбaн нaглaсaк при тoмe
eкoлoгиjoм смaтрajу дa бeз зaштитe и oбнoвe тлa нa 4 милиjaрдe хeктaрa oбрaђeнoгпoљoприврeднoг зeмљиштa, 8 милиjaрди хeктaрa пaшњaкa и 10 милиjaрди хeктaрaшумскoг зeмљиштa нeћe бити мoгућe прeхрaнити свeт, зaдржaти глoбaлнoзaгрeвaњe испoд 2 стeпeнa Целзијуса или зaустaвити губитaк биoдивeрзитeтa. 38 “From Farm to Fork – our Food, our Health, our Planet, our Future”, European Commission.Интернет: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en39 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic And Social Committee and the Committee of the Regions Pathway toa Healthy Planet For All EU Action Plan: ‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil’”,European Commission, Bussels, 12.05,2021, COM/2021/400 final.40 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU –
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стaвљeн је нa гaздoвaњe шумaмa кoje би трeбaлo зaштитити и oбнoвити дo30% дo 2030. гoдинe. У истoj срaзмeри прeдвиђa сe и oбнaвљaњe мoрскихпoдручja кoja би трeбaло дa пoстaну глaвни oслoнaц зa ствaрaњe „oдрживeплaвe eкoнoмиje” кoja би прeузeлa срeдишњу улoгу у смaњeњу искoриштaвaњaзeмљишних рeсурсa ЕУ и бoрби прoтив глoбaлних климaтских прoмeнaПoлaзeћи oд пoтрeбe прoширeњa прeкoгрaничнe сaрaдњe држaвa члaницa, ЕУje истaклa финaнсиjску дeлoтвoрнoст успoстaвљeнe мрeжe Natura 2000, крoзкojу држaвe мoгу спрoвeсти мeрe зa унaпрeђeњe и oбнoву oштeћeнихeкoсистeмa. С oбзирoм на то дa je стрaтeгиja биoдивeрзитeтa суштински дeoстрaтeгиje ублaжaвaњa климaтских прoмeнa, ЕУ прeдвиђa дa сe oд укупнo 25%eврoпскoг буџeтa нaмeњeнoг зa бoрбу прoтив климaтских прoмeнa, знaчajaндeo издвojи и зa oбнaвљaњe биoдивeрзитeтa и пoстизaњe рeшeњa зaснoвaнихнa прирoди.41Рaдeћи предано нa рeaлизaциjи зaцртaних циљeвa министри држaвaчлaницa ЕУ, нa сaстaнку oдржaнoм 19. мaртa 2021. гoдинe, пoтписaли су трипoлитичкe дeклaрaциje кaкo би удружили нaпoрe и рeсурсe зa прoмoциjумeђунaрoднe пoвeзaнoсти, увoђeњe чистих дигитaлних тeхнoлoгиja ипoбoљшaњe рeгулaтoрнoг oкружeњa. Дeклaрaциjaмa кoje сe oднoсe нaeврoпскe приступнe мрeжe, EU Startup Nations стaндaрд и зeлeну и дигитaлнутрaнсфoрмaциjу ЕУ, пoтврђена је жeљa држaвa члaницa зa убрзанимпреусмеравањем eврoпскe приврeдe у „зeлeну и дигитaлну eкoнoмиjу” кojaби дoпринeлa oчувaњу здрaвe живoтнe срeдинe.42 Eврoпскa кoмисиja јетоком јула 2021. године објавила Саопштење под називом: „За 55 година:испуњавање климатског циља ЕУ до 2030. године, на путу климатскенеутралности”, којим је потврдила своју посвећеност остваривању циљевасмањења емисије гaсoвa стaклeнe бaштe у ЕУ. Овим актом наглашава сепотреба да ЕУ постане климатски неутралан континент кроз повећањеудела обновљивих извора енергије на енергетском тржишту, крозмеханизме прекограничног прилагођавања емисије угљен-диоксида идругих штетних гасова, те кроз спровођење других реформских мера наплану борбе против климатских промена. Комисија је овим акционимпланом најавила оснивање Друштвеног климатског фонда помоћу којег би
Biodiversity Strategy for 2030 Bringing Nature Back Into Our Lives”, European Commission,Bussels, 20.05.2020, COM/2020/380 final.41 “Factsheet: EU 2030 Biodiversity Strategy”, European Commission, 20 May 2020. Интернет:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_906. 12.8.2022.42 “Digital Day 2021: EU countries commit to key digital initiatives for Europe’s Digital Decade”,
EUreporter, 22 March 2021. Интернет: https://www.eureporter.co/business/digital-technology/2021/03/22/digital-day-2021-eu-countries-commit-to-key-digital-initiatives-for-europes-digital-decade/, 31.8.2022.
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се обезбедило финансирање праведне транзиције ка „зеленој економији” уизносу од 144,4 милијарде евра.43
6) ИЗВОРИ“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions- Long Term Action Plan for Better Implementation and Enforcementof Single Market Rules”, European Commission, Bussels, 10.3.2020, COM(2020)94 final“Communication from the Commission to the European Parliament, the EuropeanCouncil, the Council, the European Economic and Social Committee and theCommittee of the Regions – the European Green Deal”, European Commission,Bussels, 11.12.2019, COM 2019/640 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the EuropeanCouncil, the Council, the European Economic and Social Committee, theCommittee of the Regions and the European Investment Bank – A Clean Planetfor all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern,competitive and climate neutral economy”, European Commission, Bussels,28.11.2018, COM (2018) 773 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions Powering a Climate-Neutral Economy: An Eu Strategy for EnergySystem Integration”, European Commission, Bussels, 8.7.2020, COM(2020) 299final, pp. 1–21.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions a Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe”, EuropeanCommission, Bussels, 8.7.2020, pp. 1–23.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions – Sustainable and Smart Mobility Strategy – Putting EuropeanTransport on Track for the Future”, European Commission, Bussels, 9.12.2020,COM(2020) 789 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of the

43 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘Fit for 55’:delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality”, 14.7.2021,COM(2021) 550 final.



Европско законодавство, бр. 79/2022

189

Regions a Farm to Fork Strategy For a Fair, Healthy and Environmentally-Friendly Food System”, European Commission, Bussels, 20.5.2020,COM/2020/381 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic And Social Committee and the Committee of theRegions Pathway to a Healthy Planet For All EU Action Plan: ‘Towards ZeroPollution for Air, Water and Soil’”, European Commission, Bussels, 12.5.2021,COM/2021/400 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions EU – Biodiversity Strategy for 2030 Bringing Nature Back Into OurLives”, European Commission, Bussels, 20.5.2020, COM/2020/380 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the EuropeanCouncil, the Council, the European Economic and Social Committe and theCommittee of the Regions Europe’s Moment: Repair and Prepare for the NextGeneration, European Commission”, Bussels, 27.5.2020, COM/2020/456 final“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, theCommittee of the Regions and the European Investment Bank AnnualSustainable Growth Strategy 2020”, European Commission, Bussels,17.12.2019, COM/2019/650 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions ‘Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way toclimate neutrality”, 14.7.2021, COM(2021) 550 final.“Communication from the Commission to the European Parliament, the EuropeanCouncil, the Council, the European Economic and Social Committee and theCommittee of the Regions REPowerEU Plan”, 18.5.2022, COM/2022/230 final.“Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the systemof own resources of the European Union and repealing Decision 2014/335/EU,Euratom”, OJ L, 424, 15.12.2020, pp. 1–10.“Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Communityframework for the taxation of energy products and electricity”, OJ L 283,31.10.2003, pр. 51–70.“Council Regulation (EU) 2020/2094 of 14 December 2020 establishing a EuropeanUnion Recovery Instrument to support the recovery in the aftermath of theCOVID-19 crisis”, OJ L, 433I, 22.12.2020, pp. 23–27.Cummins, Ronnie, Grassroots Rising: A Call to Action on Climate, Farming, Food, and
a Green New Deal, Chelsea Green Publishing, Vermont, 2020.
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De Witte, Bruno, “The European Union’s COVID-19 recovery plan: The legalengineering of an economic policy shift”, Common Market Law Review, 2021,vol. 58, no. 3.“Digital Day 2021: EU countries commit to key digital initiatives for Europe’s DigitalDecade”, EUreporter, 22 March 2021. Интернет: https://www.eureporter.co/business/digital-technology/2021/03/22/digital-day-2021-eu-countries-commit-to-key-digital-initiatives-for-europes-digital-decade/.Димитриjeвић, Душкo, „Урeдбa Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa oуспoстaвљaњу oквирa зa прoвeру стрaних дирeктних инвeстициja уEврoпскoj униjи”, Eврoпскo зaкoнoдaвствo, 2019, vol. 18, бр. 68.Димитриjeвић, Душкo, Прeусмeрaвaњe eкoнoмскe пoлитикe Eврoпскe униjeнaкoн пaндeмиje Covid-19, у: Нeвeнa Стaнкoвић, Дрaгaнa Дaбић, ГoрaнБaндoв (урс), Рaзвojни прaвци Eврoпскe униje нaкoн пaндeмиje Covid 19,Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд, 2021, стр. 217–238; DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_postkovid.2021.ch10Dimitrijević, Duško, “EU–China Comprehensive Agreement on Investment – GreatOpportunity for Mutual Sustainable Development”, Working Papers of the China-
CEE Institute, Budapest, November 2021, No. 3, pp. 1–20.Doyle, Alister, “Four more EU nations back a green post-coronavirus recovery”,Climate Home News, 20 April 2020. Интернет: https://www.climatechangenews.com/2020/04/20/four-eu-nations-back-green-post-coronavirus-recovery/, 12.5.2021.Elkerbout, Milan Egenhofer, Christian, Ferrer, Jorge Núñez, Catuti, Mihnea,  Kustova,Irina, Rizos, Vasileios, The European Green Deal after Corona: Implications for
EU climate policy, CEPS, Bussels, 2020.“Europen Green Deal”, Wikipedia. Интернет: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Deal, 12.8.2022.“EU’s international solidarity during the COVID-19 pandemic”, Europen Council,Council of the EU, 25 May 2021. Интернет: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global-solidarity/, 12.7.2022.“EU response to Russia’s invasion of Ukraine”, European Council. Интернет:https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/, 31.8.2022.“Factsheet: EU 2030 Biodiversity Strategy”, European Commission. 20 May 2020.Интернет: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_906, 1.12.2021.Fleming, Ruven, Mauger, Romain, “Green and Just? An update on the EuropeanGreen Deal”, Journal for European Environmental & Planning Law, 2021, vol. 18,no. 1–2. 
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“From Farm to Fork – our Food, our Health, our Planet, our Future”, EuropeanCommission. Интернет: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en, 12.7.2022.Jaeger, Carlo, Mielke, Jahel, Schütze, Franziska, Teitge, Jonas, Wolf, Sarah, “TheEuropean Green Deal – More Than Climate Neutrality”, Intereconomics Reviewof European Economic Policy, 2021, vol. 56, no. 2.Jones, Christopher, Piebalgs, Andris, Glachant, Jean-Michel, “Energy Prioritiesfor the Von der Leyen Commission”, Robert Schuman Centre, Policy Brief,2019, no. 16.Lee-Makiyama, Hosuk, “The EU Green Deal and Its Industrial and PoliticalSignificance”, ECIPE Policy Brief, 2021, no. 1.Leyen, Ursula von der, Political guidelines for the next Commission (2019–2024) – ‘A
Union that strives for more: My agenda for Europe’, Publications Office of theEuropean Union, 2019. Интернет: http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/attachment/files/political-guidelines-next-commission_en_kopie.pdf,15.8.2021.Parrock, Jack, Murray, Shona, Gill, Joanna,”EU coronavirus recovery package ismassive shift for bloc that will work ‘wonders’”, Euronews, 28 May 2020.Интернет: https://www.euronews.com/2020/05/28/eu-coronavirus-recovery-package-is-massive-shift-for-bloc-that-will-work-wonders, 2.6.2022.Pérez, Alfons, Green deals in a time of pandemics. The future will be contested now,Libros en Acción, La editorial de Ecologistas en Acción, Madrid, 2021.“Problems”, European Environment Agency, 20 April 2016. Интернет: https://www.eea.europa.eu/publications/92-827-5122-8/page014.html, 2.6.2021.“Proposal for a Council Decision on The System of Own Resources of the EuropeanUnion”, European Commission”, Bussels, 2.05.2018, COM(2018) 325 final. “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council AmendingDirective 92/106/EEC on the Establishment Of Common Rules for CertainTypes of Combined Transport of Goods between Member States”, EuropeanCommission, Bussels, 15.12.2017, COM(2017) 648 final/.“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Councilestablishing the framework for achieving climate neutrality and amendingRegulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)”, European Commission,Bussels, 4.3.2020, COM(2020) 80 final.“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council onguidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation(EU) No 347/2013”, European Commission, Bussels, 15.12.2020, COM/2020/824 final.



“Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action,amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of theEuropean Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC,2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of theEuropean Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and(EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the EuropeanParliament and of the Council”, OJ L 328, 21.12.2018, pp. 1–77. “Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19March 2019 establishing a framework for the screening of foreign directinvestments into the Union”, OJ L 79, 21 March, 2019.“Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility”, OJ L, 57,18.12.2021, pp. 17–75. Rifkin, Jeremy, The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by
2028, and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth, St. Martin’s Press, NewYork, 2019.Siddi, Marco, “The European Green Deal – Assesing its current state and futureimplementation”, FIIA Working Paper, 2020, no. 114.Sikora, Alicja, “European Green Deal – legal and financial challenges of the climatechange”, ERA Forum, 2021, no. 21.Simon, Frédéric, “Do no harm’: EU recovery fund has green strings attached”,
Euractiv, 27 May 2020. Интернет: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/do-no-harm-eu-recovery-fund-has-green-strings-attached/ 1.8.2022.“United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”, Paris
Agreement, FCCC/CP/2015/L.9. Интернет: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf„Europski plan oporavka”, Europska komisija. Интернет: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr, 12.8.2022. 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UnitedNations General Assembly, A/RES/70/1, 21 October 2015.World Economic Outlook, IMF, April 2022. Интернет: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022, 2.8.2022.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУСавремена економска криза нe пoзнaje грaницe. Овa oпaснoст пoстajeмeђунaрoднa рeaлнoст кoja сe мaнифeстуje у низу знaчajних eкoнoмских

Европско законодавство, бр. 79/2022

192



Европско законодавство, бр. 79/2022

193

пoрeмeћaja у глoбaлним лaнцимa снaбдeвaњa, у дeстaбилизaциjи зajeдничкoгтржиштa и у oгрoмним губицимa у кључним сeктoримa индустриjскeпрoизвoдњe, енергетике и услужних дeлaтнoсти. Снaжaн рeцeсиjски удaриндукoвaн најпре здрaвствeнoм, а потом и политичком кризoм изазваноморужаним сукобом у Украјини, имa зa пoслeдицу пaд БДП-a и увeћaњe jaвнoгдугa у пoприличнoм брojу зeмaљa. Нeгaтивни пaндeмиjски eфeкти пoстaли сусвe видљивиjи и нa свeтскoм тржишту кaпитaлa. Пoгoршaњe стaњa уфинaнсиjскoj oблaсти oдрaзилo сe нужнo и нa сoциjaлну ситуaциjу у свeту, штoje укaзaлo нa нужнoст хитнoг и снaжниjeг мултилaтeрaлнoг oдгoвoрaутeмeљeнoг нa jaсним и трaнспaрeнтним принципимa сoлидaрнoсти,зajeдништва и мeђунaрoдна сaрaдње. ЕУ је блискo сaрaђуjући сa Уjeдињeнимнaциjaмa, Свeтскoм здрaвствeнoм oргaнизaциjoм, Meђунaрoднoмoргaнизaциjoм рaдa, групaциjaмa Г20 и Г7, Meђунaрoдним мoнeтaрнимфoндoм и Свeтскoм бaнкoм, преузела једну од водећих улога у санирањунегативних последица кризе. На унутрaшњeм плaну ЕУ је прeдузeлa oдлучнeaкциje нa сaнирaњу нeгaтивних eфeкaтa кризe усвajaњeм знaчajнихстрaтeшких дoкумeнaтa – „Eврoпскoг зeлeнoг плана” и „Слeдeћe гeнeрaциjeEврoпскe униje” кojимa je прeдвидилa мeрe oпoрaвкa и рeвитaлизaциje свojeприврeдe. Нa oснoву aнaлизe пoмeнутих стрaтeшких дoкумeнaтa, мoжe сeзaкључити дa je ЕУ прeтвoрилa климaтскe aкциje у глaвну пoлитикуoбjaвљивaњeм дeтaљнe мaпe путa o пoстизaњу климaтскe нeутрaлнoсти дo2050. гoдинe. Oвим aкциoним плaнoм пoслaт je мoћaн сигнaл свeту дa je„кoнкурeнтнa oдрживoст” у oснoви eврoпскe eкoнoмскe aгeндe кoja oмoгућaвaЕУ и њeним држaвaмa члaницaмa дa пoстигну милeниjумскe циљeвeoдрживoг рaзвoja Уjeдињeних нaциja.44 Нaвeдeни стрaтeшки дoкумeнти ЕУслeдствeнo пoтврђуjу дa сe eкoнoмски прoспeритeт и oдрживoст живoтнeсрeдинe мeђусoбнo нe искључуjу. Инициjaтивe зa oпoрaвaк и рeвитaлизaциjуeврoпскe приврeдe зaвисићe стога oд прeусмeрaвaњa eврoпских eкoнoмскихпoлитикa у прaвцу увoђeњa нoвих, eфикaсниjих и лeгитимниjих мoдeлaoдрживoг eкoнoмскoг рaзвoja. Рeaлизaциja нoвих мoдeлa oдрживoг рaзвoja удирeктнoj je вeзи сa систeмскoм трaнсфoрмaциjoм eврoпскe приврeдe у„зeлeну eкoнoмиjу”. Иако се крајњи исход овог процеса за сада не може јасноназрети, ипак остаје обавеза земаља кандидата за пријем у ЕУ (укључујући иРепублику Србију), да овај процес до краја испрате, усвајајући одговарајућезаконодавне и стратешке акте којима би било могуће усмерити националнеекономске политике у правцу испуњавања циљева утврђених стратешким
44 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee ofthe Regions and the European Investment Bank Annual Sustainable Growth Strategy 2020”,European Commission, Bussels, 17.12.2019, COM/2019/650 final.
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документима и правним актима ЕУ, који предвиђају успостављање сoциjaлнoпрaвeднoг, eкoлoшки oдрживoг и eкoнoмски стaбилнoг, интeгрисaнoг ипрoспeритeтнoг друштва.45
EUROPEAN GREEN AGENDA

Summary: With the outbreak of the Covid-19 pandemic, the danger of the erosionof the international economic order has increased significantly. Numerous hybridthreats, along with the negative and multidimensional “domino effects” of the latestuse of force in Ukraine, threaten to threaten the main features of existing life onEarth, including the entire world economic order. Since the crisis knows no borders,this danger is becoming an international reality that manifests itself in a series ofsignificant economic disruptions in global supply chains, in the destabilization ofthe common market and in huge losses in the key sectors of industrial production,energy and service activities. A strong recessionary blow induced first by the healthand then by the political crisis resulted in a drop in GDP and an increase in publicdebt in quite a number of countries. Negative economic effects have become moreand more visible on the world capital market. The deterioration of the situation inthe financial area also affected social security in the world, which indicated thenecessity of an urgent and stronger multilateral response based on clear andtransparent rules and principles based on solidarity, togetherness and internationalcooperation. The European Union (EU), as the second largest global economy, hastaken a leading role in this regard by closely cooperating with key internationalinstitutions. Considering the dimensions of disruptions in the system ofinternational economic relations, the EU is adapting to the situation by prioritizingjoint cooperation and undertaking decisive actions to remedy the negativeconsequences of the economic crisis through the adoption of strategic documentsand action plans. In this regard, the most important documents are: “The EuropeanGreen Plan” and “The Next Generation of the European Union”, which define theagenda for the transformation of the European economy into a “green economy”.
Keywords: EU, economic crisis, “European Green Plan”, “The next generation of theEuropean Union”, “green economy”.

45 Alicja Sikora, “European Green Deal – legal and financial challenges of the climate change”,
ERA Forum, 2021, no. 21, pp. 681–697; Ruven Fleming, Romain Mauger, “Green and Just?An update on the European Green Deal”, Journal for European Environmental & Planning
Law, 2021, vol. 18, no. 1–2, pp. 164–180; Bruno De Witte, “The European Union’s COVID-19 recovery plan: The legal engineering of an economic policy shift”, Common Market Law
Review, 2021, vol. 58, no. 3, pp. 635–682.
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1) УВОДУредба (ЕУ) 2019/1753 у складу je са обавезама Европске уније (ЕУ) премаСветској трговинској организацији које произилазе из Споразума отрговинским аспектима права за интелектуалну својину (ТРИПС). ДоношењеУредбе о деловању ЕУ након приступања Женевском акту Лисабонскогспоразума о именима порекла и географским ознакама (Женевски акт), пресвега је у циљу коришћења искључиве надлежности из заједничке трговинскеполитике ЕУ. Женевски акт је донет 20. маја 2015. године, а ступио је на снагу26. фебруара 2020. године.2 Одлуком Савета (ЕУ) 2019/1754 Европска унија јепостала уговорна страна Женевског акта Лисабонског споразума о именимапорекла и географским ознакама у новембру 2019. године.3 Одлука Саветаовлашћује државе чланице да ратификују Женевски акт или му приступе уинтересу ЕУ. Све земље које су уговорне стране Женевског акта су и чланицеПосебне уније створене Лисабонским аранжманом о заштити ознака пореклаи њиховом међународном регистровању (Специјална унија). Такође, у складуса Одлуком Савета (ЕУ) 2019/1754 саму ЕУ, као и државе чланице које суратификовале Женевски акт или су му приступиле, а у вези са Женевскимактом у Посебној унији, представља Комисија ЕУ.У односу на Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и њиховоммеђународном регистровању из 1958. година (Лисабонски споразум),Женевски акт из 2015. године, пружа могућност заштите и географскимознакама којима се означавају производи који нису у потпуности произведенина одређеном географском подручју и код којих нема емпиријски доказивевезе између квалитета и својства производа са географским пореклом.4 Чакје Женевским актом стављено у могућност да се под заштитом географскихознака могу ставити и називи који нису географски, али у свести потрошачауказују на географско порекло производа. Према томе, Женевским актом је увеликој мери проширен спектар географских ознака које је могуће заштититина подручју тзв. Лисабонске уније. Као што је Женевским актом предвиђено,
2 “Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indicationsand Regulations Under the Geneva Act of the Lisbon Agreement of May 20, 2015”, WorldIntellectual Property Organization, Geneva, 2015.3 “Council Decision (EU) 2019/1754 of 7 October 2019 on the accession of the European Unionto the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and GeographicalIndications”, Official Journal of the European Union L 271/12, 24.10.2019.4 “Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their InternationalRegistration (as amended on September 28, 1979)”, World Intellectual Property Organization,Lisbon, 1979.
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могу му приступити и међународне организације, па је ЕУ искористила топраво и приступила му 2019. године.5
2) МЕРЕ ЕУНајзначајнији извори у предметној области које обрађујемо у раду су:Уредба (ЕУ) 2019/1753 Европског парламента и Савета од 23. октобра2019. о деловању Уније након приступања Женевском акту Лисабонскогспоразума о именима порекла и географским ознакама (Regulation (EU)

2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on
the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon
Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications), и ОдлукаСавета (ЕУ) 2019/1754 од 7. октобра 2019. о приступању Европске унијеЖеневском акту Лисабонског споразума о именима порекла игеографским ознакама (Council Decision (EU) 2019/1754 of 7 October 2019 on
the accession of the European Union to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on
Appellations of Origin and Geographical Indications). 

3) СВРХАСврха Уредбе (ЕУ) 2019/1753 јесте да утврди правила која омогућавају ЕУда остварује права и испуњава обавезе утврђене Женевским актом, у своје имеи у име држава чланица ЕУ које ратификују Женевски акт или му приступе.Женевским актом се штите имена порекла, укључујући ознаке порекла усмислу Уредбе (ЕУ) 1151/20126 и (ЕУ) 1308/2013 Европског парламента иСавета, као и географске ознаке у смислу Уредби (ЕУ) 1151/2012, (ЕУ)1308/2013, (ЕУ) 251/2014 и (ЕУ) 2019/7877 Европског парламента и Савета,
5 Tea Hasic, Ana Racki Marinković, “Protection of Traditional Products through GeographicalIndications in the European Union after the Entry into Force of the Geneva Act of the LisbonAgreement on Appellations of Origin and Geographyical Indications”, Pravni Vjesnik, 2022,vol. 38, p. 114.6 “Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs”, OJ L 343,14.12.2012, p. 1.7 “Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the namesof spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection ofgeographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates ofagricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008”, OJ L130, 17.5.2019, p. 1.
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који се у овој Уредби заједно називају „географске ознаке”.8, 9 Доношење Уредбе(ЕУ) 2019/1753 је за постизање основног циља да се ЕУ омогући учешће уПосебној унији на начин који ће обезбедити ефикасну заштиту географскихознака ЕУ на међународном нивоу, као и предвидети правила и процедуре којесе тичу деловања ЕУ након њеног приступања Женевском акту.
4) САДРЖАЈРади проширења политике заштите имена порекла и географских ознакана глобални ниво ЕУ је приступила Женевском акту Лисабонског споразума,што је омогућило проширење заштите ознаке географског порекларегистрованих на нивоу ЕУ у државама чланицама Лисабонске уније.10Уредба (ЕУ) 2019/1753 уређује деловање ЕУ након приступања Женевскомакту Лисабонског споразума о именима порекла и географским ознакама.Ова Уредба је обавезујућа у целини и директно се примењује у свим државамачланицама ЕУ. Уредбом се успостављају правила и поступци приликомделовања ЕУ након приступања Женевском акту Лисабонског споразума оименима порекла и географским ознакама. Појам географске ознаке обухватаимена порекла у смислу Женевског акта, укључујући ознаке порекла у смислуУредбе (ЕУ) 1151/2012 и (ЕУ) 1308/2013, као и географске ознаке у смислуУредбе (ЕУ) 1151/2012, (ЕУ) 1308/2013, (ЕУ) 251/2014 и (ЕУ) 2019/787.11Комисија ЕУ, у својству надлежног органа у смислу члана 3 Женевског акта,према члану 2 ове Уредбе, подносиће пријаве за међународну регистрацијузаштићених и регистрованих географских ознака у складу са правом ЕУ којисе односе на производе пореклом из ЕУ, у складу са чланом 5(1) и (2)

8 “Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17December 2013 establishing a common organization of the markets in agricultural productsand repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001and (EC) No 1234/2007”,OJ L 347, 20.12.2013, p. 671.9 “Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographicalindications of aromatized wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91”,
OJ L 84, 20.3.2014, p. 14.10 Radim Charvát, “Protection of Appellations of Origin Registered under the Lisbon Agreementin the Context of the Exhaustive Nature of the EU Protection of Geographical Indications andDesignations of Origin”, European Intellectual Property Review, Sweet & Maxwell, 2021, 43/10,p. 653.11 “Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the LisbonAgreement on Appellations of Origin and Geographical Indications”, OJ L 271/1 24.10.2019,Art. 1.
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Женевског акта при Међународним бироу Светске организације заинтелектуалну својину. Државе чланице могу затражити од Комисије дарегиструје у Међународни регистар географске ознаке које потичу са њиховетериторије и које су заштићене и регистроване према праву ЕУ. Захтев зарегистрацију се подноси као захтев физичког или правног лица како јенаведено у тачки (II) члана 5(2) Женевског акта, или од стране корисникакао што је дефинисано у тачки (XVII) члана 1 Женевског акта. Такође, захтевсе може поднети и на сопствену иницијативу. На основу таквих захтева,Комисија усваја проведбене акте у којима се наводе географске ознаке.Укидање географске ознаке која потиче из државе чланице и која јерегистрована у Међународном регистру, у складу са овом Уредбом, обављаћесе на начин да Комисија усваја проведбени акт како би затражила одМеђународног бироа да поништи регистрацију у Међународном регистругеографске ознаке из државе чланице. То се обавља када се оствари следеће:– географска ознака више није заштићена у ЕУ;– на захтев државе чланице из које географска ознака потиче, а на основу:– захтева физичког или правног лица, како је наведено у тачки (II) члана5(2) Женевског акта, или корисника као што је дефинисано у тачки (XVII)члана 1 Женевског акта; или– на сопствену иницијативу.– Комисија мора без одлагања обавестити Међународни биро о захтеву заотказивање.12Од члана 4 до члана 9 Уредба (ЕУ) 2019/1753 регулише права тзв. трећеземље, односно земаља које нису чланице ЕУ. Потребно је успоставитиодговарајуће процедуре за Комисију ЕУ у вези процене географских ознакакоје потичу из уговорних страна Женевског акта које нису државе чланице,тзв. треће уговорне стране, а које су регистроване у Међународном регистру,како би се донела квалитетна и одговарајућа одлука о заштити у ЕУ илипоништењу такве заштите, где је то релевантно. Комисија ће објавити свакумеђународну регистрацију о којој је Међународни биро послао обавештењеу складу са чланом 6(4) Женевског акта, а која се тичу географских ознакарегистрованих у Међународном регистру и којима уговорна страна порекла(како је дефинисано у тачки (XV) члана 1 Женевског акта) није државачланица; и односи се на производ за који је обезбеђена заштита географскихознака на нивоу ЕУ. Међународна регистрација се објављује у серији ЦСлужбеног листа Европске уније и укључује референцу на врсту производаи земљу порекла.13 Комисија ће, у року од четири месеца од датума
12 “Regulation (EU) 2019/1753”, оp. cit., Art. 3.13 Ibid., Art. 4.
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регистрације географске ознаке трећих земаља у Међународни регистар,извршити њихову процену, с циљем да се утврди да ли те географске ознакеукључују обавезне садржаје наведене у правилу 5(2) Заједничке уредбепрема Лисабонском споразуму и Женевском акту (Заједнички прописи), ипојединости у вези са квалитетом, репутацијом или карактеристикама какоје утврђено у правилу 5(3), и да би се проверило да ли се односи на производу погледу којег је предвиђена заштита географске ознаке на нивоу ЕУ. Овапроцена не укључује процену других посебних одредби ЕУ у вези састављањем производа на тржиште, на санитарне и фитосанитарнестандарде, маркетиншке стандарде или етикетирање хране.14 Поступакприговора за географске ознаке трећих земаља регистрованих уМеђународном регистру уређен je у члану 6 Уредбе. Приговор Комисији могуподнети државе чланице ЕУ, као и треће земље, на једном од службенихјезика институција ЕУ, у року од четири месеца од датума објављивањамеђународне регистрације. Приговор ће бити прихватљив само ако језаснован на једном или на више следећих основа:а) географска ознака регистрована у Међународном регистру усупротности je са именом биљне сорте или животињске расе и вероватно ћедовести потрошача у заблуду о правом пореклу производа;б) географска ознака регистрована у Међународном регистру употпуности или делимично истоимена je са географском ознаком која је већзаштићена у ЕУ, и не постоји довољна разлика у пракси између условалокалне и традиционалне употребе и презентације географске ознаке,узимајући у обзир потребу да се обезбеди правичан третман дотичнихпроизвођача и да се потрошачи не обмањују;в) заштита географске ознаке регистроване у Међународном регистру уЕУ прекршила би претходно право на жиг на нивоу ЕУ, регионалном илинационалном нивоу;г) заштита географске ознаке треће земље у ЕУ угрозила би употребупотпуно или делимично идентичног назива или искључиву природу жига нанивоу ЕУ, регионалном или националном нивоу, или постојање производакоји су легално стављени на тржиште најмање пет година пре датумаобјављивања међународне регистрације;д) географска ознака регистрована у Међународном регистру односи сена производ за који није обезбеђена заштита географских ознака на нивоуЕУ; ђ) назив за који се захтева регистрација је генерички термин натериторији Уније;
14 Ibid., Art. 5.
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е) услови наведени у тачкама (I) и (II) члана 2(1) Женевског акта нисуиспоштовани;ж) географска ознака регистрована у Међународном регистру јеистоимени назив који доводи потрошача у заблуду да верује да производипотичу са друге територије, чак и ако је назив тачан у погледу стварнетериторије, региона или места порекла тог производа.На темељу спроведене процене Комисија доноси одлуку о заштити у ЕУгеографских ознака трећих земаља уписаних у Међународни регистар.Одлуком о заштити географске ознаке утврђује се обим одобрене заштите иможе укључивати услове који су у складу са Женевским актом, а посебноодобрити и дефинисани прелазни период како је наведено у члану 17Женевског акта и правилу 14 Заједничких прописа. Комисија ће у случајуодбијања, у складу са чланом 15(1) Женевског акта обавестити Међународнибиро о одбијању ефеката дотичне међународне регистрације на територијиЕУ, у року од годину дана од пријема обавештења о међународнојрегистрацији. Комисија може и повући, у потпуности или делимично,одбијање које је претходно послала Међународном бироу, а на основусопствене иницијативе или на прописно образложени захтев државечланице, треће земље или физичког или правног лица које има легитимниинтерес. Комисија ће без одлагања обавестити Међународни биро о таквомповлачењу.15 Комисија може, према члану 9 Уредбе (ЕУ) 2019/1753, у целиниили делимично, прогласити ништавним дејства заштите географске ознакетреће земље у ЕУ. Комисија то може урадити на сопствену иницијативу, напрописно образложени захтев државе чланице, треће земље или физичкогили правног лица које има легитимни интерес. То се ради у случају дагеографска ознака више није заштићена у земљи уговорници порекла; илида географска ознака више није регистрована у Међународном регистру; илида више не постоји усклађеност са обавезним садржајем наведеним управилу 5(2) Заједничке уредбе или са појединостима у вези са квалитетом,репутацијом или карактеристикама наведеним у правилу 5(3) Заједничкеуредбе. Када више не постоји могућност додатне жалбе на проглашењеништавости, Комисија без одлагања обавештава Међународни биро опоништавању дејства међународне регистрације географске ознаке натериторији ЕУ. Комисија ЕУ треба да на редовној основи подносиМеђународном бироу Светске организације за интелектуалну својину(Међународни биро) пријаве за међународну регистрацију географскихознака које потичу и заштићене су на територији ЕУ у региструМеђународног бироа (Међународни регистар). Приликом припремеобавештења, државе чланице треба да размотре економски интерес у
15 Ibid., Art. 7.
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међународној заштити дотичних географских ознака и да посебно узму уобзир вредност производње и извозну вредност, заштиту по другимспоразумима, као и тренутну или потенцијалну злоупотребу у трећимземљама. Упис географских ознака у Међународни регистар треба да служиу сврху обезбеђивања квалитетних производа, лојалне конкуренције изаштите потрошача. С обзиром на њихову значајну културну и економскувредност, регистрацију географских ознака треба проценити у односу навредност створену за локалне заједнице, у циљу подршке руралном развојуи промовисања нових радних места у производњи, преради и другимсродним услугама.16Поред позитивних ефеката на потрошаче и произвођаче у ЕУ, важно јеистаћи и територијално проширење заштите која се даје Женевским актом, аливреме ће показати у којој мери ће Уредба (ЕУ) 2019/1753 помоћи успостављањукохерентног међународног система за заштиту географских ознака, у складу садругим успостављеним системима за међународну заштиту права индустријскесвојине.17 Осим наведеног, Уредба се бави и питањем коегзистенције претходнихжигова и географске ознаке регистроване у Међународном регистру којима јеодобрена заштита или се користе у ЕУ. Члан 10 Уредбе уређује однос измеђузаштите жига и заштите географске ознаке. Према њему, заштита географскеознаке не доводи у питање ваљаност претходне заштите жига на нивоу ЕУ и натериторији државе чланице ЕУ. Уколико би географска ознака регистрована уМеђународном регистру могла на нивоу ЕУ довести потрошача у заблуду упогледу правог идентитета производа, односно угледа и реномеа већ постојећегжига и дужине његовог коришћења, онда она неће бити заштићена. Жиг којије био заштићен у ЕУ и у употреби у земљи чланици, може се и даље штитити икористити, уколико је то било пре него је Међународни биро обавестиоКомисију о објављивању међународне регистрације географске ознаке, која бииначе била у супротности са употребом оба. С обзиром на искључивунадлежност ЕУ у вези са заједничком трговинском политиком, државе чланицекоје још нису потписнице Лисабонског аранжмана о заштити ознака порекла ињиховом међународном регистровању из 1958. године, ревидираном уСтокхолму 14. јула 1967. и измењеним и допуњеним 28. септембра 1979.(Лисабонски споразум), не би требало да ратификују или приступе томспоразуму. Што се тиче имена порекла који је већ регистрован премаЛисабонском споразуму, за производ који је заштићен овом Уредбом, државачланица ЕУ може изабрати да затражи (на основу захтева физичког илиправног лица, или на сопствену иницијативу) међународну регистрацију тог
16 Ibid., L 271/2 тачка 4 и 5.17 Miribung, Georg, “Changes Happen Slowly-Some Comments on Geographical Indicationsbetween the Geneva Act and Regulation 2019/1753”, Eur. Food & Feed L. Rev., 2020, vol. 15,p. 33.
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имена порекла према Женевском акту или поништење регистрације тог именапорекла у Међународном регистру. Држава чланица је у обавези да обавестиКомисију о избору између поменута два, закључно са 14. новембром 2022.године. У случају одабира прве опције (међународна регистрација тог именапорекла према Женевском акту) држава чланица ће, у координацији саКомисијом, проверити код Међународног бироа да ли је потребно извршитибило какве измене према правилу 7(4) Заједничке уредбе.18 Државамачланицама ЕУ које су већ потписнице Лисабонског споразума требало би дабуде дозвољено да остану као такве, посебно да би се обезбедио континуитетправа и испуњавање обавеза додељених тим споразумом. Међутим, они битребало да делују искључиво у интересу ЕУ и уз пуно поштовање њенеискључиве надлежности и да би се додатно унапредила хармонизација унутарунутрашњег тржишта. Име порекла, који је већ регистрован премаЛисабонском споразуму, за производ који спада у делокруг једне од прописаЖеневског акта, укључујући ознаке порекла у смислу Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012и (ЕУ) бр. 1308/2013, али није заштићен ниједном од тих уредби, државачланица ЕУ може да затражи или регистрацију тог имена порекла према Уредбиили поништење регистрације те ознаке порекла у Међународном регистру. Рокза обавештење Комисије је исти као и претходно поменут. Држава чланица ћезахтевати међународну регистрацију имена порекла према Женевском акту,ако је та држава чланица ратификовала или приступила Женевском акту, у рокуод једне године од датума регистрације географске ознаке према важећојУредби. Уколико је захтев за регистрацију према Уредби одбијен, или ако захтевза регистрацију по Женевском акту није поднет, држава чланица мора безодлагања затражити поништење регистрације тог имена порекла уМеђународном регистру.19Име порекла за производе који нису обухваћени подручјем применеУредбе (ЕУ) 2019/1753, и за које није обезбеђена заштита географских ознакана нивоу ЕУ, држава чланица која је већ потписница Лисабонског споразумаможе задржати било коју постојећу регистрацију у Међународном регистру.Таква држава чланица може да поднесе и додатне захтеве за упис уМеђународни регистар према Лисабонском споразуму имена порекла којапотичу са њене територије, ако је обавестила Комисију о нацрту захтева зарегистрацију таквих ознака порекла, уз доказе да пријава испуњава условеза регистрацију према Лисабонском споразуму и Комисија није издаланегативно мишљење у року од два месеца од таквог обавештења.20 Државечланице које су биле потписнице Лисабонског споразума пре приступања ЕУ
18 “Regulation (EU) 2019/1753”, оp. cit., Art. 11.19 Ibidem20 Ibidem
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Женевском акту могу наставити да штите имена порекла који потичу изтреће земље која је потписница Лисабонског споразума путем националногсистема заштите. Последице такве националне заштите биће искључиваодговорност дотичне државе чланице и неће имати утицаја на трговинуунутар ЕУ или међународну трговину.21 Те државе чланице не би требало дарегиструју према Лисабонском споразуму ниједно ново име порекла запроизводе који спадају у делокруг Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012, (ЕУ) бр.1308/2013, (ЕУ) бр. 251/2014 или (ЕУ) 2019/787, а с циљем да би се поштоваојединствени систем заштите географских ознака успостављен на нивоу ЕУ упогледу пољопривредних производа. Када су у питању одређени специфичнипроизводи Комисији при доношењу што квалитетнијих одлука помажу усмислу Уредбе (ЕУ) бр. 182/2011 следећи Одбори:– за производе из сектора вина који спадају у делокруг члана 92(1) Уредбе(ЕУ) бр. 1308/2013, Одбор за заједничку организацију пољопривреднихтржишта основаног чланом 229 те уредбе;– за ароматизоване производе од вина како је дефинисано у члану 3 Уредбе(ЕУ) бр. 251/2014, Одбор за ароматизоване производе од вина основаногчланом 34 те Уредбе;– за жестока пића како је дефинисано у члану 2 Уредбе (ЕЗ) бр. 110/2008Европског парламента и Савета (11), Одбор за алкохолна пића из члана47 Уредбе (ЕУ) 2019/787;– за пољопривредне производе и намирнице које спадају у делокруг првогподстава члана 2(1) Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012, Одбор за политикуквалитета пољопривредних производа основаног чланом 57 те Уредбе.22, 23Сами мултилатерални преговори који су се водили у оквирима Светскетрговинске организације, а у вези заштите имена порекла и географскихoзнака били су у застоју од самог почетка, и сваки напредак је тешко постићи.Различити интереси као и различити правни режими држава ометајумеђународно усклађивање заштите ознаке географског порекла. ТРИПС иЛисабонски споразум нису успели да успоставе широко прихваћенмеђународни систем регистрације или њихове заштите. Женевски акт језначајно побољшао режим заштите ознаке географског порекла, алиразличити приступи ЕУ и САД, нажалост, и даље изгледају непомирљиви.24
21 Ibid., Art. 12.22 “Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control byMember States of the Commission’s exercise of implementing powers”, OJ L 55, 13–18, 28.2.2011.23 “Regulation (EU) 2019/1753”, оp. cit., Art.15.24 S. Feng, “Geographical indications: Can China reconcile the irreconcilable intellectual propertyissue between EU and US?” World Trade Review, 2020, vol. 19, no. 3, pp. 424–445.
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Заштита имена порекла и географских ознака традиционалних производадоводи до пораста њихове тржишне вредности и раста потражње и продајеистих.25 Између осталог, зато је важна и добра регулатива њихове заштите.Остаје питање да ли ће Женевски акт успети да премости поделу измеђуземаља које промовишу sui generis модел заштите ознаке географског пореклаи надлежности common law.26 Међутим, за разлику од sui generis заштите именапорекла и географских ознака традиционалних пољопривредних ипрехрамбених производа, на нивоу ЕУ не постоји sui generis заштита занепољопривредне производе. Од постојеће регулативе у оквирима ЕУ за саданепољопривредни производи, као нпр. сувенири, немају практичне користи.
5) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУУредба (ЕУ) 2019/1753 Европског парламента и Савета о деловању Унијенакон приступања Женевском акту Лисабонског споразума о именима пореклаи географским ознакама, усвојена је у Стразбуру 23. октобра 2019. године, аступила је на снагу 13. новембра 2019. године. Одлука Савета (ЕУ) 2019/1754 оприступању Европске уније Женевском акту Лисабонског споразума о именимапорекла и географским ознакама, усвојена је у Луксембургу 7. октобра 2019.године, а ступила је на снагу 13. новембра 2019. године.
6) ИЗВОРИ “Council Decision (EU) 2019/1754 of 7 October 2019 on the accession of theEuropean Union to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations ofOrigin and Geographical Indications”, Official Journal of the European Union L271/12, 24.10.2019.Charvát, Radim, “Protection of Appellations of Origin Registered under the LisbonAgreement in the Context of the Exhaustive Nature of the EU Protection ofGeographical Indications and Designations of Origin”, European Intellectual
Property Review, 2021, vol. 43, no. 10, pp. 653–664.Feng, S., Geographical indications: Can China reconcile the irreconcilable intellectualproperty issue between EU and US? World Trade Review, 2020, vol. 19, no. 3,pp. 424–445.Hasic, Tea, Racki Marinkovic, Ana, “Protection of Traditional Products throughGeographical Indications in the European Union after the Entry into Force of

25 Tea Hasic, Ana Racki Marinkovic, оp. cit., p. 125.26 Muriel Lightbourne, “What’s in a Name? The Journey of Geographical Indications from Paris1883 to Geneva 2015”, GRUR International, 2021, vol. 70, no. 10, p. 933.
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the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin andGeographyical Indications”, Pravni Vjesnik, 2022, vol 38, pp. 113–136.Inama, Stefano, Crivelli, Pramila, The EU trade policy on geographical indicationsand the missing link with development”, In: Bilal San, Bernard Hoekmano (eds),
Perspectives on the Soft Power of EU Trade Policy, CEPR Press, 2019.Lightbourne, Muriel, “What’s in a Name? The Journey of Geographical Indicationsfrom Paris 1883 to Geneva 2015”, GRUR International, 2021, vol. 70, no. 10, p. 933.Miribung, Georg, “Changes Happen Slowly-Some Comments on GeographicalIndications between the Geneva Act and Regulation 2019/1753”, Eur. Food &
Feed L. Rev., 2020, vol.15.“Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23October 2019 on the action of the Union following its accession to the GenevaAct of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and GeographicalIndications”, Official Journal of the European Union L 271/1, 24.10.2019.Пајевић, Милан (ур.), Економско-привредни водич кроз Споразум о
стабилизацији и придруживању, ИСАЦ фонд, 2008, Београд.„Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022.године”, Службени гласник РС, 78/2018.„Закон о ознакама географског порекла”, Службени гласник РС, 18/2010.„Закон о потврђивању Лисабонског аранжмана о заштити ознака порекла ињиховом међународном регистровању”, Службени лист СРЈ –
Међународни уговори, 6/1998 од 4.12.1998. године.„Закон о потврђивању Мадридског споразума о сузбијању лажних ипреварних ознака порекла на производима”, Службени лист СРЈ –
Међународни уговори, 1/1999 од 25.12.1999. године.„Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова”, Службени гласник
РС, 101/13.,Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Ознаке географскогпорекла. Интернет: https://www.zis.gov.rs/prava/oznake-geografskog-porekla/, 18.5.2022.Завод за интелектуалну својину, Република Србија, Међународна заштитаознака географског порекла. Интернет: https://www.zis.gov.rs/prava/oznake-geografskog-porekla/medjunarodna-zatita-oznaka-geografskog-porekla/, 12.4.2022.
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7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУМеђународне организације, као што су Међународни трговински центар(ИТЦ), Организација за храну и пољопривреду (ФАО) и КонференцијаУједињених нација о трговини и развоју (УНКТАД), препознале су значајзаштите географских ознака и потенцијалну позитивну улогу увођења овеврсте заштите у мање развијене земље, као и за развој руралних подручја.27Закон о ознакама географског порекла Србије уређује начин стицања иправну заштиту ознака географског порекла. Под ознакама географскогпорекла подразумевамо име порекла и географску ознаку. Оне сеупотребљавају за обележавање природних, пољопривредних, прехрамбенихи индустријских производа, као и производа домаће радиности и услуга.28Према члану 3 Закона о ознакама географског порекла „име порекла јегеографски назив земље, региона, или локалитета, којим се означавапроизвод који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључивоили битно условљени географском средином, укључујући природне и људскефакторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају наодређеном ограниченом подручју”. Према члану 4 поменутог Закона,„географска ознака је ознака која идентификује одређени производ каопроизвод пореклом са територије одређене земље, региона или локалитетаса те територије, где се одређени квалитет, репутација или другекарактеристике производа суштински могу приписати његовом географскомпореклу и чија се производња и/или, прерада и/или припрема одвијају наодређеном ограниченом подручју”. Битно је, према томе, пре свега схватитиразлику између имена порекла и географске ознаке. Разлика је у томе штосе код имена порекла све фазе у поступку производње одвијају на ускомограниченом подручју, док је у случају географске ознаке битно да се наодређеном подручју одвија само она фаза у производњи која даје производурепутацију (посебна својства и квалитет).29 Србија се обавезала да обезбедизаштиту ознака географског порекла које су регистроване у Европскојзаједници још потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању(члан 33 став 1), а на основу Уредбе ЕЗ 510/2006 о заштити географскихиндикација и ознака порекла за пољопривредне и прехрамбене производе.30
27 Stefano Inama, Pramila Crivelli, “The EU trade policy on geographical indications and themissing link with development”, In: Bilal San, Bernard Hoekmano (eds),  Perspectives on the

Soft Power of EU Trade Policy. CEPR Press, 2019, p. 87.28 „Закон о ознакама географског порекла”, Службени гласник РС, 18/2010.29 Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Ознаке географског порекла.Интернет: https://www.zis.gov.rs/prava/oznake-geografskog-porekla/, 18.5.2022.30 Пајевић Милан (ур.), Економско-привредни водич кроз Споразум о стабилизацији и
придруживању, ИСАЦ фонд, 2008, Београд, стр. 33.
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Лисабонски аранжман о заштити ознака порекла и њиховом међународномрегистровању (закључен 31. октобра 1958. године, измењен у Стокхолму 14.јула 1967. године и са амандманима од 28. септембра 1979. године) потврђенје у Републици Србији доношењем Закона о потврђивању Лисабонскогаранжмана о заштити ознака порекла и њиховом међународномрегистровању.31 Мадридски споразум о сузбијању лажних и преварних ознакапорекла на производима (закључен 14. априла 1891. године, ревидиран уВашингтону 2. јуна 1911. године, у Хагу 6. новембра 1925. године, у Лондону2. јуна 1934. године и у Лисабону 31. октобра 1958. године, са Додатним актомиз Стокхолма од 14. јула 1967. године) потврђен је у Републици Србијидоношењем Закона о потврђивању Мадридског споразума о сузбијањулажних и преварних ознака порекла на производима.32Међународно регистровање ознака географског порекла из РепубликеСрбије врши се према одредбама Лисабонског аранжмана о заштити ознакапорекла и њиховом међународном регистровању (од 31.10.1958. године саизменама од 14.7.1967. године и амандманима од 28.9.1979. године).Међународни систем регистрације ознака географског порекла нудимогућност остваривања заштите ознака географског порекла у више државаи/или међувладиних организација. У оквиру Лисабонског система, једнамеђународна пријава замењује читав низ пријава које би иначе требало да сеподнесу Заводима одговарајућих земаља.33 Република Србија је чланицаЛисабонске уније и на њу се односе све одредбе Уредбе (ЕУ) 2019/1753 којеговоре о тзв. трећим земљама. Што се тиче поступка заштите права у Србији,Завод за интелектуалну својину надлежан je да води управни поступакзаштите права индустријске својине, укључујући и ознаке географскогпорекла. Инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом сеповређују права интелектуалне својине, између осталих и географске ознакeпорекла, врши Сектор тржишне инспекције у Министарству трговине,туризма и телекомуникација. Привредни суд у првом степену суди успоровима о ауторским и сродним правима и заштити и употребипроналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознакагеографског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије
31 „Закон о потврђивању Лисабонског аранжмана о заштити ознака порекла и њиховоммеђународном регистровању”, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, 6/1998 од4.12.1998. године.32 „Закон о потврђивању Мадридског споразума о сузбијању лажних и преварних ознакапорекла на производима”, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, 1/1999 од25.12.1999. године.33 Завод за интелектуалну својину, Република Србија, Међународна заштита ознакагеографског порекла. Интернет: https://www.zis.gov.rs/prava/oznake-geografskog-porekla/medjunarodna-zatita-oznaka-geografskog-porekla/, 12.4.2022.
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полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти, који настануизмеђу правних лица.34 Виши суд у Београду суди у првом степену у споровимао ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака,индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла,топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничкихпроизвода и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд.Привредни апелациони суд надлежан je за одлучивање о жалбама на одлукеПривредног суда у Београду, а Апелациони суд у Београду за одлучивање ожалбама на одлуке Вишег суда у Београду. За предмете кривичног судскоггоњења у области интелектуалне својине, у првом степену надлежан јеосновни суд. У Републици Србији ниједан од судија није специјализованискључиво за права интелектуалне својине. Међутим, због концентрацијепредмета из области права интелектуалне својине, у Привредном суду уБеограду и Вишем суду у Београду, ограничен је број судија који решавајупредмете из области права интелектуалне својине.35

ACTION OF THE EU AFTER ACCESSION TO THE GENEVA ACT 
OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN 

AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Summary: The paper analyzes the effects that occurred after accession of theEuropean Union to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations ofOrigin and Geographical Indications. The most significant changes andconsequences of this EU act have been reviewed through the analysis of severaldocuments and scientific literature. The adoption of the Regulation on EU actionafter accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Originand Geographical Indications (Geneva Act) is primarily aimed at using its exclusivecompetence from the EU’s common trade policy. Regulation (EU) 2019/1753complies with the obligations of the European Union (EU) to the World TradeOrganization arising from the Agreement on Trade-Related Aspects of IntellectualProperty Rights. The purpose of Regulation (EU) 2019/1753 is to establish rulesthat enable the EU to exercise rights and fulfill obligations set out in the GenevaAct, on its own behalf and on behalf of EU member states that ratify the GenevaAct or accede to it. Also, in accordance with Council Decision (EU) 2019/1754, theEU itself, as well as the member states that ratified the Geneva Act or acceded to it,and in connection with the Geneva Act in the Special Union, is represented by the
34 „Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова”, Службени гласник РС, 101/13,који се примењује почев од 1. јануара 2014. године.35 „Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године”,

Службени гласник РС, 78/2018.



EU Commission. The adoption of Regulation (EU) 2019/1753 is to achieve the maingoal of enabling the EU to participate in the Special Union in a way that will ensurethe effective protection of EU geographical indications at the international level, aswell as to provide for rules and procedures concerning the EU’s actions after itsaccession to the Geneva Аct. Well-regulated protection of appellations of origin andgeographical indications of traditional products leads to an increase in their marketvalue and growth in demand and sales of the same. However, unlike the sui generisprotection of appellations of origin and geographical indications of traditionalagricultural and food products, there is no sui generis protection for non-agricultural products at the EU level. The question remains whether the GenevaAct will succeed in bridging the divide between countries promoting the sui generismodel of protection of geographical indications and common law jurisdiction. TheRepublic of Serbia is a member of the Lisbon Union and is subject to all theprovisions of Regulation (EU) 2019/1753 that refer to the so-called third countriesor third Contracting Parties.
Keywords: European Union, designation of origin, appellations of origin,geographical indications, Geneva Act, Lisbon Agreement.
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ДА ЛИ СРБИЈА ИМА СПОРАЗУМ О ОТВОРЕНОМ НЕБУ?

Ирена АРСИЋ БОГДАНОВИЋ1
Апстракт: У предметном раду ауторка се бави анализом тзв. Споразума о
отвореном небу. Из студије произилази да се у свакодневној пракси овај Споразумпоистовећује са Споразумом о Заједничком европском ваздухопловном подручју,што према схватању ауторке није исправно. Посебну забринутост изазивачињеница да се у званичним објавама државних органа Републике Србије чинииста грешка. У образложењу овог случаја, ауторка посвећује пажњуистраживањима актуелних промена које се одвијају на тржишту цивилногваздухопловства у свету. Притом, она покушава да осветли нове изазове и ризикеса којима се суочавају национални авио-превозници у државама ЗападногБалкана услед спровођења политике придруживања Заједничком европском
ваздухопловном подручју.На методолошки приступачан начин, ауторка разматрамогућност националних авио-превозника за постизањем одређених бенефита упоменутим околностима, а на европском ваздухопловном тржишту. У раду сенаглашава да национални авио-превозници из земаља Западног Балкана могудобити пун приступ овом тржишту тек пошто окончају транзицију, тј.усаглашавање са прописаним процедурама и стандардима Европске уније (ЕУ).Иако ова фаза усаглашавања може бити успешно завршена, постоји увек ризикда нека од држава чланица не дâодобрење националним авио-превозницима дакористе наведена права. С друге стране, авио-превозници из ЕУ имају право на„отворено небо” над Западним Балканом за позиционирање својих компанија.  
Кључне речи: Споразум о отвореном небу, Споразум о Заједничком европскомваздухопловном подручју, Западни Балкан, Право ЕУ, вазушни саобраћај.
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1) УВОД У званичним објавама органа власти Републике Србије, као и у медијима,термин Споразум о отвореном небу неоправдано се користи као синоним за
Споразум о Заједничком европском ваздухопловном подручју (ЗЕВП) који јепотписан 29. јуна 2006. између ЕУ, земаља Западног Балкана, Исланда иНорвешке.2 Да би се разумела разлика између Споразума о отвореном небу иЗЕВП, неопходно је да се познају чињенице о дерегулацији и либерализацијицивилног ваздухопловства, као и политика отвореног неба за коју се САДзалажу деценијама уназад. Такође, неопходно је да се сагледају промене којесе дешавају на глобалном међународном тржишту цивилногваздухопловства, а посебно утицај који политика ЕУ за односе са трећимземљама има на ваздухопловни сектор суседних земаља. Након што јеКонгрес САД усвојио Закон о дерегулацији ваздухопловства 1978. године,цивилно ваздухопловство у САД је доживело велике промене, пре свега уструктури, профитабилности, броју путника, фреквенцијама летова,моделима пословања авио-компанија и смањењу цене авио-превоза. Намеђународном нивоу, убрзо након усвајања Закона, органи власти и авио-превозници САД почињу да улажу напоре за либерализацију приступамеђународним тржиштима. Наиме, сматрало се да даље повећање бројапутника и летова може да се постигне укидањем постојећих законскихограничења на основу којих је међународни авио-саобраћај уређен. Међутим,отварање неба изнад Северног Атлантика није био једноставан процес,будући да је ЕУ требало доста времена да либерализује ваздухопловнисаобраћај на нивоу Заједнице.3Либерализација међународног авио-саобраћаја ЕУ извршена је постепенокроз три пакета мера за либерализацију. Скоро истовремено са усвајањемтрећег пакета за либерализацију 1992. године, Министарство саобраћаја САДреализовало је своје иницијативе за отварање неба изнад Европе
2 Министарство за европске интеграције, Споразум о отвореном небу. Интернет:https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/sporazumi-sa-eu/sporazum-o-otvorenom-nebu,20.2.2022; РТС, Вести, Споразум о отвореном небу од пролећа, 9.2.2009; Никола Лунић,

Отворено или затворено, Council for Strategic Policy. Интернет: https://cfsp.rs/2020/06/23/otvoreno-ili-zatvoreno-nebo/, 20.2.2022; “Multilateral Agreement between theEuropean Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina,the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia,the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, theRepublic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on theestablishment of a European Common Aviation Area”, Official Journal of the European Union L,
285, 16.10.2006, pp. 1–46.3 Charles A. Hunnicutt, U.S.–EU Second Stage Air Transport Agreement: Toward an Open AviationArea, Georgia Journal of International and Comparative Law, 2011, vol. 39, pp. 670–672.
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потписивањем либералнијих споразума о цивилном ваздухопловству санеколико земаља чланица ЕУ.4 Први споразум о отвореном небу потписан јеса Холандијом, након чега следи потписивање више споразума о отвореномнебу са различитим европским земљама. Политика отвореног небаомогућила је превозницима САД да освоје страна тржишта тиме што сувишак својих капацитета упослили у Европи, постижући квази-каботажуунутар тржишта ЕУ.5 Међутим, САД су заузврат понудиле минималан приступпревозницима ЕУ тржишту САД. Будући да се испоставило да је стратегијаотвореног неба донела користи само америчкој страни, ЕУ је променила својуваздухопловну политику прихватајући чињеницу да споразум о отвореномнебу може да донесe једнаке користи европској страни само уколико јепотписан на нивоу Заједнице.6 Европска комисија је покренула судскепоступке против земаља чланица ЕУ пред Европским судом правде (ЕСП, садаСуд правде ЕУ), уз тврдњу да једино Комисија има искључиву надлежност дапреговара и склапа уговоре о пружању услуга међународног ваздушногсаобраћаја са трећим земљама. ЕСП је донео обједињену одлуку о тзв.случајевима отвореног неба 5. новембра 2002. године, на основу које је ЕУуредила своју спољну ваздухопловну политику и поништила споразуме оотвореном небу потписане са земљама чланицама.7 Током 2005. годинеминистри саобраћаја ЕУ су договорили три главна стуба спољне
4 Тhe United States Department of Transportation – DOT; Hannah E. Cline, “Hijacking Open Skies:The Line Between Tough Competition and Unfair Advantage in the International AviationMarket”, J. Air L. & Com., 2016, vol. 81, pp. 534–536.5 Каботажа је превоз путника, терета или поште авио-компанијом између две тачке уистој земљи. Амерички закон предвиђа да, иако је страним цивилним авионимадозвољено да лете у САД, они не смеју да приме, ни у једном тренутку унутар САД,особе, робу или пошту за транспорт до друге тачке у САД. Другим речима, каботажа уСАД је резервисана за америчке превознике. Ограничења страног власништва иограничења каботаже су уско повезана; ниједно страно лице не може поседоватиамеричког превозника, а само амерички превозници могу да остваре право накаботажу.6 Jacob A. Warden, “Open Skies at a crossroads: How the United States and European UnionShould Use the ECJ Transport Cases to Reconstruct the Transatlantic Aviation Regime”, Nw. J.

Int’l L. & Bus., 2003/2004, vol. 24, p. 227.7 “Case C-466/98 Commission v. United Kingdom” [2002], O.J. (C323/1); “Case 467/98Commission v. Kingdom of Denmark” [2002], O.J. (C323/2); “Case 468/98 Commission v.Kingdom of Sweden” [2002], O.J. (C323/3); “Case C-469/98 Commission v. Republic of Finland”[2002] ,O.J. (C323/4); “Case C-470/98 Commission v. Hellenic Republic” [2002], O.J. (C259/3);“Case C-471/98 Commission v. Kingdom of Belgium” [2002] O.J. (C323/5); “Case C-472/98Commission v. Grand Duchy of Luxembourg” [2002], O.J. (C323/6); “Case C475/98 Commissionv. Republic of Austria” [2002], O.J. (C323/7); “Case C-476/98 Commission v. Federal Republicof Germany” [2002], O.J. (C323/8).
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ваздухопловне политике ЕУ: довођење постојећих билатералних споразумау склад с правом Заједнице; стварање спољног Заједничког ваздухопловногподручја и проширење истог на суседне земље ЕУ, као и закључењесвеобухватних споразума са кључним партнерима.8 У складу са усвојеномспољном ваздухопловном политиком, а настојећи да постане придруженастрана ЗЕВП, Србија је као држава која није чланица ЕУ потписала Споразумо придруживању ЗЕВП 2006. године, обавезујући се да ће инкорпориративаздухопловне прописе ЕУ у домаће законодавство у неколико фаза.Међутим, 15 година након потписивања Споразума, Србија је још увек у првојтранзиционој фази без јасних назнака о роковима за отпочињање друге фазе,као ни оних о могућим користима које би придруживање ЗЕВП донело Србијикао земљи која није чланица ЕУ. Штавише, на основу више различитих објаваод стране органа власти, стручне јавности и новинара, настала је озбиљнаконфузија у вези са коришћењем термина Споразум о отвореном небу којисе неправилно користи као синоним за Споразум о ЗЕВП. 
2) НАСТОЈАЊА САД ДА ЛИБЕРАЛИЗУЈЕ ПРИСТУП

МЕЂУНАРОДНИМ ТРЖИШТИМАЈош током Чикашке мировне конференције САД су се залагале залибералније тржиште међународног авио-превоза. Међутим, будући да јевећина држава инсистирала на државном власништву над авио-превозницима и пружању услуга од стране авио- компанија претходноименованих билатералним уговорима, Чикашка конвенција из 1944.потврдила je основно начело потпуног и искључивог суверенитета државеизнад свог ваздушног простора и успоставила билатерални системрегулисања међународног цивилног ваздухопловства.9 Током Конференцијеурађена су два пратећа предлога споразума као опциони документи:Споразум о транзиту у међународном ваздушном саобраћају (познат и каоплан „две слободе”), и Споразум о међународном ваздушном транспорту(познат и као план „пет слобода”). Прихваћен је план „две слободе”, идржавама је остављена могућност да на основу билатералних уговора уређујумеђународни саобраћај њихових авио-компанија.10 Усвајање наведене
8 Commission staff working document – Preparation of the 36th ICAO Assembly – CommunityInformation Paper “The European Union’s engagement with the world aviation community”,SEC/2007/1025, Article 5.29 Kenneth Button, “The impact of US–EU Open Skies agreement on airline market structures andairline networks”, J Air Transp Manag, 2009, vol. 15, no. 2, 59–71; “Convention on InternationalCivil Aviation”, signed at Chicago on 7 December 1944, UN Treaty Series, 1994, vol. 15, p. 295.10 Richard Kermit Waldo, “Sequels to the Chicago Aviation Conference”, Law and Contemporary

Problems, 1946, vol. 11, pp. 609–628.



Европско законодавство, бр. 79/2022

215

конвенције резултирало је масовним склапањем билатералних уговора оавио-услугама, којима су била стриктно регулисана питања које авио-компаније ће летети између односних држава, које цене ће се наплаћивати,који капацитете ће се користити за пружање услуга, на који начин ће битираспорећени приходи и сл. Само две године након Чикашке конференције,САД и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске заључилесу први либералнији билатерални уговор тзв. Споразум Бермуда I, којим субила предвиђена и права 3, 4. и 5. слободе. Такође, овим Споразумом било јепредвиђено да се цене превоза одређују посредством Међународногудружења за ваздушни саобраћај уз сагласност обе владе.11 Питањесуверенитета над ваздушним простором посебно долази до изражаја крајемседамдесетих година 20. века, када је Одбор за цивилно ваздухопловство подвођством Алфреда Кана (Alfred E. Kahn), направио изузетно велики искоракпрема дерегулацији ваздушног саобраћаја, својим деловањем које није билоу складу са важећим прописима. Тако је Кан остао упамћен као „отацдерегулације” који је увео у употребу термин „отворено небо”.12 Прихватајућиполитику Одбора САД су донеле Закон о дерегулацији ваздухопловства 1978.године, који је уследило након фактичке дерегулације авио-саобраћаја уАмерици.13 Овим Законом створено је тржиште са јаком конкуренцијом иоргани власти више немају права да одлучују о комерцијалним питањимапословања авио-компанија које су у потпуности преузеле одговорност заопстанак и успех на тржишту. С друге стране пак, САД никада нису ублажиле врло рестриктивнезаконске прописе на основу којих страна лица не могу имати власништвоили контролу у америчким авио- компанијама изнад лимита од 25 посто.Под утицајем рада Одбора, америчке авио- компаније почеле су даприлагођавају своје пословне моделе према новим тржишним условима. Двапословна модела која су се показала најуспешнијима на домаћем тржиштусу: пословање по моделу звездастог саобраћаја са чвориштем и по моделупружања нискотарифних услуга. Пословање америчких авио-компанија свеје више зависило од туриста који су могли да попуне капацитете и покријутрошкове пословања, што је довело до тежње да своје пословање проширена међународна тржишта.14 Како су америчке компаније настојале иуспевале да са новим капацитетима уђу на међународно тржиште током
11 Peter P. C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Outer Space, A Comparative Approach,Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2003, pp. 109–122.12 Ibidem13 “Airline Deregulation Act”, S. 2493 (95th), 24 Оctober 1978.14 Erwin von den Steinen, National Interest and International Aviation, Kluwer Law International,Alphen aan den Rijn, 2006, pp. 95.
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седамдесетих година 20. века, почели су да јачају и притисци за и противлиберализације авио-саобраћаја у Европи. Као исход ових притисака,Уједињено Краљевство је непосредно пре доношења Закона о дерегулацијиједнострано раскинуло Споразум Бермуда I и издејствовало је потписивање
Споразума Бермуда II 1977. године, са рестриктивнијим одредбама којимасу, поред осталог, значајно била ограничена и права пете слободе. Збоговаквог потеза Уједињеног Краљевства, америчка влада и авио-превозницису били суочени са препрекама за либерализацију међународног тржиштана основу билатералних уговора, али нису одустaли од спровођења својеполитике отвореног неба, те су наредне 1978. године потписале протоколеса Белгијом, Холандијом и Немачком о укидању одређених рестрикција. Овирани либералнији билатерални споразуми сматрају се претечама споразумао отвореном небу које су САД почеле да преговарају током 1990-их. 

3) ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ВАЗДУШНОГ 
САОБРАЋАЈА У ЕУ За разлику од дерегулације ваздушног собраћаја у САД која је извршенау кратком временском периоду, чак и пре доношења самог Закона одерегулацији, европским земљама је било потребно много времена да сенаправи помак ка либерализацији ваздушног саобраћаја.15 Прихватањезаједничке политике превоза, као и политике јединственог неба Заједнице,било је отежано због сукоба интереса и различитих законских, економскихи политичких тежњи различитих западноевропских држава, важностибројних билатералних уговора о међународном авио-превозу, као и збогнејасноћа у вези са применљивошћу појединих чланова Римског уговора наавио-превоз. Због непостојања јасно дефинисаних одредби за авио-превоз,све до доношења пакета мера за либерализацију авио-саобраћаја, скоро пунетри деценије ваздухопловство је било изван главног тока европскихинтеграција.16 Савет остаје неактиван по питању ваздушног превоза иполитика авио-превоза ЕУ се није развијала све док ЕСП није донео вишеодлука које су постале темељ за законско регулисање ваздушног саобраћаја

15 Дерегулација значи укидање свих ограничења која доминирају тржиштем ваздушногсаобраћаја, чиме се омогућава слободан приступ међународном ваздушном саобраћају.Либерализација се дефинише као смањење ограничења наметнутих постојећимнационалним авио-компанијама. Видети: “Reports of Conferences”, AIR L., 1987, vol 12, pp.303, 306 (Fourth Lloyd’s of London Press International Aviation Law Seminar, Algarve,Portugal, Oct. 11–16, 1987).16 Споразум о оснивању Европске заједнице како је допуњен каснијим споразумима, Рим25. март 1957, чланови 85 и 86. 
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и док није усвојен Јединствени европски акт 1987. године.17, 18 ЕУ јепостепено развијала свеобухватни законодавни оквир почевши од 1988.године, кроз три пакета мера за либерализациу ваздушног саобраћаја. Циљспровођења либерализације европског ваздухопловног тржишта био је дасе остваре користи од јединственог европског економског простора и,истовремено, да се хармонизују законодавни оквири тако да се иста правилапримењују у свим државама. Првим пакетом мера готово у целости суукинуте одредбе о „једном повлашћеном превознику”, већина ограничењакапацитета су отклоњена, и државама чланицама је било онемогућено даблокирају предлоге за нижим тарифама превоза.19 Други пакет мераотворио је руте између скоро свих аеродрома Заједнице и релаксираоограничења у вези са услугама пете слободе и именовањем више авио-компанија за саобраћај на појединим рутама.20 Трећим пакетом мера, који јеступио на снагу 1. јануара 1993. године, Европски савет довршио је процесстварања Јединственог европског ваздухопловног тржишта. Наиме,Уредбама Савета бр. 2407/92, 2408/92 и 2409/92 успешно су отклоњена свакомерцијална ограничења за пословање авио-превозника унутар ЕУ, што једовело до стварања Јединственог европског ваздухопловног тржишта, којеје затим проширено путем споразума о Заједничком европскомваздухопловном подручју, док су национални авио-превозници државачланица постали „авио-превозници Заједнице”.21 ЕУ је убрзо постала
17 Одлука Суда од 4. априла 1974, Комисија Европске заједнице против РепубликеФранцуске, случај 167–73, Извештаји Европског суда 1974-00359; Одлука Суда од 30.априла 1986. о обједињеном суђењу у поступцима 209 до 213/84. 18 “Single European Act”, Official Journal of the European Union L, 169, 29.6.1987.19 “Council Regulation (EEC) No 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure forthe application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector”, Official

Journal of the European Union L, 374, 31.12.1987; “Council Regulation (EEC) No 3976/87 of14 December 1987 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories ofagreements and concerted practices in the air transport sector”, Official Journal of the European
Union L, 374, 31.12.1987; “Council Decision of 14 December 1987 on the sharing of passengercapacity between air carriers on scheduled air services between Member States and on accessfor air carriers to scheduled air-service routes between Member States 87/602/EEC, Official
Journal of the European Union L, 374, 31.12.1987.20 “Council Regulation (EEC) No 2342/90 of 24 July 1990 on fares for scheduled air services”,
Official Journal of the European Union L, 217, 11.8.1990; “Council Regulation (EEC) No 2344/90of 24 July 1990 amending Regulation (EEC) No 3976/87 on the application of article 85 (3) ofthe treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transportsector”, Official Journal of the European Union L, 217, 11.8.1990.21 “Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers”, Official
Journal of the European Union L, 240, 24.8.1992; “Council Regulation (EEC) No 2408/92 of
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поштовани креатор политике у области ваздушног превоза. С обзиром наопсежан законодавни оквир ЕУ који укључује бројне уредбе и директивекоје су на снази од 1988. године, авио-компаније држава које нису чланицеЕУ све више су под утицајем правне тековине ЕУ у областиваздухопловства.22 Развој законодавног оквира ЕУ настављен је после 1997.године, са фокусом на нове области као што су заштита путника и животнесредине, осигурање и безбедност и сигурност обављања авио-саобраћаја. 
4) СПОРАЗУМИ О ОТВОРЕНОМ НЕБУ Политика отвореног неба је међународна политика која има за циљ далиберализује ваздухопловну индустрију, пре свега, комерцијални ваздушнисаобраћај. Политика је иницирана од стране САД 1979. године, усвајањемЗакона о конкуренцији у међународном авио-превозу, којим је билопредвиђено да Министарство саобраћаја САД (US Department of Transportation– DOT), промовише конкуренцију на међународним тржиштима.23 Оваполитика је омогућила вођење преговора о билатералним споразумима зарелаксацију прописа о међународном авио-превозу између САД и другихземаља. Придржавајући се политике Министарства саобраћаја, САД супотписале први Споразум о отвореном небу са Холандијом у октобру 1992.године, омогућавајући превозницима уговорних страна отворен улазак нањихова тржишта, неограничене капацитете и фреквенције на свим рутамаи највећи могући степен слободе за одређивање цене превоза. Недуго наконпотписивања споразума са Холандијом, потписано је више споразума оотвореном небу са другим европским земљама.24 Премда је ова политикапоспешила конкуренцију на трансатлантским рутама, није постигнута

23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes”, Official
Journal of the European Union L, 240, 24.8.1992; “Council Regulation (EEC) No 2409/92 of23 July 1992 on fares and rates for air service”, Official Journal of the European Union L 240,24.8.1992; “Council Regulation (EEC) No 2410/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC)No 3975/87 laying down the procedure for the application of the rules on competition toundertakings in the air transport sector”, Official Journal of the European Union L, 240,24.8.1992; “Council Regulation (EEC) No 2411/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC)No 3976/87 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories ofagreements and concerted practices in the air transport sector”, Official Journal of the
European Union L, 240, 24.8.1992.22 Richard Smithies, Regulatory Convergence – Extending the Reach of EU Aviation Law, Journal
of Air Law and Commerce, 2007, vol. 72, p. 3.23 “International Air Transportation Competition Act”, 96th Congress (1979–1980).24 Benoit M. J. Swinnen, “Opportunity for Trans-Atlantic Civil Aviation: From Open Skies to OpenMarkets”, Journal of Air Law and Commerce, 1997, vol. 63, p. 269.
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очекивана дерегулација међународног тржишта. Уследиле су озбиљнекритике од стране институција ЕУ. Споразуми о отвореном небу ограничилису пословање европских превозника на више начина. Кључни разлози збогкојих споразуми о отвореном небу нису довели до обостране користипроизилазе из ваздухопловног законодавства САД, у складу са којим странисубјекти не могу поседовати нити контролисати више од 25% америчкогпревозника (власништво и контрола), нити могу да оснују нову компанијуунутар САД (право на оснивање). Такође, страни превозник не може да пружадомаће услуге унутар САД (каботажа), нити може да изнајми авион сапосадом америчкој компанији.25 Штавише, фрагментација европскогтржишта била је предност за америчке превознике. Док су европскипревозници могли да лете до дестинација у САД из својих земаља, америчкипревозници су могли да лете из било које европске земље „отвореног неба”до било које тачке у САД, као и на дестинацијама од једне европске земље„отвореног неба” до друге европске земље „отовреног неба”. Споразуми о„отвореном небу” су америчкој страни омогућиле саобраћај на дестинацијамаунутар ЕУ, што јесте облик каботаже. С друге стране, САД као јединствено игеографски велико тржиште нису омогућиле европским превозницима да наоснову права пете слободе створе „звездасти модел” авио-саобраћаја.Неравноправан положај уговорних страна подстакао је ЕУ да промениприступ отварању неба изнад северног Атлантика. Наиме, Комисија је заузелачврст став да је неприхватљиво да државе чланице граде своје односе сатрећим земљама потписивањем билатералних уговора о авио-превозу, будућида је у њеној искључивој надлежности да гради званичне комерцијалне односеса трећим земљама на нивоу Заједнице.26 Зато, Комисија је споразуме оотвореном небу прогласила некомпатибилним са прописима о конкуренцији,и 1998. године покренула више судских спорова.27 ЕСП је донео одлуке 5.новембра 2002. године о случајевима „отвореног неба”, пресудивши да су осамдржава чланица направиле прекршаје не само у смислу преузимањанадлежности које су у домену Комисије, већ и у смислу права на оснивањепредвиђених Уговором о ЕЗ.28 Као последица ове одлуке, билатерални уговори
25 Cornelia Woll, Transatlantic Relations as a Catalyst to European Integration, the Activism of the

European Commission in the Case of International Aviation, Deutscher AkademischerAustauschdienst (DAAD) Research Fellowship Program, 2003, pp. 8–9. 26 Angela Cheng-Ju Lu, International Airline Alliances: EC Competition Law/US Antitrust Law and
International Air Transport, Kluwer Law International, 2003, p. 39. 27 European Commission, Press Release, Open sky agreements: Commission welcomes European
Court of Justice ruling, IP/02/1609, 5.11.2002. Интернет: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_02_1609, 2.12.2002. 

28 Judgments in Cases C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-
475/98 and C-476/98; Judgment of the Court of 5 November 2002. Commission of the
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о „отвореном небу” између 27 држава чланица и САДсу поништени и замењениједним Споразумом о ваздушном превозу између САД, држава чланица иЕвропске заједнице у априлу 2007. године. Поред тога, на основу поменутиходлука ЕСП, ЕУ је развила своју спољну ваздухопловну политику за приступЗЕВП.29
5) СПОЉНА ВАЗДУХОПЛОВНА ПОЛИТИКА ЕУ Комисија је била веома упорна у настојањима да добије мандат од Саветаза активно учествовање у активностима међународних организација, као и дау име држава чланица ЕУ преговара билатералне уговоре са трећим државама.На пример, у мају 1995. године, Комисија је тражила од Савета свеобухватнимандат да у име Заједнице преговара са САД обезбеђивање једнакихмогућности за све авио-превознике Заједнице, као и боље услове у смислуприступа домаћем тржишту САД, али 18. јуна наредне године Комисија једобила ограничени мандат који није укључивао преговоре у вези са приступомтржишту, тј. правима на саобраћај, капацитетима, именовањима превозниказа одређене руте, и одређивањем цена.30 Удружење европских авио-превозника(Association of European Airlines – АЕА) такође је настојало да пронађе решењеза поспешивање ваздушног превоза на нивоу Заједнице. Тако је наведеноудружење изнело свој предлог за стварање заједничког ваздухопловногподручја (ЗВП) између САД и Европе, које би се простирало и изван граница„отвореног неба”. Након почетних разматрања, америчкој страни је 1999.предложен план за стварање такозваног Трансатлантског заједничког

ваздухопловног подручја – ТЗВП (Transatlantic Common Aviation Area – TCAA).Међутим, за америчку страну уговори о „отвореном небу” представљали сузаконодавно средство које доноси много више користи од дерегулисаногмеђународног авио-саобраћаја, те прихватање „позива за придруживањеЕвропском ваздухопловном подручју” није било у интересу САД.Залажући се
European Communities v. Kingdom of Belgium. Failure by a Member State to fulfil its
obligations – Conclusion and application by a Member State of a bilateral ‘open skies’
agreement with the United States of America – Secondary legislation governing the internal
air transport market (Regulations (EEC) Nos 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 and
95/93) – External competence of the Community – Article 52 of the EC Treaty (now, after
amendment, Article 43 EC) – Article 5 of the EC Treaty (now Article 10 EC), Case C-471/98.
European Court Reports, 2002, I-0968.

29 Francesco Gaspari, The EU Air Transport Liberalization and Re-regulation, Studio Legale
Pierallini & Associati, Rome, Italy, 2011, p. 20.

30 Eur-Lex, Document 61998CC0466. Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
GA/TXT/?uri=CELEX:61998CC0466, 12.12.2021.
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за концепт ТЗВП, Комисија и Удружење европских авио-превозника износилису тврдње да америчка политика „отвореног неба” није омогућила истаправила игре за све учеснике на тржишту. Комисија је такође тврдила да сустари билатерални уговори, а пре свега клаузула о националности, били унескладу са концептом превозника Заједнице заснованим на трећем пакетумера либерализације који је Савет министара усвојио. Ослањајући се на тзв.пресуду ЕСП о „отвореном небу”, од 5. новембра 2002. године, Комисија јеиздала два Саопштења. У првом је захтевала да државе чланице осигурајуусаглашавање својих уговора са законодавним оквиром Заједнице, и да непредузимају никакве међународне послове у домену ваздухопловства пре негошто разјасне своју надлежност у складу са законима Заједнице.31 У другом јеобразложила на који начин намерава да води спољне односе у доменуваздухопловства.32 У временском периоду између објављивања ова дваСаопштења, Братл група завршила је свој извештај о отвореномваздухопловном подручју између ЕУ и САД, којим је термин ТЗВП променилау Отворено ваздухопловно подручје (ОВП).33 Након другог Саопштења, Саветминистара је одобрио два мандата Комисије 5. јуна 2003. године, да може даводи преговоре у вези са ваздухопловством изван Заједнице. Тежња је била дасе постигну два основна циља: да се започну преговори са САД о ОВП и да сезапочну преговори са трећим земљама о замени клаузула о националности(хоризонтални мандат). Одмах по добијању првог мандата (вертикални
мандат), Комисија је започела преговоре са делегацијом САД. Након преговоравођених у периоду од октобра 2003. до марта 2007. године, потписан јеСпоразум о ваздушном превозу између САД, држава чланица и Европскезаједнице 30. априла 2007. године, који је заменио постојеће билатералнеспоразуме између 27 држава чланица и САД.34 Овим Споразумом признато јеЗаједничко европско ваздухопловно подручје, а превозници европских земаљапотписница Споразума добили су назив авио-превозници Заједнице.35 У складуса другим мандатом (хоризонтални мандат), Савет ЕУ је овластио Комисијуда симултано ради и на ревидирању билатералних уговора са државама које
31 “Communication from the Commission on the consequences of the Court judgements of 5November 2002 for European air transport policy”, COM(2002)0649 final, 19.11.2002.32 “ Communication from the Commission on relations between the Community and thirdcountries in the field of air transport”, COM/2003/0094.33 Brattle Group – Фирма за пружање консултантских услуга широм света, која ради навеома значајним државним пројектима. Има више пословница у различитим градовимаЕвропе, Америке и Азије, и значајан број запослених.34 “Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America andthe European Community and its Member States”, signed on 25 and 30 April 2007. 35 U.S.–EU Air Transport Agreement of April 30, 2007, Articles 3, 10, 13, 18.



Европско законодавство, бр. 79/2022

222

нису чланице ЕУ (изузев САД). Исход је била Уредба 847/2004 на основу које јебило омогућено државама чланицама да воде преговоре са трећим земљама,да предвиде нове уговоре о авио-услугама или да модификују постојеће,њихове анексе или било који друге односне билатералне или мултилатералнеаранжмане који спадају у надлежност ЕУ.36 Потом је дефинисана и спољнаваздухопловна политика ЕУ изложена у Плану развоја од 2005. године који себазирао на следећим основама: (1) Довођење постојећих билатералнихуговора о авио-услугама између држава чланица ЕУ и трећих земаља у складуса законом ЕУ – хоризонтални уговори; (2) Стварање Заједничкогваздухопловног подручја са суседним земљама ЕУ и, (3) Закључивање уговорао ваздушном саобраћају са кључним стратешким партнерима широм света.37
6) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СПОРАЗУМА О ЗЕВП 

ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕЛиберализација ваздухопловног тржишта ЕУ догодила се у последњојдеценији 20. века, у тренутку када се Србија суочавала са наметнутимполитичким и економским санкцијама, и када је национални авио-превозникбио искључен из међународних организација и институција.38 Као последицатаквих неповољних околности, српски авио-превозник улази у 21. век суоченса дуговима, судским споровима, мањком сталног и обртног капитала исумњама у опстанак пословања.39 Поред повећане конкуренције на новомлиберализованом тржишту, на тржишту бивше Југославије ушле су нове авио-компаније основане од стране бивших југословенских република.40 У таквимоколностима, Србија је као једину могућност за побољшање своје економске и
36 “Regulation (EC) No 847/2004 of the European Parliament and of the Council Of 29 April 2004on the Negotiation And Implementation Of Air Service Agreements Between Member StatesAnd Third Countries”, Official Journal of the European Union L, 157, 30.4.2004.37 European Union, External Aviation Policy. Интернет: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy_en, 20.2. 2022.38 Светски развој ЈАТ-а заустављен је усвајањем Резолуције бр. 757 Савета безбедности УН,30.5.1992. године, када су уведене потпуне медијске и економске санкције Југославији.Савет безбедности УН је усвојио Резолуцију 943 којом су санкције делимичносуспендоване. Међутим, може се сматрати са су санкције биле применљиве запословање ЈАТ-а до 1.03.1997, када је компанији поново примљена у Клириншку кућу,без које су финансијске трансакције између авио-компанија биле практично немогуће. 39 BDO, “Jat Airways” Belgrade a Joint Stock Company for Air Traffic. Financial Statements as of

and For the Year Ended, Independent Auditor’s Report, 31 December 2008, p. 6.40 Croata airlines основана је 20.8.1989. године, Montenegro airlines 25.10.1994. године,
Makedonski avio-transport (МАТ) 1994–2009. године, Air Srpska 1998–2003. године, Air
Bosna/B&H airlines 1994–2015. године; Albanian airlines 1991–2011. године.
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политичке позиције видела у кандидатури за чланство у ЕУ, а потписивањеСпоразума о ЗЕВП уследило је као саставни део свеукупних напора Србије запридруживањем ЕУ.41 На предлог Комисије, прво је потписан тзв. Хоризонталниспоразум 2005. године између Србије и Црне Горе и Eвропске заједнице, а убрзонакон тога Србија је потписала Споразум о ЗЕВП 29. јуна 2006.42 Споразум јепрвобитно потписало 11 држава (придружене стране), при чему се њиховаекономска и политичка ситуација значајно разликовала, док су односи измеђудржава потписница и ЕУ били и још увек су веома различити. Тако, Исланд иНорвешка су стране ЕЕП, Бугарска, Румунија и Хрватска су постале умеђувремену пуноправне чланице ЕУ, преосталих шест држава, међу којима јеи Србија, још увек су у поступку приступања ЕУ, уз различит степениспуњености захтева које пред њих поставља приступни процес. Споразумпредвиђа два транзициона периода током којих је свака придружена страна уобавези да усвоји у свој законодавни оквир релевантне ваздухопловне прописеЕУ. Први транзициони период траје од ступања на снагу Споразума доимплементације тачно предвиђених елемената, као што су пуноправночланство Заједничких ваздухопловних власти и спровођење предвиђенихзаконских прописа који се односе на ваздухопловну сигурност, ратификацијаМонтреалске конвенције, примена Документа 30 ECAC и спровођењепредвиђених законских прописа који се односе на ваздухопловну безбедност;остваривање напретка у имплементацији предвиђених правила о државнојпомоћи и конкуренцији итд. У првој фази, трећа и четврта слобода су употпуности либерализоване. Ово у пракси значи да током првог транзиционогпериода српски авио-превозник може да пружа авио-услуге на рутама измеђуБеограда и других градова ЕУ. Међутим, нема право да преузима путнике у
41 European Union, Serbia and EU. Интернет: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/27547/serbia-and-eu_en, 18.2.2022.42 “Commission of the European Communities, Proposal for a Council Decision on the signatureand provisional application of the Agreement between the European Community and Serbiaand Montenegro on certain aspects of air services”, Brussels, 29.7.2005. COM (2005) 353 final;Agreement between the European Community and Serbia and Montenegro on certainaspects of air services. Интернет: https://ec.europa.eu/ world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=2441,20.2.2022; “Decision of the Council and of theRepresentatives of the member states of the European Union meeting within the Council of9 June 2006 on the signature and provisional application of the Multilateral Agreementbetween the European Community and its member states, the Republic of Albania, Bosnia andHerzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Former Yugoslav Republicof Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway,Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission inKosovo on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA)”. Интернет:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2006_285_R_0001_01,20.12.2020.
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било ком граду ЕУ и превози их до било које друге дестинације у ЕУ, будући дасу то права пете слободе гарантована за другу фазу. Други транзициони периодпочиње након испуњења свих наведених услова који су предвиђени за првуфазу. Друга фаза подразумева либерализацију пете слободе између партнераЗЕВП, што би омогућило партнерима да преузимају путнике на аеродромимаслетања у другој земљи и да их превозе до треће земље. У пракси, српски авио-превозник би могао да опслужује нпр. руту Београд–Дизелдорф–Стокхолм. Сдруге стране, превозници Заједнице ће по принципу реципроцитета моћи даопслужују руте из било које земље ЕУ, или земље придружене стране, до нпр.Тивта преко Београда, што би свакако имало за последицу смањење профитасрпске националне авио-компаније у регионалном саобраћају. По завршеткудругог транзиционог периода, како превозници ЕУ тако и придружене странеЗЕВП имали би пуни приступ тржишту, укључујући и каботажу и права наоснивање. Међутим, никакви експлицитни датуми за завршетак фаза нисупредвиђени.43 Штавише, у складу са одредбама Споразума о ЗЕВП, напредак кановој фази либерализације није аутоматски, већ Заједнички комитет усарадњи са Европском Комисијом треба да одлучи да ли су захтеви испуњенина задовољавајући начин или нису. Тако, било која од земаља чланица ЕУ можеда се успротиви придруживању потписнице Споразума или да одложинапредовање. Споразум се састоји од мултилатералног дела (Главногспоразума и Анекса од I до IV), и Анекса V који садржи протоколе којипредстављају билатералне споразуме између Заједнице и сваке придруженестране. Према члану 1 Главног споразума, циљ је да се створи јединственоваздухопловно тржиште са земљама Западног Балкана, које ће се засниватина слободном приступу тржишту, слободи оснивања пословних јединица,једнаким условима конкуренције и заједничким правилима у областисигурности, безбедности, управљања ваздушним саобраћајем, социјалнихпитања и заштите животне средине. Међутим, Споразум такође предвиђа дасе право оснивања (слобода да се оснује и управља пословним јединицама,укључујући агенције, филијале и подружнице), неће примењивати за странекоје се придружују све до краја другог транзиционог периода будући да је пунаимплементација Уредбе 1008/2008 о лиценцирању авио-превозникасуспендована до краја другог транзиционог периода.44 Право на оснивање, какоје предвиђено у Споразуму о ЗЕВП, имају све авио-компаније лиценциране убило којој држави ЗЕВП као део јединствене јурисдикције ЕУ о авио-услугама.Авио-компаније лиценциране за обављање саобраћаја унутар ЗЕВП имају
43 Office for South East Europe, European Commission – World Bank, The European Common

Aviation Area and the Western Balkans: Domestic Reforms and Regional Integration in Air
Transport, 2007, February 4.44 “The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)”. Article 26 (internal market),Articles 49 to 55 (establishment) and Articles 56 to 62 (services). 
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право да оснивају нове авио- компаније у било којој другој држави чланициЗЕВП, да оснивају и управљају подружницама у другој држави чланици ЗЕВП,и да купују постојеће авио-компаније у другим дражавама чланицама ЗЕВП.Поред тога, могу да пружају авио-услуге унутар друге државе ЗЕВП или унутарцелокупног подручја ЕУ или ЗЕВП из те државе – и између било које другедржаве ЕУ или ЗЕВП до треће државе уколико ЕУ или појединачна чланицаЗЕВП могу да преговарају такву врсту приступа трећој земљи. Од потписивањаСпоразума о ЗЕВП до данас, Србија је извршила значајне измене свогзаконодавног оквира у циљу усклађивања са правном тековином ЕУ у доменуваздухопловства и изједначавања различитих аспеката обављања ваздушногсаобраћаја са законима ЕУ, међународним стандардима и праксама ICAO. Србијаје прво донела нови Закон о ваздушном саобраћају који садржи основнепринципе предвиђене уредбама и директивама ЕУ и основе за доношењеподзаконских аката којима се у потпуности преузимају уредбе ЕУ и примењујудирективе ЕУ.45 У складу са чланом 265 Закона, ДЦВ доноси прописе из областиваздухопловства који су садржани у Анексу I Споразума о ЗЕВП, надлежан је запримену европске регулативе у области економике саобраћаја, ваздухопловнесигурности, безбедности, управљањa ваздушним саобраћајем, као и у другимобластима које су директно повезане са ваздушним саобраћајем, при чему јепреузео улогу правног лидера за координацију и унапређење применеСпоразума у целини.46 Сходно томе, ДЦВ је донео значајан број правилникаимплементирајући кључне европске прописе и уједначавајући различитеаспекте обављања ваздушног саобраћаја изнад територије Србије саевропским праксама и регулативама. Упркос свим напорима, Србија је још увеку првој фази придруживања ЗЕВП. При томe, прва фаза Споразума о ЗЕВП непружа ништа више од слободе обављања ваздушног саобраћаја на основубилатералних споразума. Право на коришћење пете слободе у обављањусаобраћаја могло би да се додели српској авио-компанији не само кад Србијаиспуни све услове предвиђене Споразумом о ЗЕВП већ и када Заједничкикомитет потврди да су сви услови прве фазе испуњени на задовољавајућиначин. Даља либерализација ваздушног саобраћаја у Србији значила биомогућавање права каботаже и права оснивања под условом да се и то потврдина вишој инстанци. Више слободе у пружању услуга авио-превоза може даделује као потенцијална корист коју би Србија као придружена страна ЗЕВПмогла да оствари. Међутим, права на оснивање, власништво и контролу одкључног су значаја за опстанак националних авио-превозника налиберализованом ваздухопловном тржишту. Такође, стварање чворишта у
45 “Air Transport Law of the Republic of Serbia”, Official Gazette of the Republic of Serbia, 73/10of 12 October 2010. The Law has been revised for several times up to 2015.46 Ministry of European Integration, The National Programme for Adoption of the Acquis

Communautaire, Third Revision, 2018, p. 668. 
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малој земљи показало се знатно профитабилнијим од права на обављање авио-саобраћаја до било које тачке на много већој јединственој територији која исама има развијену ваздухопловну индустрију. 
7) ИЗВОРИAgreement between the European Community and Serbia and Montenegro oncertain aspects of air services. Интернет: https://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=2441, 20.2.2022. “Air Transport Law of the Republic of Serbia”, Official Gazette of the Republic of
Serbia, 73/10 of 12 October 2010. BDO, “Jat Airways” Belgrade a Joint Stock Company for Air Traffic. Financial
Statements as of and For the Year Ended, Independent Auditor’s Report, 31December 2008, p. 6.Benoit, Swinnen M. J., Opportunity for Trans-Atlantic Civil Aviation: From OpenSkies to Open Markets, 63 Journal of Air Law and Commerce, 1997, vol. 249, p.269.Button, Kenneth, The impact of US–EU “Open Skies” agreement on airline marketstructures and airline networks, J. Air Transp Manag, 2009.“Case C-466/98 Commission v. United Kingdom” [2002], O.J. (C323/1); “Case 467/98Commission v. Kingdom of Denmark” [2002], O.J. (C323/2); “Case 468/98Commission v. Kingdom of Sweden” [2002], O.J. (C323/3); “Case C-469/98Commission v. Republic of Finland” [2002], O.J. (C323/4); “Case C-470/98Commission v. Hellenic Republic” [2002], O.J. (C259/3); “Case C-471/98Commission v. Kingdom of Belgium” [2002] O.J. (C323/5); “Case C-472/98Commission v. Grand Duchy of Luxembourg” [2002], O.J. (C323/6); “Case C475/98Commission v. Republic of Austria” [2002], O.J. (C323/7); “Case C-476/98Commission v. Federal Republic of Germany” [2002], O.J. (C323/8).Cheng-Ju Lu, Angela International Airline Alliances: EC Competition Law/USAntitrust Law and International Air Transport, Kluwer Law International,2003. Cline, Hannah E., Hijacking Open Skies: The Line Between Tough Competition andUnfair Advantage in the International Aviation Market, 81 J. Air L. & Com., 2016,vol. 81.Commission of the European Communities, Proposal for a Council Decision on thesignature and provisional application of the Agreement between the EuropeanCommunity and Serbia and Montenegro on certain aspects of air services,Brussels, 29.07.2005. COM (2005) 353 final
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Commission staff working document – Preparation of the 36th ICAO Assembly –Community Information Paper “The European Union’s engagement with theworld aviation community”, SEC/2007/1025.“Commission of the European Communities, Proposal for a Council Decision on thesignature and provisional application of the Agreement between the EuropeanCommunity and Serbia and Montenegro on certain aspects of air services”,Brussels, 29.7.2005. COM (2005) 353 final. “Communication from the Commission on relations between the Community andthird countries in the field of air transport”, COM/2003/0094.“Communication from the Commission on the consequences of the Courtjudgements of 5 November 2002 for European air transport policy”,COM(2002)0649 final, 19.11.2002.“Convention on International Civil Aviation”, signed at Chicago on 7 December 1944,UN Treaty Series, 1994, vol. 15.“Council Decision of 14 December 1987 on the sharing of passenger capacitybetween air carriers on scheduled air services between Member States and onaccess for air carriers to scheduled air-service routes between Member States87/602/EEC, Official Journal of the European Union L, 374, 31.12.1987.“Council Regulation (EEC) No 2342/90 of 24 July 1990 on fares for scheduled airservices”, Official Journal of the European Union L, 217, 11.8.1990.“Council Regulation (EEC) No 2344/90 of 24 July 1990 amending Regulation (EEC)No 3976/87 on the application of article 85 (3) of the treaty to certaincategories of agreements and concerted practices in the air transport sector”,
Official Journal of the European Union L, 217, 11.8.1990.“Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers”,
Official Journal of the European Union L, 240, 24.8.1992.“Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Communityair carriers to intra-Community air routes”, Official Journal of the European
Union L, 240, 24.8.1992; “Council Regulation (EEC) No 2409/92 of 23 July 1992on fares and rates for air service”, Official Journal of the European Union L 240,24.8.1992.“Council Regulation (EEC) No 2410/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC)No 3975/87 laying down the procedure for the application of the rules oncompetition to undertakings in the air transport sector”, Official Journal of the
European Union L, 240, 24.8.1992.“Council Regulation (EEC) No 2411/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC)No 3976/87 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certaincategories of agreements and concerted practices in the air transport sector”,
Official Journal of the European Union L, 240, 24.8.1992.
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“Council Regulation (EEC) No 3975/87 of 14 December 1987 laying down theprocedure for the application of the rules on competition to undertakings inthe air transport sector”, Official Journal of the European Union L, 374,31.12.1987.“Council Regulation (EEC) No 3976/87 of 14 December 1987 on the application ofArticle 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concertedpractices in the air transport sector”, Official Journal of the European Union L,374, 31.12.1987.“Decision of the Council and of the Representatives of the member states of theEuropean Union meeting within the Council of 9 June 2006 on the signatureand provisional application of the Multilateral Agreement between theEuropean Community and its member states, the Republic of Albania, Bosniaand Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the FormerYugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic ofMontenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and theUnited Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishmentof a European Common Aviation Area (ECAA)”. Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL _2006_285_R_0001_01,20.12.2020.“European Common Aviation Area”, Official Journal of the European Union L, 285,16.10.2006.Erwin, von den Steinen, National Interest and International Aviation, Kluwer LawInternational B.V, 2006.Eur-Lex, Document 61998CC0466. Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61998CC0466, 12.12.2021.European Union, External Aviation Policy. Интернет: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy_en,20.2.2022.European Union, Serbia and EU. Интернет: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/27547/serbia-and-eu_en,18.2.2022.European Commission, Press Release, Open sky agreements: Commission welcomes
European Court of Justice ruling. Интернет: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_02_1609, 2.12.2002. Gaspari, Francesco, The EU Air Transport Liberalization and Re-regulation, StudioLegale Pierallini & Associati, Rome, Italy, 2011.Haanappel, Peter P. C., The Law and Policy of Air Space and Outer Space, A
Comparative Approach, Kluwer Law International, 2003.Hunnicutt, Charles A., U.S.–EU Second Stage Air Transport Agreement: Toward anOpen Aviation Area, Georgia Journal of International and Comparative Law,2011, vol. 39, p. 663.
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“International Air Transportation Competition Act”, 96th Congress (1979–1980).Judgments in Cases C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 and C-476/98.Ministry of European Integration, The National Programme for Adoption of
the Acquis Communautaire, Third Revision, 2018.“Multilateral Agreement between the European Community and its Member States,the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, theRepublic of Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republicof Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, theRepublic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission inKosovo on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA).Office for South East Europe, European Commission – World Bank. The European
Common Aviation Area and the Western Balkans: Domestic Reforms and Regional
Integration in Air Transport, 2007, February 4.“Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States ofAmerica and the European Community and its Member States”, signed on 25and 30 April 2007. “Regulation (EC) No 847/2004 of the European Parliament and of the Council of29 April 2004 on the Negotiation And Implementation Of Air ServiceAgreements Between Member States And Third Countries”, Official Journal of
the European Union L, 157, 30.4.2004.РТС, Вести, Споразум о отвореном небу од пролећа, 9.2.2009; Никола Лунић,
Отворено или затворено, Council for Strategic Policy. Интернет:https://cfsp.rs/2020/06/23/otvoreno-ili-zatvoreno-nebo/, 20.2.2022.“Single European Act”, Official Journal of the European Union L, 169, 29.6.1987.Warden, Jacob A., “Open Skies at a crossroads: How the United States and EuropeanUnion Should Use the ECJ Transport Cases to Reconstruct the TransatlanticAviation Regime”, Nw. J. Int’l L. & Bus., 2003/2004, vol. 24, p. 227.Waldo, Richard Kermit, “Sequels to the Chicago Aviation Conference”, Law
and Contemporary Problems, 1946, vol. 11, Richard Smithies, RegulatoryConvergence – Extending the Reach of EU Aviation Law, Journal of Air Law and
Commerce, 2007,vol. 72, p. 3.Woll, Cornelia, Transatlantic Relations as a Catalyst to European Integration, the
Activism of the European Commission in the Case of International Aviation,Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Research FellowshipProgram, 2003.
8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
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Премда је Чикашком конвенцијом потврђен потпуни и искључивисуверенитет над ваздушним простором изнад територија држава, дилеме окопитања колико би цивилно ваздухопловство требало да буде рестриктивноили либерално регулисано трају још од Чикашке конференције. Накондерегулације и либерализације ваздушног саобраћаја, ваздухопловнозаконодавство различитих држава значајно је промењено, док се концептсуверенитета посматра из другачије перспективе. Све више држава прихватаполитику отвореног неба, а бројни споразуми о отвореном небу потписани суне само у циљу омогућавања веће слободе обављања ваздушног саобраћаја већи у циљу остваривања значајних политичких и економских утицаја наглобалном тржишту. Због одредби Закона о ваздушном саобраћају САД, којерегулишу права власништва и контроле над авио- компанијама, испоставилосе да је политика „отвореног неба” била од користи само америчким авио-превозницима све до успостављања јединственог европског ваздухопловногподручја. Док је америчким компанијама на основу Споразума о „отвореномнебу” било дозвољено да успоставе чворишта у било којој од држава чланицаЕУ, национални превозници држава чланица нису имали иста права управозбог Закона САД који штите националне интересе. Оснивање јединственогевропског тржишта за авио-саобраћај током 1990-их довело је до стварањавеликог подручја за пружања услуге каботаже, у коме сви превозници државачланица ЕУ уживају иста права на оснивање. Прелаз од државног власништваи контроле на права власништва и контроле на нивоу Уније олакшало јеконсолидацију унутар ЕУ, и тиме довело до интензивног развоја пословањапревозника Заједнице. С друге стране, дошло је до измена традиционалнихклаузула о националности авио-превозника у билатералним односима државачланица ЕУ са трећим земљама. Стварањем јединственог европскогваздухопловног подручја и успостављањем јединствене политике ЕУ за односедржава чланица са трећим земљама у домену цивилног ваздухопловства,довело је до великих промена на ваздухопловном тржишту Западног Балкана.Наиме, бројне ваздухопловне компаније из ЕУ ушле су на тржиште ЗападногБалкана. Споразуми о отвореном небу су билатерални уговори који сепотписују у циљу обезбеђивања више права на пружање услуга авио-превозапутника и робе од права која се гарантују традиционалним билатералнимуговорима. На пример, типичани споразуми о отвореном небу које потписујуСАД предвиђају права на обављање летова у једном или оба смера,комбинацију различитих бројева летова са једним ваздухопловом, услугеизнад, између и преко дестинација, и дестинација на територијама уговорнихстрана у било којој комбинацији и у било ком редоследу, стајалишта на билокојој тачки, обављање транзитног саобраћаја кроз територију друге странеитд. Овакви споразуми о „отвореном небу” не захтевају сложене и дуготрајнепроцесе нити инкорпорацију правних тековина ЕУ у националнозаконодавство трећих земаља, без обзира на чињеницу да ли је напредовање
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за приступање односне треће стране у ЕУ направљено или није. Споразум оЗЕВП, с друге стране пак, представља мултилатерални уговорни инструментизрађен за земље које су кандидати за чланство у ЕУ. Он поставља услове којиби требалo да се испуне приликом приступања ЕУ. Док споразуми о „отвореномнебу” не предвиђају транзиционе периоде, ни фазе, Споразум о ЗЕВП сереализује кроз више фаза без јасних рокова за завршетак тих фаза и без билокаквих гаранција да ће страна која се придружује досегнути дуго очекивано„европско небо”. На основу претходно представљених чињеница може сезакључити да Споразум о ЗЕВП не би требало поистовећивати са Споразумом
о отвореном небу. Нарочито не ако су у питању јавна гласила и медији органаВладе Републике Србије. У супротном, може се доћи до закључка да бипогрешна терминологија и поистовећивање ова два правна акта довела допогрешне примене међународног ваздухопловног права, што би било штетнопо нашу земљу. Стога ауторка апелује на извршне власти и стручнa тела (ДЦВ)да наведној теми посвете дужну пажњу. С друге стране, поставља се оправданопитање какве користи уопште може имати Србија, њени грађани и дијаспора,али и национална авио-компанија од приступања ЗЕВП? У том погледу моглоби се с правом закључити да би са приступањем и применом одредаба ЗЕВПбила постигнута компаративна предност само за превознике ЕУ који су у



немерљиво бољем финансијском, инфраструктурном и организациономстатусу од домаћег авио-превозника. 
DOES SERBIA HAVE AN AGREEMENT ON OPEN SKIES?

Summary: In the subject paper, the author deals with the analysis of the so-calledAgreement on Open Skies. It follows from the study that in everyday practice thisAgreement is identified with the Agreement on the Common European AviationArea, which according to the author’s understanding is not correct. Of particularconcern is the fact that the same mistake is made in the official announcements ofstate bodies of the Republic of Serbia. In the explanation of this case, the authorpays attention to the research of the current changes taking place in the civilaviation market in the world. At the same time, it tries to shed light on the newchallenges and risks faced by national air carriers in the Western Balkan countriesdue to the implementation of the policy of joining the Common European AviationArea. In a methodologically accessible way, the author considers the possibility ofnational air carriers to achieve certain benefits in the mentioned circumstances,and on the European aviation market. The paper emphasizes that national aircarriers from the countries of the Western Balkans can get full access to this marketonly after completing the transition, that is, compliance with the prescribedprocedures and standards of the European Union (EU). Although this phase ofharmonization may be successfully completed, there is always a risk that some ofthe member states will not grant permission to national air carriers to use the saidrights. On the other hand, air carriers from the EU have the right to “open skies“over the Western Balkans for the positioning of their companies.
Keywords: Agreement on Open Skies, Agreement on the Common EuropeanAviation Area, Western Balkans, EU Law, air traffic.
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КОРПОРАТИВНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 
И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Бирсена НУМАНОВИЋ ДУЉЕВИЋ, 
Јанко ТОДОРОВ, Митар ЛУТОВАЦ1

Апстракт: У Европској унији (ЕУ) одавно тече расправа о потребиуспостављања система управљања кризама. У оквиру Заједничке спољне ибезбедносне политике ЕУ (Common Foreign and Security Policy – CFSP)предвиђени су механизми за управљање кризама, захваљујући којима ЕУпоседује капацитете да се супротстави безбедносним ризицима и претњама.То је видљиво кроз безбедносни менаџмент цивилних и војних мисија иоперација ЕУ у свету. С друге стране, постоји и тзв. корпоративни аспектибезбедности где се менаџерска функција остварује на микроплану уевропским привредним друштвима и другим корпоративниморганизацијама. Предметни рад управо је посвећен анализи корпоративнебезбедности и корпоративном безбедносном менаџменту. У постмодерномпериоду постоји тренд раста различитих безбедносних претњи и изазовакоји попримају малигне формате са непредвидивим последицама. Укомбинацији са традиционалним претњама нови облици прете да озбиљноугрозе интересе корпоративних организација. Стога је било потребноустановити систем корпоративне безбедности и безбедносног менаџментакако би се потенцијалне опасности спречиле. Корпоративни безбедноснименаџмент обухвата и проблематику управљања кризама, чији су узрочници
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поред човека често и природне појаве. На подручју Западног Балкана, које јеиначе политички и економски трусно, примена корпоративног безбедносногменаџмента и кризног управљања има посебну важност јер се њимаотклањају потенцијални безбедносни ризици за нормално одвијањепословних активности корпорација. 
Кључне речи: Корпоративни безбедносни менаџмент, управљање кризама,кoрпорације, предузећа, компаније, Западни Балкан
1) УВОДГеополитички, војни и економски односи у савременом свету у знаку сусукоба интереса који дефинишу геополитику, а самим тимe и безбедноснуслику света. Борба интереса данас се води софистицираним економским ивојним средствима, а свако проучавање глобалних односа мора проучаватимеђународне субјекте и њихове односе. Светску и регионалну безбедностможемо пратити кроз улоге појединих важних актера поретка (најснажнијихи највећих држава света, тј. главних светских центара моћи) и њиховемеђусобне односе. Савремени центри моћи у свету – САД, ЕУ, РускаФедерација и њихови међусобни односи су основни фактори који утичу насавремене међународне, економске, војне и геополитичке односе. Стога јебитно истражити те односе и видети шта је у њима добро а шта лоше, и којесу тенденције развоја. Савремена светска безбедност обележена јеглобализацијом, престројавањима глобалних актера светског поретка,покушајима успоставе глобалне владавине и универзалних конвенција. Упредметном раду анализира се спољнополитичка и безбедноснаоријентација ЕУ и њен утицај на регију Западног Балкана. Иако је регионалнабезбедност држава Западног Балкана детерминисана појединачнимспољним политикама држава, аутори су сматрали да је потребно испитатиутицај спољнополитичке и безбедносне оријентације ЕУ на безбедност овогрегиона. Приступање земаља Западног Балкана ЕУ један је од главнихприоритета сваке од њих. То подразумева неопходност будућег усклађивањаспољне политике ових држава са Заједничком спољном и безбедносномполитиком Европске уније. Ова обавеза прихваћена је и захваљујућипотписивању Споразума о стабилизацији и придруживању наведених земаљаЕУ. Такође, поспешивање положаја држава Западног Балкана у оквирумеђународних организација глобалног и регионалног карактера може битиподстакнуто кроз њихову међусобну подршку. За мир и просперитет овогрегиона веома је битно да се створе могућности за узајамна регионалнапартнерства. Пословни ризици у постмодерном пословном амбијентудиктирају ниво безбедности лица и имовине потребне за заштиту и развојпривредних организација. Када предузећа и компаније имају лидерскеамбиције на европском тржишту, то свакако шири фронт безбедносних
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ризика. Међутим, и пословни ризици су опредељни нивоом безбедноснихризика. Код великих пословних подухвата и ризици су већи и теже савладиви,што зависи од пословне политике и склоности менаџера ка ризицима.Корпоративну безбедност је погрешно сводити само на послове којима сенека организација штити од разних облика криминала и других појава којемогу оштетити или уништити њене вредности, довести до застоја илипрекида у пословању. Веома често се занемарују криминалне и друге радњеили догађаји везани за делатност организације који представљајубезбедносну претњу и ризик за окружење. Приватизација и долазак страногкапитала на наше тржиште отворили су питања значаја друштвеноодговорног понашања компанија и, надасве, корпорацијског криминала каооблика угрожавања са потенцијално или стварно опасним последицама попојединца и друштво. У том смислу, друштвено одговорно пословање постајебитан сегмент корпоративне безбедности посредством којег се остварујеутицај на шире аспекте безбедности којима државе и међународнеорганизације посвећују све већу пажњу.
2) БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ЕУПод појмом безбедносни менаџмент у корпоративном праву ЕУ,подразумева се lato sensu, одлучивање о безбедносним циљевимаорганизационог система, о начинима и средствима да се избегну неповољниутицаји који долазе из окружења, или самог организационог система, или дасе умањи њихов штетан утицај. Безбедносни менаџмент означава управљањересурсима усмерених ка постизању утврђених циљева безбедности. Ако седати циљеви испољавају у остваривању и заштити јавних интереса, онда јебезбедносни менаџмент прилагођен тим циљевима, односно омогућавањубезбедних услова за остваривање задатих циљева организације. Када су упрвом плану приватни интереси и циљеви, стратегија безбедносногменаџмента неког европског предузећа детерминисана је економскиминтересима и профитом.2 Полазећи од тога, сматра се да циљевибезбедносног менаџмента, најопштије посматрано, представљају подизањенивоа сигурности запослених и остварење економског интереса, односнопрофита. У теорији се истиче да послови безбедносног менаџментаобухватају пројектовање, организовање и управљање системом обезбеђењана начин којим се отклањају услови за настанак појава угрожавањабезбедности као што су тероризам, саботажа, пословна и индустријскашпијунажа тзв. унутрашње крађе, незгоде на раду и сл. Нису у питању само

2 Зоран Кековић, „Интегрална безбедност и пословно-безбедносни менаџмент”, Зборник
радова факултета цивилне одбране, Београд, 2003, стр. 280.
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одређени сегменти заштите (противдиверзиона заштита, заштита одиндустријске шпијунаже, контрола кретања, боравка странаца и сл.), којимсе у први план ставља способност, стручност и иницијатива кадра обезбеђењада на адекватан начин предвиди, предупреди и отклони савремене ризике ипретње. Према томе, безбедносни менаџмент у ЕУ обухвата и укључујеодређене безбедносно-заштитне процедуре којима се елементи системаобезбеђења доводе у функционалну зависност, с циљем да се предвиде,предупреде и отклоне савремени ризици и претње. Држећи се стратешкихпројекција и праваца развоја ове делатности у ЕУ и захтева тржишта, као ичињенице да је реч о алтернативним чиниоцима безбедности, поменутепроцедуре могуће је систематизовати на проактивне и реактивне процедуре.Сигурно је да је безбедносни менаџмент као дисциплина наука безбедности,али и науке менаџмента, јер своје теоријске основе црпи из једних и другихнаука. Теорије организације представљају главни теоријски извор којибезбедносни менаџмент преузима из наука менаџмента, док наукебезбедности дају основни теоријски концепт на коме се заснивају сваистраживања и пракса безбедносног менаџмента.3 Менаџмент јеуниверзална активност која није искључиво везана за ЕУ, већ се одвија и ванњених граница зато што су принципи менаџмента примењиви у свимобластима пословних активности у свету, почев од пољопривреде, спорта,трговине, здравства, па до уметности, образовања, религије итд. Менаџментсе тако подједнако односи на мала и велика предузећа и компаније, профитнеи непрофитне организације, на производне делатности и на пружање услуга.Дакле, менаџмент се може применити на све типове организација(предузећа, школе, банке, војску, цркву итд.) у свим земљама и међуразличитим културама. Отуд потиче: менаџмент у банкарству, менаџмент утуризму, менаџмент у саобраћају, менаџмент у пољопривреди, менаџмент успорту и сл. С друге стране, термин „менаџмент” може се везати за појединепословне функције као на пример: маркетинг, финансије, кадрове,производњу, менаџмент маркетинга, финансијски менаџмент, производнименаџмент, менаџмент људских ресурса.4 У новијој ЕУ пракси користе се ииновативни концепти попут: менаџмент тоталног квалитета, менаџменточувања човекове околине, логистички менаџмент, менаџментинформационих система итд. У суштини исто важи и за безбедноснименаџмент, који се може поделити на менаџмент у безбедносниморганизацијама, безбедносни менаџмент у органима државне управе, јавнимслужбама и делатностима, и безбедносни менаџмент у доходовним
3 Зоран Драгишић, Безбедносни менаџмент, Факултет за безбедност, Београд, 2006,стр. 15.4 Добрила Вујић, Менаџмент људских ресурса и квалитет: људи – кључ квалитета и

успеха, Центар за примењену психологију, Београд, 2000, стр. 12.
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организацијама. Говорећи уопштено, менаџмент безбедности примењује серелативно скоро, а узроци за почетак примене ове научне дисциплинеогледају се у постојању савремених безбедносних претњи које су учиниле даинтересовање за безбедност буде много веће него икада у историји ЕУ.Наиме, природа савремених безбедносних претњи наметнула је потребубављења питањима безбедности и у оним организацијама које безбедностникада нису имале у делокругу свог рада.5 Сам менаџмент је настао у веомадалекој прошлости – неке облике управљања организацијама које данасназивамо менаџмент, налазимо још код старих цивилизација. Изградњавеликих објеката, организација пољопривредне производње, уређењедржавних послова, али и припреме за вођење ратова и одбрану од освајачаподразумевали су организовање, планирање, руковођење и контролу.Успешност руководилаца на свим нивоима организовања старих друштавабила је пресудан фактор који је омогућавао опстанак и раст цивилизација. Однастанка првих држава, питања вођења војски у рату и миру, решавањепитања снабдевања и обуке војске, и друга питања за војску била су у центрупажње свих владара. Искуства која су се стицала у управљању, руковођењу икомандовању војском временом су се преносила и на друге организације, аод 20. века почело је и њихово теоријско уобличавање. Један од првихтеоретичара који је то уочио и указао је Фајол. У својој књизи Опште и
индустријско управљање из 1916. године, Фајол је поделио пословањепредузећа и компанија на шест пословних функција: техничку, комерцијалну,финансијску, безбедносну, рачуноводствену и административну. Издвајањебезбедности као посебне функције предузећа поставило је темељепроучавању безбедносног менаџмента и увођењу посебних организационихцелина у предузећа која се баве заштитом пословања.6 У савременом свету,изазови, ризици, и претње по пословање све су разноврснији и комплекснији,те је ова ситуација наметнула потребу за развојем и формирањем посебнихорганизационих јединица безбедносног менаџмента у сваком предузећу.Данас корпоративни менаџмент посебну пажњу поклања безбедности каоосновном услову опстанка и просперитета, и то кроз остваривање функције,циљева и задатака безбедносног менаџмента. У свакој привреднојорганизацији значај безбедности је врло јасан. Различити изазови, ризици ипретње, постављају се пред различите организације, па је самим тим и начинна који се те организације бране прилагођен њиховим потребама и зависи,пре свега, од општих циљева организације које, уз остале важне улоге, доносињихов менаџмент. Потреба за безбедношћу налази се у свим функцијама
5 Станимир Ђукић, Безбедносни менаџмент, Факултет за безбедност, Београд, 2007,стр. 29.6 Зоран Драгишић, Кристина Радојевић, Безбедносни менаџмент, Факултет за безбедност,2014, стр. 17.
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деловања организација – да би оне несметано обављале своје задатке иделовале на адекватан начин, потребно је да се уз угроженост те функције,анализирају и могући изазови, ризици и претње са којима би се организацијамогла суочити, а на основу тога би било могуће предложити мере заотклањање претњи и успешно пословање. Функције и задаци који суодређени од стране „топ менаџмента” одређују и какво ће бити место и улогабезбедносног менаџмента у организацији. Уз то, оне одређују одговорностикоје дата организација има према окружењу, а тичу се питања безбедности.Један од основних задатака безбедносног менаџмента јесте да спречипропаст и уништење привредне организације, што може наступити каопоследица негативних спољних утицаја или лошег менаџмента. Предвиђањепроблема или благовремено решавање јесте услов за постојање доброгменаџмента, с друге стране организациона структура мора битифлексибилна како би се прилагодила на промене и спречила уништењеорганизације. Контролу над факторима који могу довести до угрожавањаорганизације омогућава безбедносни менаџмент и тиме се остварују двациља. Прво – да се на време предвиде и да се спречи негативно дејствофактора или да се неутралишу штетне последице, и друго – да се уколико непостоји могућност спречавања дејства фактора угрожавања или отклањањапоследица менаџмент организације припреми за штетне последице.7Безбедносни менаџмент, нарочито у светлу основних безбедносних изазова,ризика и претњи представља веома важан сегмент пословања организација.Успех пословања данас у великој мери зависи од безбедности. Безбедност сеу већини организација посматра као приоритет менаџерског врха, тј. „топменаџмента”. Потреба за укључивањем безбедности у стратегију свакеорганизације све више расте и постаје интегрални део пословања теорганизације. Али улога и место безбедносног менаџмента није иста у свакојорганизацији – ово пре свега зависи од врсте посла којом се некаорганизација бави. Од општих циљева неке организације, пре свега, зависии начин на који се менаџмент бави питањима безбедности. У том погледуразликује се безбедносни менаџмент у организацијама којима је пружањебезбедносних услуга другим корисницима основна мисија, од безбедносногменаџмента у организацијама које се баве привредним и друштвенимделатностима где се безбедносни менаџмент налази у функцији очувања ираста организације. Основни циљ безбедносног менаџмента, без обзира наместо и улогу коју има у организацији, јесте повећање контроле ифлексибилности. Флексибилност организације је директно зависна одбрзине добијања информација и она представља способност организациједа благовремено и са минимумом губитака избегне опасности и предвиђамогуће изворе угрожавања и сопствене могућности да на угрожавања
7 Ibid., стр. 44.
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адекватно одговори. Безбедносни менаџмент има за циљ заштиту виталнихвредности организације, унапређивање и развој организације и достизањењених циљева. Безбедносни менаџмент у ЕУ не доноси стратешке одлуке,али утиче на њихово доношење тако што „топ менаџменту” обезбеђујеинформације на основу којих се дефинишу стратешки циљеви и доносеоперативне одлуке од којих, у крајњој линији, зависи опстанак и развојорганизације. Такође, безбедносни менаџмент у ЕУ има за циљ следеће:успостављање и очување организације која треба да пружи максималнубезбедност пословања, остваривање циљева организације, безбедностзапосленима и очување безбедности средине у којој се обавља пословање.Основни задатак безбедносног менаџмента јесте формирање, руковођење иконтрола над посебним организационим целинама које се баве делатношћу,а то врши помоћу основних функција као што су: планирање, организовање,руковођење и вођење, координација и контрола.
3) СОЦИЈАЛНО–ЕКОНОМСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ КРИЗЕ 

НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУТермин „криза” је у данашње време вероватно једна од најчешћеупотребљиваних речи у свакодневном говору. Често се користи за описивањеособне, односно приватне ситуације, али много је чешће у употреби заописивање стања са потенцијалним негативним консеквенцама у којима сеналази друштво као целина или поједине организације у његовом саставу.Но, упркос тако учесталој примени нема јасног и једнозначног појмовногодређења термина „криза”, већ постоје његове многобројне и међусобночесто различите интерпретације. Реч криза потиче из грчког језика. У старојГрчкој „криза” је означавала „пресуду” или „одлуку”, односно пресуднитренутак који одлучује о даљем позитивном или негативном развоју некествари или ситуације. Бит кризе јесте у доношењу одлука. У литератури сечесто понавља једна заблуда према којој на кинеском језику симбол за кризуукључује симболе који значе опасност и прилику, услед чега се тумачи да јекриза подједнако и добра и лоша. Синолози, експерти за кинески језик,указују на тачност само првог дела интерпретације тог појма. У свакомслучају, прво се тумачење уклапа у схватање концепта кризе према којем јереч о догађају који није искључиво негативан, већ у себи има и одређенихпозитивних потенцијала. У савременом добу, криза означава првенственоразликовање или способност разликовања, избор, суд, одлуку, а такође иизлаз, решење конфликта, појашњење.8 Криза је саставни део пословног века
8 Srđan Milašinović, Želimir Kešetović, “Crisis and Crisis Management – a Contribution to aConceptual & Terminological Delimitation”, Megatrend Review, 2008, p. 169.
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сваке организације. Не постоји организација која није запала макар у некумању пословну или финансијску кризу. Минимална пажња менаџераусловила би да се многе кризе избегну, а њихове организације сачувају одломова које криза изазива. Искуства нас уче да криза може да погоди целупривреду (општа економска и друштвена криза), неке гранепредузетништва, неке предузетничке фирме, или само неке делове већихпредузетничких организација. Криза јесте познавање деловања кризногпроцеса кроз фазе: 1) Потенцијалне кризе – ситуације у којој кризу нијемогуће установити нити она постоји; 2) Латентне фазе – кризa која сеиспољава али је није могуће идентификовати квантитативним мерењем и,3) Фазе акутне кризе где су приметни ефекти и организација која тежи да јесузбије. У сва три случаја – врста, обим и видљивост промена кључни су заодређивање животног цилуса кризе.9 Кризе се појављују на индивидуалномили друштвеном нивоу. На индивидуалном нивоу представљају повећанунапетост, психичко оптерећење, изложеност стресу, отежану оријентацију увремену и простору у процесу одлучивања, односно представљају промену ууобичајеном функционисању неке особе. На друштвеном нивоу показујупретећу друштвену ситуацију у политичким, економским, социјалним икултурним системима. Представљају препреку, битну промену која ометанормалан рад и изазива другу појаву као своју последицу. Као разлог да сеизбегну избор или доношење одлуке најчешће послужи као оправдање дасама себи постане сврха. У томе се налази објашњење што јој се углавномприписује негативно значење. Кризом се означава врло тешко стање наконкојег се очекује или разрешење или катастрофа.10 Поред организацијеодбране и промоције стабилности, управљање кризом трећа је важнадимензија сигурности која се разматра унутар теорија сигурности, а која јенепосредно важна за предметну дискусију. Поменуте три димензијемеђусобно су повезане и условљене јер свака зависи од претходне.Југоисточна Европа се посматра као регионална сигурноснаекспериментална процедура у којој се три споменуте димензије сигурностимогу теоријски истраживати и практично моделирати. Управљање кризом, гледано средњорочно, најважнија је димензијасигурности за регион Западног Балкана јер се, с једне стране, односи натероризам, организовани криминал, корупцију, елементарне непогоде,епидемије и др. С друге стране пак, управљање кризом се односи на контролупотенцијалних узрока етничких и међудржавних конфликата. Не постојијединствено гледиште око дефинисања кризе. Криза се може опште
9 Зоран Кековић, Кризни менаџмент и превенција кризе, Кризе и кризни менаџмент као

процес, Београд, 2006, стр. 44.10 Радослав Гаћиновић, Управљање кризама, Национални интерес, број 1/2011, стр. 299.
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дефинисати као наступајући ризик. Она је већ пре препозната и вреднована,или уопште није била опажена па је потпуно изненадно наступила.Лондонска школа за односе с јавношћу дефинише кризу као „озбиљанинцидент који утиче на човекову сигурност, околину, производе или угледорганизације. Обично је за такав инцидент својствен непријатељски ставмедија према њему”. Неки аутори кризу дефинишу и као непланирани инежељени процес који траје одређено време, а на који је могуће самоделимично утицати те се може завршити на разне начине. Криза се можедефинисати и као интензивна појава с потенцијално негативним исходомкоја утиче на организацију или на целу индустрију, као и на њихове јавности,производе, услуге или углед.11 Други научници кризу описују као „главнидогађај с потенцијално негативним исходом који погађа и организацију ињезине јавности, услуге, производе и/или њезино име”. Она омета нормалнопословање организације и у најгорем случају прети њеном опстанку. Кризаје непланирани и нежељени процес који траје одређено време, а на који јемогуће само делимично утицати те се може завршити на разне начине.Будући да криза најчешће погађа управо корпорације, под појмом„корпоративна криза” у литератури се подразумевају „непланирани инепожељни процеси ограниченог трајања и могућност утицања саамбивалентним исходом”. Дакле, криза је за организацију околност у којој севише не може нормално деловати. Омета рутинске активности, изазиванесигурност и стрес те угрожава дугорочни опстанак организације. Иакоможда на први поглед криза нема такве драматичне учинке, њен негативанутицај на имиџ организације може итекако бити велик те спречити даљиразвој и опстанак организације. Нису све кризе потпуна пропаст. „Криза јетачка преокрета, не нужно оптерећена непоправљивом негативношћу, већ јеокарактерисана одређеним степеном ризика и несигурности”. Криза се можепосматрати као преокрет у животу организације и прилика за побољшањеугледа. То је савршена прилика да управа неког подузећа или компанијеуведе потребне организационе промене, промени начин размишљања, оснујеновa одељења или уведе нову организациону културу. Криза јесте опасност,али је изазов и могући нови почетак – изазов као провера квалитета планаза одбрану од кризе, а нови почетак као прилика да се организација попут„феникса” уздигне још јача. Стога, можемо закључити да је за некуорганизацију криза истовремено и опасност и прилика.
4) ПОЈАМ КРИЗНОГ МЕНАЏМЕНТАПорекло термина „кризни менаџмент” налази се у политичкој сфери.Наиме, тврди се да је амерички председник Ј. Ф. Кенеди (J. F. Kennedy) први

11 Damir Jugo, Menadžment kriznog komuniciranja, Školska knjiga, Zagreb 2017, str. 20.
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употребио овај израз током Кубанске кризе 1962. године, када јеконфронтација САД и СССР, услед инсталирања совјетских ракета сануклеарним главама на Куби, довела свет на ивицу Трећег светског рата. Натај начин Кенеди је описао управљање једном озбиљном, ванредномситуацијом.12 Кризни менаџмент је процес којим се организација штити одизвесних надолазећих промена које прете њеном опстанку и виталниминтересима. Свака криза има три основна заједничка елемента, а то су: 1)Претња по организацију; 2) Елемент изненађења и, 3) Кратак периододлучивања.13 За разлику од управљања ризиком који подразумева проценепотенцијалних претњи и проналажења најбољих решења да се опасностиелиминишу или заобиђу, код управљања кризом организација се већ сусреласа датом претњом и мора имати одговор на све фазе њеног остварења,рачунајући и фазу опоравка. Кризни менаџмент као функција, односноделатности кризног менаџмента старији су од самог термина. Тако јеуправљање ванредним догађајима као формална одговорност владе САДнастало са напорима да се одговори на растуће претње пожара у великимградовима у 19. веку. Касније, кризни менаџмент настаје и као организација,односно формирају се посебни органи, тела и агенције које се бавеуправљањем кризама. И данас су кризе за сваку организацију неизбежне, алису менаџери и у профитном и у непрофитном сектору, као и у државнојуправи, свесни да њихово трајање може бити знатно краће, а последиценеупоредиво мање уколико је организација припремљена за кризу. Управото и јесте задатак кризног менаџмента у ЕУ као нове гране корпоративногменаџмента. Речено је да постоје два типа криза: „Кризе којима виуправљате” и „кризе које управљају вама”. Проактивно планирање омогућаваменаџерима да контролишу и реше кризу, а игнорисање могућности да докризе дође, с друге стране, води ка томе да криза крене властитом инерцијом.Кризни менаџмент се може применити у скоро свакој области људскеделатности, али се и данас најчешће повезује са међународним односима,политичким наукама и пословном сфером. За разлику од управљањаризицима (risk management), који укључује процену потенцијалних претњии проналазак најбољих начина како би се избегле те претње, кризнименаџмент (crisis management) укључује суочавање са претњама пре, токоми након што се оне догоде. Кризни менаџмент је дисциплина која се састојиод умећа и техника потребних за идентификацију, процену, разумевање исуочавање с тешким ситуацијама, посебно од тренутка њихове појаве па дотачке кад стартују процедуре за опоравак. Кризни менаџмент нијејединствена професија, већ је теоријски концепт који у истраживачкомсмислу обухвата посебну групу догађаја (кризе) које имају одређене
12 Желимир Кешетовић, Кризни менаџмент, Факултет безбедности, Београд, 2008, стр. 34.13 Душан Ристић, Стратегијски менаџмент, Нови Сад, Cekom books, 2009, стр. 345.
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заједничке законитости, али и велике међусобне разлике. Различитепрофесије баве се монетарним кризама, војним тензијама, тероризмом,природним несрећама итд., и тешко да би експерти из ових струка ефикасноделовали у области за коју нису стручни. Међутим, на одређеној апстрактнојравни они могу међусобно размењивати искуства. Израз „кризни менаџмент”није синоним за заштиту и спасавање, ни за обезбеђење од природних идругих несрећа, ни за цивилну одбрану, ни за све то заједно. Он обухватамного ширу друштвену реалност која постоји као теоријски концепт у науции истраживању, а не у реалном свету као систем, институција или центар заовладавање свим могућим кризним догађајима. Главне карактеристике којеобележавају све кризе односе се на претње, тј. на кризе које настају када сукључне вредности попут живота, здравља, сигурности, интегритета, правде,богатства и слично угрожени. Што су природа и обим тог угрожавања већи,то је и сама криза дубља. Природне катастрофе увек изазивају дубок осећајкризе јер носе претњу смрћу, повредама, материјалним разарањима исигурности људи. Финансијски скандал у великој корпорацији може изазватикризу у друштву ако пољуља поверење у економски систем и угрозисигурност радних места.14Поред тога кризе се често манифестују као опасност за езистенцију некеорганизације (профитне, непрофитне, државне), може имати процесникарактер, временска ограничења, у мањој или већој мери може бити иупарљива – на њу се може утицати. Иако кризе скоро никада не потичу одједног узрока, узроци криза су класификовани на жаришта, односно врстекризе. Тако се разликују привредне кризе, кризе гране и кућне кризе. Узроцикриза увек представљају оне факторе који директно доводе до њихове појаве.Они су свакако бројни и комплексни, па постоји и мноштво критеријума зањихово класификовање. На основу порекла промена могу се разврстати наендогене и егзогене, где су ендогени унутрашњи док егзогени узроци потичуиз спољног окружења предузећа. Корпоративне кризе су последицанедовољне способности предузећа да се прилагоди околини. У тржишнојпривреди трећина кривице за банкротство јесу егзогени узроци, а дветрећине ендогени. Процењује се да је тај однос у нашој привреди нештодругачији, односно да по једна половина кривице пада на обе стране. Кризапривреде се огледа кроз негативну општу ситуацију у околини предузећа: томогу бити неповољне околности у привреди, али и у политици, праву ислично. Таква се ситуација може поистоветити са олујом на мору. Шта би ондабило неопходно да би неки брод прошао кроз олујно невреме? Прво сепретпоставља да треба да постоји чврст брод и мотивисана посада заједно сакапетаном. На примеру предузећа чврст брод је здрава структура капитала,
14 Želimir Kešetović, Ivan Toth, Problemi kriznog menadžmenta, Veleučilište Velika Gorica, VelikaGorica, 2012, str. 42.
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што значи довољна стопа самофинансирања, другим речима, да предузећеније у претераним дуговима. Потребно је, дакле, у предузећу имати примеренустопу властитог капитала у односу на укупни капитал, као и мотивисанупосаду, односно компетентан менаџмент са стручним сарадницима истручном подршком који знају, хоће и могу. Други узрок пословне кризе јекриза гране. Симптоми кризе гране су засићење тржишта, промена жеља ипотреба купаца односно потрошача. Овде се разликују успешна од неуспешнихпредузећа. Успешна су она која су на време истраживањем тржишта дошла досазнања о промени потреба и жеља купаца. Уколико се не идентификујепромена понашања купаца на време, значи да вођство предузећа не зна штасе догађа у његовој грани. Такво ће предузеће бити изненађено новонасталомситуацијом, а оно ће кривца видети у конкуренцији и грани производње јерје њему кренуло лоше. Трећи и најважнији извор пословне кризе је кућнакриза. Истраживања у Немачкој, Аустрији и Швајцарској показују да је у око70% кризних случајева стварни извор и узрок кризе недовољно компетентанменаџмент предузећа. Кризе у кући јесу најопаснији узроци криза. Кодоваквог типа криза најчешћа су два узрока: грешке руководства и недовољнаснабдевеност сопственим капиталом, затим лош избор локације или правнеформе предузећа, али и преширок или преузак производни програм,погрешно донесена одлука између алтернатива производити или купити, иунапређења недовољно квалификованог особља.15 У случају наглог раста илисмањења предузећа постојећа организациона структура такође може постатичинилац оптерећења предузећа и унутрашњи извор кризе. Криза можепотећи и од руководства у случају борбе за власт или појава личнихконфликата. Претерана бирократија свакако може угушити иновативне снагеили флексибилност предузећа.
5) ОСВРТ НА БЕЗБЕДНОСНЕ РИЗИКЕ 

НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУЗа боље схватање изворишта геополитичке нестабилности неопходно јеуказати на неколико значајних историјских догађаја који су пресудноутицали на безбедност већине држава на простору Западног Балкана. Упоследњој деценији прошлог века дошло је до важних промена умеђународним односима, толико великим да се може говорити о процесуформирања новог система односа у свету. У основи тих збивања су двакључна момента: прво – унутрашње друштвене промене у низу земаља, пресвега у бившем СССР-у и Источној Европи, довеле су до урушавањасоцијализма и нестанка блоковске поделе света; друго – значајан пораст
15 James Argenti, Corporate Planning and Corporate Collapse, Long Range Planning, 1996, p. 12.
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улоге фактора економског, технолошког и информатичког развоја, чиме једелом промењена улога класичних војнобезбедносних фактора у политицидржава, а јачање међузависности довело је до кориговања појмовабезбедности и суверенитета. Резултат тих промена јесте чињеница да седанас налазимо у периоду трансформације целокупног система савременихмеђународних односа, што укључује и редефинисање концепта националнеи међународне безбедности. Промене у Источној Европи и бившем СССР-уизвеле су на историјску сцену низ супротности и интереса који су у ранијемпериоду били мање или више контролисани, попут међунационалних односа,граничних питања, положаја националних мањина и сл. У контексту таквестварности отпочели су процеси европских интеграција, у средишту којих јеЕвропска унија, али и распад бивше Југославије и неких држава источногблока. Специфични услови настанка, пре свега балканских земаља још једномсу показали да се нерешена питања прошлости морају једном решити, јерпредстављају стални извор нестабилности. Сви сукоби у прошлости ималису за циљ национално уједињење, али испреплетаност животног просторабалканских народа и интереса великих сила нису омогућили задовољењенационалних аспирација. Највећи национални снови остали су недосањании привремено склоњени у страну због интереса великих сила. Суштинскипроблем региона био је у томе што је његов мултинационални карактер биоу супротности са амбицијама политичких елита које су желеле да створенационалне државе.16 Из тог разлога, у мултиетничким државама као што суСрбија, Босна и Херцеговина, Македонија, стално постоји опасност одизбијања етничких сукоба, што представља латентни узрок нестабилностиБалкана. Једностраним проглашењем независности Косова и Метохије, каои признањем његове државности, пре свега од САД и земаља Западне Европе,овај простор је постао дуготрајни фактор регионалне нестабилности. Немасумње да савремена криза на простору Западног Балкана има свекарактеристике сложене међународне кризе, што се показало по ко зна којипут на свим досадашњим састанцима релевантних политичких представниканарода приликом разматрања предлога промена Устава појединих држава.Још увек су присутне несугласице између Грчке и Турске у вези са деловиматериторије и акваторије за које обе стране сматрају да им по неком основуприпадају. Истицање права на делове копна и мора кулминира после открићазначајне количине нафте у Егејском подморју. Услед насталих ипотенцијалних спорова затегнутост у односима између суседних државапонекад је достизала и критичну тачку, претећи да порасте у оружани сукоб.Захваљујући чињеници да су обе државе чланице НАТО – до њега није дошло.Економска криза којом је погођена Грчка и проистекли проблеми са
16 Славољуб Шушић, Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004, стр. 318.
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опстанком еврозоне отварају нове могућности за конфликте и тешкоће уодржавању стабилне регионалне безбедности. Без обзира на уложене напоре,може се рећи да простор Западног Балкана још увек није економски,политички и безбедносно конституисан као хомоген регион. Новија историјаговори да је Балкан безбедносно запуштен регион. Тиме се хоће рећи даниједан од основних узрока за учестала међусобна сукобљавања и ратовањаизмеђу локалних народа и држава, окупљених силом географије и историјена простору Балкана, није трајно отклоњен. У крајњем случају, то јепоследица међусобног деловања два битна чиниоца. С једне стране,чињеница да је модерна историја простора Западног Балкана текла подпресудним утицајем спољних сила, док су локални актери били углавномсамо учесници сукоба, али нису могли пресудно да утичу на њихов коначанисход. С друге стране, народе Западног Балкана углавном су само сустизалеи то независно од њихове воље, последице великих историјских догађаја уЕвропи и свету. То је један од кључних разлога што они данас још увекрешавају државне и националне проблеме заостале из два претходна века.Наравно да су велике силе себи давно присвојиле право да војно и политичкиинтервенишу у зонама својих стратешких интереса. Потреба локалнихактера за спољним гаранцијама безбедности и жеља великих сила дапостигну стратегијске циљеве најчешће су се завршавали претварањемвеликих сила у војно-политичке туторе неограниченог мандата. Како севећина држава на простору Западног Балкана још увек налази у фазипостсоцијалистичке транзиције и опоравка након оружаних сукоба, јасно једа су још увек присутни безбедносни ризици. Утолико пре, јер на релативномалом простору живи десет народа и више етничких група са још увекприсутним осећањем учињене „неправде”.
6) СПРЕМНОСТ МЕНАЏМЕНТА ДА ОДГОВОРИ НА КРИЗУМенаџмент предузећа или европских компанија често је неспреман, апонекад и несвестан настанка кризе чему значајно доприноси чињеница даје окружење истовремено и комплексно и недовољно поуздано. Усавременом свету препуном информација, менаџери тешко добијају довољноквалитетних информација за одлучивање. Да би што више смањилинеспремност и неизвесност, често се користе статистичке оцене о могућимопасним и кризним догађајима. Тада се мора водити рачуна о догађајима којису мало вероватни, али који доносе кризе са великим последицама. Криза јеискушење за менаџерске способности, јер у условима неспремности ипривидне неочекиваности од менаџера захтева још брже доношење одлуканего иначе, што представља стресну ситуацију. Зато је за успешно управљањекризом нужно потребно да менаџери буду свесни да их поштују приобликовању одговарајућих програма управљања, пре свега при изградњи
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система за лакше откривање и кризно планирање. Перцепција кризе праћенаје високим степеном несигурности о природи и потенцијалним последицамапретње. Таква несигурност отежава трагање за решењима, односноодговором на питање – шта се може учинити и шта ће се догодити акоизаберемо одређену опцију?
7) УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА КАО БЕЗБЕДОНОСНИ АСПЕКТ

ПОСЛОВАЊА КОРПОРАЦИЈАПројекат пословања се анализира и припрема у садашњости, а одлуке оњиховој реализацији могу се доносити такође у исто време, али конкретнареализација пословања данашњих корпорација се обавља у будућности. Пореализацији одређеног пословног подухвата могу се очекивати и планиратирезултати. Та будућност је неизвесна и непозната, па су и очекиванирезултати пословања неизвесни, односно ризични. Управљање ризиком укорпорацијама је један свеобухватни приступ идентификацији ризика иуправљања ризиком у свим аспектима пословања. С обзиром на то да се свакиризик мења што се тиче његовог утицаја и ургентности, корпорације биморале одговарајуће да реагују како би се осигурале да се свака штетаограничи и да се испитају све могућности за настанак ризика кроз праћење„рупа” на тржишту које носи нове ризике. Наиме, главна карактеристикауспешног пословања корпорације је њена могућност да предвиди глобалнеризике и да се са њима носи боље од других сличних организација.17 При овомсценарију где су улози веома високи, улога коју има „менаџер ризика” или„кризни менаџер” постаје још важнија. Фокус на објективност ипрофесионализам креирао је нови имиџ менаџера, који је данас прихваћенкао особа која се бави веома важном делатношћу која заиста има великиутицај и доводи до промена. Ризик у постмодерном пословном амбијентуукључује неизвесност и вероватноћу да ће се догодити нешто непредвиђенои обично нешто што не желимо и што нисмо планирали. Сваки пословниподухват је рискантан. У пословању савремених корпорација има пуно питања која брину већинуинтересних група, а међу њима мало оних коју су апсолутно предвидиљивии који се могу планирати и контролисати до извесне мере, као што су:очекивани обим производње, режијски трошкови, набавна ценарепроматеријала и опреме и др. Остале варијабле пословања корпорација сунепредвидљиве и веома се тешко могу контролисати. Ти непредвиђениризици су догађања на тржишту, односно у ближем и даљем економском
17 Јелена Авакумовић, Управљање ризиком у пословању савремених пословних система,Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд, стр. 92.
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окружењу, на која власници бизниса не могу имати никакав утицај, а мождаи увид. То су ризици који могу настати, због промене у укусима и трендовимана тржишту, активности које предузимају конкуренти, промене у монетарнојсфери (инфлација, дефлација, девалвација, ревалвација и др.), промене укредитној политици (експанзија или рестрикција кредита за набавкурепроматеријала и опреме, и куповина робе на кредит), промене у локалнојсамоуправи (затварање неке фабрике чији су радници купци робе којепроизводи компанија), и сл.18 Пословање данашњих корпорација постало јевеома сложено и одговорно, и његова реализација има много ризика којењихови власници успевају да савладају, или њихов негативан утицај смањена што мању меру штете. Напор и борба да се ризици смање и елеминишу, дасе победи и остваре постављени циљеви су идеје водиље пословања таквихкомпанија. Актуелну безбедносну ситуацију, а посебно безбедносноокружење постмодерних пословних система, карактерише постојањезначајног броја чиниоца и комплексност њихових односа.19 Ризици који суактивни у оваквом окружењу, под утицајем функције заштите или напреткомтехнике и технологије, често еволуирају у до сада непознате обликепотенцијалног угрожавања компанијских интереса. Циљ управљањаризиком је да се обезбеди да неизвесност који ризик са собом носи не доведедо ситуације која би одступала од дефинисаних пословних циљева. Већинааутора се слаже у оцени да је ризик могућност или мера вероватноћенастанка догађаја који може имати последице на животе људи, имовину ипословање компанија и организација. Под ризиком се подразумева свакамогућност у конкретном систему која са одређеном вероватноћом може даизазове неочекивану промену квалитета, односно промену или губитаксистема. Насупрот укорењеном мишљењу да је ризик искључиво негативнапојава, тј. делатност са негативном конотацијом, ефекти ризика могу иматипозитивне и негативне ефекте. Генерално се последице односе на могућешансе и прилике или, с друге стране, претње и опасности по лица, имовинуи пословање компаније.20 Организација има обавезу да преузме потребнемере и радње у циљу адекватног управљања ризицима у смислупревентивног деловања, неутрализације ризика, смањења негативнихефеката ризика, трансфера и прихватања ризика у зависности од његовогпојавног облика, времена трајања и интезитета испољавања. Основна улогаменаџмента ризика је да обезбеди несметани континуитет пословног
18 Ibid., стр. 93.19 Слободан Нешковић, Постмодерно друштво, у: Социологија – основне категорије и

постмодерно друштво, Београд: ВПШСС Чачак, 2010, стр. 202.20 Зоран Кековић et al., Процена ризика у заштити лица, имовине, и пословања, Центар заанализу ризика и управљање кризама, Београд, 2011, стр. 25.
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система у случаја испољавања негативних ефеката појединих ризика.Конкретно, задатак функције је да предупреди, спречи, смањи или прихватиризик на начин који неће нарушити пословне процесе у компанији, узпоштовање општих принципа економске исплативости. Својим специфичностима и различитим начином деловања,идентификујемо пет врста могућих ризика, и то: чист ризик (осигурљив илине, и не искључиво екстерног карактера у односу на моралне опасности),тржишни ризик (разлике у цени робе, различити валутни курсеви, повраћајуложеног), уобичајни ризик (вероватноћа уобичајног, стопа опоравка,изложеност уобичајном), оперативни ризик (грешке запослених, преваре,пад информационог система), ризик ликвидности (ризик нерасполагањадовољном количином средстава неопходних за сервисирање текућихфинансијских обавеза без утицаја на повећање цена; може да сетрансформише у уобичајни ризик).21 Деловањем различитих врста ризика супогођени сви, како грађани, тако и организације. Из аспекта профитабилнихорганизација, поред основних начела управљања ризиком, истиче се ипотреба да се унапред дефинише одговорност за индентификовани ризик.Ово је посебно важно имајући у виду економски утицај могућег губитка, каои потребу да се таква, евентуална издавања и дефинишу у буџету компанијеза наредни период. Са сигурношћу се може рећи да је управљање ризицимарелативно нова пословна категорија ЕУ предузећа, успостављена унутарорганизационе целине великих корпорација. У почецима свог деловањаделатност службе за управљање ризицима се умногоме разликовала одделовања савремене функције, превасходно имајући у виду облик и врстуактуелних ризика. У време настанка управљања ризицима па до данас, многотога се променило у испољавању и деловању самих ризика, као и у начинутретмана ризика са посебним акцентом на разноликост алата и опција којесу данас доступне. Почетни облици деловања функције управљања ризицимабазирали су се на покушајима да се поједини ризици предупреде превасходноњиховим трансфером на осигуравајуће компаније.22 Из тог разлога је ипочетно поистовећивање управљања ризицима са осигурањем од губитакабило донекле оправдано. Након Другог светског рата, велике компаније уЕвропи са диверзификованим портфолиом и имовином у физичком обликупочеле су да развијају самоосигурање против ризика које су покривалиподједнако ефикасно као и осигурање за многе мање ризике. Може сезакључити да управљање ризиком настаје као резултат финансијске анализетрошкова, који су у директној вези са опасностима које пословање носи са
21 Ibid., стр. 41.22 Јелена Авакумовић, Управљање ризиком у пословању савремених пословних система,Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд, 2013, стр. 92.
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собом и њиховим последицама, с једне стране, и висине трошкова његовенеутрализације или трансфера. Прави развој функција управљања ризицимаостварује након анализа исплативости трошкова осигурања, када почињесамостално да развија сопствене капацитете за управљање ризицима који суистовремено функционални и економски оправдани.23Спречавање инцидената била је једна од основних активностиновоосноване функције управљања ризиком. Посебно са развојем саобраћајаи невероватним убрзавањем протока људи, робе и информација на релативноједноставан и јефтин начин долази до усложњавања свих пословних процесаи стварања нових ризика по пословање компанија. Пословање је тада ушло успецифичну фазу деловања коју су карактерисали изузетно ризични услови,те се стога као неопходност јавила потреба за успостављањем и формалнефунције управљања ризиком (1987. године успостављена је прва функцијауправљања ризиком у банци од стране финансијске институције Мерил Линч
(Merrill Lynch), а од тог периода, па до данас, функција бележи стални раст).Успостављање функције управљање ризиком подразумевало је и формирањепозиције „ризик менаџера”. Имајући у виду да се не ради о традиционалној,тиме и општепознатој пословној делатности, компаније су се у почеткусуочавале са проблемом изналажења одговарајућих кадрова и каснијегформалног образовања запослених из ове области.Постојање великог броја ризика, као и њихова разноликост, на својеврстанначин обележила је савремено пословање. Како је у претходном делу радаобјашњено, процес који је довео до сложених услова пословања ЕУ компанијаи предузећа чини уједно да се делатност управљања ризиком промовише каонезаобилазна функција у савременим условима пословања. Tежњаруководства ЕУ компаније да спречи неконтролисане и непредвидљивекорпоративне услове и околности, базира се и на чињеници да ризици санеутралним или чак позитивним ефектима могу у корелацији са другимризицима или под дејством специфичних фактора еволуирати у ризике санегативним последицама, какви су губици усмерени против лица, имовине ипословања компаније.24 Утицај који ризици остварују на све сфере друштва(не само на корпоративно окружење), отуд добија све више на значају. 

8) ИЗВОРИArgenti, James, Corporate Planning and Corporate Collapse, Long Range Planning, 1996.Авакумовић, Јелена, Управљање ризиком у пословању савремених пословних
система, Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд, 2013.

23 Ibid., стр. 95.24 Зоран Кековић et al., op. cit., стр. 41.
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категорије и постмодерно друштво, Београд: ВПШСС Чачак, 2010.Ристић, Душан, Стратегијски менаџмент, Нови Сад: Cekom books, 2009.Шушић, Славољуб, Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004.Вујић, Добрила, Менаџмент људских ресурса и квалитет: људи – кључ
квалитета и успеха, Центар за примењену психологију, Београд, 2000.
9) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУСазнања о корпоративном безбедносном менаџмету, односно окорпоративној безбедности уопште унутар организационе структуревеликих пословних система ЕУ, доприноси остварењу компанијскихинтереса не само на ужем европском подручју већ и на простору ЗападногБалкана кроз делатност заштите лица, имовине и пословања предузећа икомпанија. Корпоративни безбедносни менаџмент делује унутар системанационалне безбедности, а има за циљ не само заштиту компанија ипредузећа од евентуалних ризика, већ и обезбеђење локалних заједница идруштва уопште. Такође, посредним утицајем на повећање економскебезбедности корпоративни безбедносни менаџмент утиче превентивно и
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на остваривање друштвено-политичке, а тиме и безбедносне стабилностиунутар државе. С друге стране, имајући у виду власничко-организационуструктуру, корпоративна безбедности и корпоративни безбедноснименаџмент припадају сегменту приватне безбедности. На тај начин, овафункција нормативно је препозната и прихваћена у ЕУ као део целокупногсистема безбедности. Уколико се друштвена одговорност компанијепосматра кроз призму делатности функције корпоративне безбедности,намеће се закључак да је повећање степена безбедности економскихсубјеката у целини допринос свеукупном нивоу безбедности друштва.Делокруг савремене функције корпоративне безбедности у односу на њенепочетке умногоме се разликује. Заступљеност сектора корпоративнебезбедности унутар организационе структуре великих пословних системау ЕУ, њен делокруг који се прожима кроз готово све сегменте компанијскогпословања, расположивост великог броја алата и метода борбе противсавремених безбедносних изазова, претњи и ризика, карактеришесавремену функцију корпоративне безбедности. У тежњи да секорпоративни безбедносни менаџмент адекватно и јасније сагледа, као ињегово место и улога у савременим безбедносним и пословним односима, ураду су пружена и адекватна објашњења у вези кризног менаџмента, тј.управљања кризама као фактору регулације евентуалних безбедноснихризика за компаније које послују на простору Републике Србије.
CORPORATE SECURITY MANAGEMENT AND CRISIS MANAGEMENT 

IN THE WESTERN BALKANS

Summary: In the European Union (EU), the need to establish a crisis managementsystem has been discussed for a long time. Within the framework of the CommonForeign and Security Policy of the EU (CFSP), crisis management mechanisms areforeseen, thanks to which the EU has the capacity to confront security risks andthreats. This is visible through the security management of the EU’s civilian andmilitary missions and operations in the world. On the other hand, there is also theso-called corporate security aspects where the managerial function is realized ona micro level in European companies and other corporate organizations. This paperis dedicated to the analysis of corporate security and corporate securitymanagement. In the postmodern period, there is a growing trend of varioussecurity threats and challenges that take on malignant formats with unpredictableconsequences. In combination with traditional threats, new forms threaten toseriously threaten the interests of corporate organizations. Therefore, it wasnecessary to establish a system of corporate security and security management inorder to prevent potential dangers. Corporate security management includes theissue of crisis management, the causes of which are often natural phenomena inaddition to humans. In the area of the Western Balkans, which is otherwise
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politically and economically dangerous, the application of corporate securitymanagement and crisis management has a special importance because theyeliminate potential security risks for the normal development of business activitiesof corporations.
Keywords: Corporate security management, crisis management, corporations,companies, Western Balkans.

Европско законодавство, бр. 79/2022

253





255

УЛОГА ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
У ПОЛИТИЦИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

Валентина ИВАНИЋ1

Апстракт: Као земља која се налази у процесу придруживања Европскојунији (ЕУ), Србија је у претприступним преговорима, а према Поглављу 22„Регионална политика и координација структурних инструмената”,остварила je умерени напредак. Како Поглавље 22 још увек није отворено,Србија може имати на располагању само она средства која ће јој тек битидата на коришћење након приступања ЕУ. Дакле, Србија тек треба да усвојиправни оквир за кохезиону политику док се затварање поменутог Поглављаможе очекивати онда кад Европска комисија оцени да је Србија доброприпремљена за транспарентно програмирање и управљање средствима изевропских фондова. Што се тиче програмирања, Србији се сугерише да серазвојни план, који представља правну основу за политику регионалногразвоја, усвоји у најкраћем могућем року. Наиме, ЕУ очекује да Србија овимпланом валоризује своје развојне потенцијале на регионалном плану. Будућида у међувремену није дошло до усвајања развојног плана, Србија је усвојилаСтратегију паметне специјализације за период од 2020. до 2027. године.Захваљујући овој Стратегији изршена је валоризација развојних потенцијаларегиона у Србији. Србији је овим поводом сугерисано да приступи израдиСтратегија паметне специјализације у фази када се приближи приступањуЕУ. Разлог томе јесте одлагање доношења стратегија паметнеспецијализације као једног од услова за коришћење средстава из Европскихструктуралних и инвестиционих фондова (ЕСИФ), као и време које је
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потребно за суочавање са феноменом „институционалног парадокса везаногза паметну специјализацију”. 
Кључне речи: Политика регионалног развоја, паметна специјализација,регионални развој, ЕУ, Србија
1) УВОД У овом тексту фокус је на регионалној политици ЕУ, као и на регионалнојполитици чланица ЕУ, али и оних земаља које претендују на чланство у ЕУ, спосебним акцентом на Србију. У наведеном контексту сагледаваће се улогапаметне специјализације у функцији регионалног развоја уопште, с посебнимфокусом на улогу коју може имати у политици регионалног развоја Србије.Регионална политика спада у ред развојних политика. Појам развоја је увекдалеко од заинтересованости доносилаца одлука у односу на проблем раста.У предметном раду анализира се „раст без развоја”, под условом да неколикопојединаца или територија напредују.2 Поред тога, анализира се и проблемразвоја који је заснован на поштовању принципа супсидијарности, што запоследицу има потребу да се фокус политика премешта на оне нивое властикоји су оптимални за спровођење политика развоја. Према ОЕЦД-у,регионални ниво је оптимални територијални ниво за спровођење развојнихполитика. Стварањем предуслова за коришћења финансијских инструменатаКохезионе политике и Европских структурних и инвестиционих фондова(ЕСИФ), омогућава се финансирање средњорочних и дугорочнихинвестиционих пројеката. То не значи да се ови програми субвенционишу,нити да се тиме субвенционише потрошња која oнeмогућава ефектесредњорочног и дугорочног инвестирања.3У ЕУ постоји наднационална политика и регионална политика земаљачланица ЕУ. Притом, постоје и регионалне политике земаља које претендујуна чланство у ЕУ. Како је реч о развојној политици од земаља чланица ЕУ, каои од оних које се налазе у процесу придруживања ЕУ, не очекује сетранспозиција законодавства у области регионалне политике. Природакохезионе политике јесте и политичка и економска. Политичка природакохезионе политике ЕУ огледа се у потреби да се ЕУ подржи као политичкипројекат. Подржавање ЕУ као политичког пројекта остварује сефинансијским инструментима кохезионе политике који се формулишу на

2 Eduardo Medeiros, “Strategic-Based Regional Development: Towards a theory of everythingfor regional development?” European Journal of Spatial Development, 2020, vol. 19, no. 5, pp.1–26. 3 Benedicta Marzinotto, “The growth effects of EU cohesion policy: A meta-analysis”; Bruegel
Working Paper, 2012, no. 14, Bruegel, Brussels. Интернет: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/78011/1/728570688.pdf. 1-07-2022.
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начин да се обезбеде адекватне користи за регионе држава чланица ЕУ. Какои само име указује, ради се о политици чији је циљ економска, социјална итериторијална кохезија.4 Актуелну кохезиону политику ЕУ одликује применаприступа паметне специјализације,5 а иновације су перципиране као основза Стратегију ЕУ 2020.6 У циљу испуњења стратешких циљева Европа 2020, уобласти истраживања и развоја, региони ЕУ имали су обавезу да ураде испроведу стратегије паметне специјализације. Администрације нанационалном нивоу, као и оне на регионалном нивоу, треба да развијустратегије паметне специјализације у циљу максимизирања утицајарегионалне политике у комбинацији са другим политикама ЕУ.7 Стратегијепаметне специјализације обезбеђују ефективну употребу државних фондова,и утичу на стимулисање приватних инвеститора, што може да помогнерегионима у концентрисању ресурса на неколико кључних приоритетауместо, као до сада, на усмеравање инвестиција ка свим секторима. Приступпаметне специјализације захтева да се политике и стратегије прилагоделокалном контексту и у том смислу примењује се приступу који у великојмери зависи од локалних и регионалних актера.8 У литератури се наглашаваулога институција у регионалном економском развоју.9 Границе измеђуформалних и неформалних институција су врло често замагљене.10 Паметнаспецијализација доприноси томе да регионалне политике буду усмерене ка„откључавању потенцијала раста ЕУ, афирмишући иновативност у свимрегионима, обезбеђујући комплементарности између подршке иновацијама,
4 “Single European Act”, Official Journal of the European Communities, L 169, 29. 6. 1987, pp. 1–28.5 “Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020”, 2010, стр. 7Lisa De Propris, David Bailey, “Industry 4.0 and transformative regional industrial policy” eds.,

Industry 4.0 and Regional Transformations, Routledge, New York, 2020, pp. 238–255.6 “Europe 2020: Europe’s growth strategy: growing to a sustainable and job-rich future”,European Commission, Directorate-General for Communication, Publications Office, 2015.  7 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the EuropeanEconomic аnd Social Committee and the Committee of the Regions Regional PolicyContributing тo Smart Growth иn Europe 2020”, Sec(2010) 1183, Brussels, 6.10.2010,COM(2010) 553 final.8 Andres Rodriguez-Pose, Marco Di Cataldo, Alessandro Rainoldi, “The Role of GovernmentInstitutions for Smart Specialisation and Regional Development”, JRC Research
Reports JRC88935, Joint Research Centre, 2014.9 Maximilian Benner, “Smart specialization and institutional context: the role of institutionaldiscovery, change and leapfrogging”; European Planning Studies, 2019, vol. 27m no. 9, pp.1791–1810, DOI: 10.1080/09654313.2019.1643826.10 Andres Rodríguez-Pose, “Do institutions matter for regional development”?, Regional Studies,2013, vol. 47, pp. 1034–1047. doi:10.1080/00343404.2012.748978.
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истраживању и развоју, предузетништву и информационо-комуникационимтехнологијама (ИКТ). Очекивања иду и у правцу развоjа капацитета заидентификацију сектора и технолошкиx домена, како би се промовисалилокални иновациони процеси у пољима за које се открије да имајупотенцијал за специјализацију”.11У наставку ваља поменути да кохезиона и регионална политика, као ипаметна специјализација ЕУ обухватају мноштво уговора и другихрегулативних аката који се тичу процеса придруживања ЕУ, а о чијојсадржини ће бити речи у наредном делу анализе.12
2) САДРЖАЈ МЕРА НА НИВОУ ЕУЕУ своју наднационалну регионалну политику користи као инструментекономске, социјалне и територијалне кохезије и дефинише је каопроактивну регионалну политику у примарном законодавству – у Уговору оЕУ и Уговору о функционисању ЕУ.13 Стратегија паметне специјализације јеједан од главних стубова регионалне политике ЕУ и све више се сагледава

11 European Commission, “Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020”,COM(2010) 553 final; SEC(2010) 1183; Brussels, 6.10.2010.12 “Consolidated version of the Treaty of the European Union”, 2008, OJ C115/13; “Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 2021, Bosnia and Herzegovina
Report 2021. EC; “Europe 2020: Europe’s growth strategy growing to a sustainable and job-rich future”, European Commission, Directorate-General for Communication,  PublicationsOffice; “Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. European Commission”, Brussels,2010; “Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020”, Еuroepan Commission,Brussels, 2010; “Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union”,
OJ L 326/47-326/390, 2020; “Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliamentand of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the EuropeanRegional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the EuropeanAgricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund andlaying down general provisions on the European Regional Development Fund, the EuropeanSocial Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealingCouncil Regulation (EC) No 1083/2006”, OJ L 347, 20.12.2013; “Single European Act”, OJ L 169,29.6.1987, pp. 1–28. 13 Угoвoр o функциoнисaњу Eврoпскe униje (УФEУ) рaзвиjeн je нa oснoву Угoвoрa ooснивaњу Eврoпскe зajeдницe. Имa углaвнoм исту структуру кao Угoвoр o EЗ. Нajвaжниjeизмeнe oднoсe се нa спoљнo дeлoвaњe EУ и увoђeњe нoвих пoглaвљa у вeзи сaeнeргeтскoм пoлитикoм, сaрaдњoм пoлициje и судствa у кривичним прeдмeтимa,свeмирoм, спoртoм и туризмoм. Прeвoд Кoнсoлидoвaнe вeрзиje Угoвoрa o Eврoпскojуниjи и Угoвoрa o функциoнисaњу Eврoпскe униje нa српски jeзик зaвршeн jeзajeдничким рaдoм Mинистaрствa зa eврoпскe интeгрaциje и Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтaзa зaкoнoдaвствo.
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као један од главних стубова индустријске политике ЕУ.14 У ЕУ стратегијапаметне специјализације је ex ante, предуслов за приступ „иновациономотивисаном” финансирању од стране ЕСИ фондова.15 Кохезиона политикаЕУ је у концептуалном смислу шира од регионалне политике ЕУ,16 иутемељена је на Уговору о функционисању ЕУ (УФЕУ). ЕУ има за циљ даучврсти економску и социјалну кохезију смањењем неједнакости у нивоуразвоја између региона. Јачање економске, социјалне и територијалнекохезије утемељено је на УЕФУ. Конкретно, члан 174 прописује циљ Уније –да смањује неједнакости између нивоа развијености различитих региона изаосталости најнеразвијенијих региона, док члан 175 предвиђа улогу државачланица и подстиче коришћење структурних фондова као инструмената запостизање циљева утврђених у члану 174. Ради унапређења укупног развојаЕУ развија и спроводи активности које воде ка јачању њене економске,социјалне и територијалне кохезије. Државе чланице спроводе својеекономске политике и координирају их тако да остварују циљеве одређенечланом 174. У циљу јачања економске, социјалне и територијалне кохезијеЕУ користи одговарајуће финансијске инструменте познатије као структурнифондови. Правне тековине ЕУ обухваћене овим поглављем укључују разнеуредбе које не захтевају преношење у национално законодавство. Уредбе,између осталог, дефинишу правила везана за припрему, усвајање испровођење програма који се финансирају из фондова. Најважнија је Уредба(ЕУ) 1303/2013 Европског парламента и Савета од 17. децембра 2013. године,о утврђивању заједничких одредби о ЕСИ фондовима и о утврђивању општиходредби о Фондовима и Европском фонду за поморство и рибарство, познатакао Уредба о заједничким одредбама (Уредба (ЕУ) 1303/2013).17Актуелну кохезиону политику ЕУ одликује примена приступа паметнеспецијализације.18 Иновације су перципиране као основ за Стратегију ЕУ
14 Slavo Radošević, Stancova Ciampi, “Internationalising Smart Specialisation: Assessment andIssues in the Case of EU New Member States”, Journal of the Knowledge Economy, 2018, vol. 9,no. 1, pp. 263–293.15 Ibidem16 Iain Begg, “Cohesion or Confusion: A Policy Searching for Objectives”, Journal of European

Integration, 2010, vol. 32, no. 1, pp.77–96. 17 “Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17December 2013 laying down common provisions on the European Regional DevelopmentFund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for RuralDevelopment, and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down generalprovisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, theCohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing CouncilRegulation (EC) No 1083/2006”, OJ L 347, 20.12.2013, pp. 320–469.18 Lisa De Propris, David Bailey, op. cit., pp. 238–255.
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2020.19 У циљу испуњења стратешких циљева Европа 2020, у областиистраживања и развоја, региони ЕУ имали су обавезу да ураде и спроведустратегије паметне специјализације. Стратегијa истраживања и развоја запаметну специјализацију представља искорак у историји европске политикерегионалног развоја и указује на преференције да политика регионалногразвоја буде базирана на иновацијама. У новом програмском периоду 2021–2027. донета је Уредба (ЕУ) 2021/1060 Европског парламента и Савета од 24.јуна 2021. године о утврђивању заједничких одредаба о Европском фонду зарегионални развој, Европском фонду за социјални развој, Кохезионом фонду,Фонду за праведну транзицију и Европском фонду за поморство, рибарствои аквакултуру, као и финансијска правила за азил, миграције и интеграцију,Фонду за унутрашњу сигурност и Инструменту за унутрашњу подршку уподручју управљања границама и визне политике.20Приоритети Кохезионе политике ЕУ рефлектују се кроз приоритете којисе наводе у Програмски периоду 2021–2027: „Компететивнија и паметнијаЕвропа, зеленија Европа, повезанија Европа, кроз јачање мобилности,инклузивнија Европа, Европа ближа грађанима, јачањем одрживог иинтегрисаног развоја свих типова територија“. Ex ante, услови су један одкључних елемената реформе кохезионе политике за период 2014–2020,уведени у сврху ефикаснијег коришћења Европских структурних иинвестиционих фондова (ЕСИ). Према Уредби 1303/2013 Европскогпарламента и Савета од 17. децембра 2013. године, о утврђивању заједничкиходредби о ЕСИФ фондовима сматра се да је нека земља испунила ex anteпредуслове ако је донела стратегију паметне специјализације, нанационалном или регионалном нивоу, која се темељи на СВОТ или сличнојанализи, како би се средства усмерила на ограничени низ приоритета уистраживању и иновацијама, ако обухвата мере подстицања приватнихулагања у истраживање и технолошки развој, ако садржи механизмепраћења, ако је донесен оквир у коме су наведени доступни буџетски извориза истраживања и иновације, ако је донет индикативни вишегодишњи планза израду буџета и приоритета за улагања у односу на приоритете Уније.21
19 “Europe 2020: Europe’s growth strategy: growing to a sustainable and job-rich future”, op. cit.20 “Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the EuropeanSocial Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund, and the European Maritime,Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migrationand Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support forBorder Management and Visa Policy”, OJ L 231, 30.6.2021, pp. 159–706.21 “Regulation (EU) No 1303/2013”, op. cit.
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Коначно, сматра се и да би земље које претендују на чланство у ЕУ требалода успоставе нови механизам који би био базиран на повезивањусуфинансирања пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ(ИПА) са Паметном специјализацијом.22
3) САДРЖАЈ МЕРА НА НИВОУ СРБИЈЕМере на нивоу Републике Србије обухватају низ значајних докумената –од инвестиционих планова, одлука о изради просторног плана, до извештајао скринингу, закона и уговора.23Преговори за приступање Републике Србије ЕУ у области кохезионеполитике воде се кроз Поглавље 22 које се односи на регионалну политикуи координацију структурних инструмената. Поглавље још увек нијеотворено, док се затварање може очекивати онда кад Европска комисијаоцени да је Србија добро припремљена за транспарентно програмирање иуправљање средставима из структурних и инвестиционих фондова (ЕСИФ),који ће јој бити на располагању после приступања ЕУ. До тада ће Србија иматимогућност финансирања кроз спровођење програма и пројеката које ЕУфинансира током претприступног периода (Инструмент за претпиступнупомоћ – ИПА) Прaвне тековине ЕУ обухваћене овим Поглављем укључујууредбе које не захтевају преношење у национално законодавство и које

22 Tine Lehmann, Maximilian Benner, Amra Kapo, “Institutional asymmetries in a low-coordination economy: the smart specialization paradox in Bosnia and Herzegovina,Innovation”, The European Journal of Social Science Research, July 4, 2022. Интернет:https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13511610.2022.2092075?needAccess=true1.5.2022.23 „Нови инвестициони план развојна шанса Србије” Влада Републике Србије, 2019;„Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027.године”, Службени гласник Републике Србије, (21/20); „Одлука о изради Просторногплана Републике Србије од 2021. до 2035. године”, Службени гласник Републике Србије,(48/19); „Извештај о скринингу Република Србија Поглавље 22 – Регионална политикаи координација сттруктурних инструмената”, Европска комисија; 2015 Брисел;  „Раднидокумент Комисије Република Србија Извештај за 2021. годину”, Европска комисија“Стразбур; „Записник са састанка експланаторног скрининга Поглавље 22: Регионалнаполитика и координација структурних инструмената”  2014;  Канцеларија за европскеинтеграције, „Пречишћене верзије Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУМинистарство за европске интеграције” 2019; Министарство за европске интеграције,Београд, „Закон о планском систему Републике Србије, „Службени гласник Републике
Србије, (30/18); „Акциони план за испуњавање захтева у области кохезионе политикеЕУ” 2019, Преговарачка група за поглавље 22, Република Србија, Београд.
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дефинишу правила везана за припрему, усвајање и спровођење програма којисе финансирају из фондова ЕУ.Аналитички преглед и оцена усклађености са правним тековинама ЕУ,односно експланаторни скрининг за Поглавље 22 одржан је 1. и 2. октобра2014. године, док је билатерални скрининг одржан 28. и 29. јануара 2015.године.24 Као резултат процеса скрининга, Европска комисија објавила јеИзвештај о скринингу у ком препоручује да се као мерило за отварањепоглавља изради детаљан Акциони план у ком ће се одредити јасни циљеви ивременски оквир за испуњавање захтева кохезионе политике ЕУ.25 Рад наизради Акционог плана за Поглавље 22 организовало је Министарство заевропске интеграције (МЕИ).26 Временски оквир за спровођење мерадефинисаних у Акционом плану је јасан, а водећи принцип био је да се 2021.година одреди као година планирана за испуњавање кључнихпредуслова/захтева кохезионе политике неопходних у припреми Србије заспровођење кохезионе политике ЕУ. У оквиру Поглавља 22 постоји шестподобласти које су важне када је у питању оцена напретка: Законодавни оквир,Институционални оквир, Административни капацитети, Програмирање,Праћење и процена и Финансијско управљање и контрола. Даља анализа јефокусирана на програмирање, као подобласти која се оцењује када је у питањунапредак у оквиру Поглавља 22. Према Извештају о напретку за Србију, за 2021. годину, наведенеподобласти су оцењене свака појединачно. Констатовано је да је „Србијаумерено припремљена у области регионалне политике и координацијеструктурних инструмената”.27 Према Извештају о напретку за Србију, за 2021.годину сугерише се да Србија треба да: 1) спроведе усвојени акциони планкако би испунила захтеве кохезионе политике ЕУ, укључујући номиновањеинституција и тела, по потреби и у зависности од случаја, у складу са планом;2) да унапреди капацитете централних, регионалних и локалних тела, саакцентом на индиректном управљању програмима у оквиру претприступнепомоћи ЕУ, и пружи гаранције да се кључне позиције у структурама попунена трајној основи, уз задржавање кључног кадра и, 3) да се Србија постара дасви инструменти буду усклађени са захтевима ЕУ у смислу програмирања ипринципа партнерства, те да узме у обзир захтеве будућих структурних/кохезионих фондова у институционалном уређењу. Следи да Србија тек требада усвоји правни оквир за кохезиону политику. У том погледу, било би
24 „Извештај о скринингу Република Србија Поглавље 22”, op. cit.25 „Акциони план за испуњавање захтева у области кохезионе политике ЕУ”, op. cit. 26 Ibidem27 „Радни документ Комисије Република Србије Извештај за 2021. годину”, op. cit.
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потребно убрзати рад на Нацрту Закона о кохезионој политици из 2020.године, којим се дефинишу циљеви кохезионе политике, уводе кључнипринципи и успоставља правни основ за развој институционалног оквира заспровођење кохезионе политике. Успостављање институционалног оквираза управљање Инструментом за претприступну помоћ ЕУ (ИПА), подразумевапобољшање индиректне управљачке структуре како би се у потпуностиосигурало ефикасно уговарање и спровођење ИПА програма.Када је реч о финансијском управљању, контроли и ревизији, капацитетинационалног система за индиректно управљање ИПА фондовима, укључујућии ревизорско тело, настављају да се побољшавају. Даља анализа односи се напрограмирање, која се према Извештајима о напретку оцењује као спремностза отварање поглавља 22. У том погледу сугерише се да се развојни план, којипредставља правну основу за политику регионалног развоја, усвоји. Очекујесе да се тим планом валоризују развојни потенцијали региона у Србији.Доношење таквог плана треба да има за циљ креирање политика које бидовеле до смањење разлика у степену развијености региона у Србији. Системинвестиционог планирања у Србији оцењује се као некохерентан, што запоследицу има недовољно транспарентно планирање и финансирањеулагања. Основни предуслов за квалитетно и ефективно програмирање јепостојање свеобухватног и кохерентног стратешког оквира и оквира јавнихполитика. Детаљна анализа процеса управљања јавним политикама указујена недостатке у стратешком и планском оквиру Србије.28 Закон о планскомсистему Републике Србије усвојен је у априлу 2018. године, а примењује се одоктобра 2018. године.29 Закон обезбеђује ефикасно спровођење процесаприступања ЕУ, као и побољшавање планирања развоја како на националномтако и на локалном нивоу. Закон о планском систему Републике Србије поддокументима развојног планирања подразумева: План развоја, Инвестициониплан, Просторни план Републике Србије, као и план развоја аутономнепокрајине и план развоја јединице локалне самуправе. План развоја јестехијерархијски највиши, дугорочни документ развојног планирања РепубликеСрбије, који за период од најмање 10 година усваја Народна скупштина. Планразвоја садржи визију, односно приоритетне циљеве развоја Републике Србијеи региона, као и смернице за њихово остварење. Планом развоја утврђује се иполитика одрживог регионалног развоја. Србија није донела План развоја.Сходно томе, није утврђена ни политика одрживог регионалног развојаСрбије. Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног планаРепублике Србије од 2021. до 2035. године.30 Закон о планском систему
28 „Акциони план за испуњавање захтева у области кохезионе политике ЕУ”, op. cit.29 „Закон о планском систему Републике Србије”, op. cit.30 „Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године”, op. cit.
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Републике Србије препознаје ППРС као документ развојног планирања, апостоји Нацрт Просторног плана Републике Србије. У Нацрту Просторногплана Републике Србије наводи се да је израђен и на основу Националногинвестиционог програма до 2025. Инвестициони план јесте документразвојног планирања који Влада усваја за период од најмање седам година, акојим се у складу са приоритетним циљевима развоја постављеним Планомразвоја. Национални инвестициони програм Републике Србије до 2025.године не сматра се документом развојног планирања према Закону опланском систему Републике Србије. Прецизније, ради се о „Програму Србија2025”.31 Иако развојни план Србије, који би представљао правну основу заполитику регионалног развоја, није донет, донета је Стратегија паметнеспецијализације у Србији за период од 2020. до 2027. године на начин да јекроз процес предузетничког откривања, урађен на нивоу НУТС II, омогућилавалоризовање развојних потенцијала региона у Србији.32
4) ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИПре него што се укаже на актуелне практичне проблеме са којима сесуочавају земље чланице ЕУ, као и земље кандидати и потенцијални кандидатиза чланство у ЕУ, приликом не само израде већ и спровођења стратегија паметнеспецијализације, потребно је указати на елементе концепта. Стратегије паметнеспецијализације је примереније дефинисати као приступ и процес пре негополитику иновативног регионалног развоја. Процес везан за развој регионабазираних на знањима (памети), за своје спровођење захтева и ангажман идругих политика.33 На ово имплицира и садржина концепта паметнеспецијализације. Садржина је јасно дефинисана: „Стратегије истраживања иразвоја за паметну специјализацију (research and innovation strategies for smart

specialisation – RIS3), представљају стратегије усмерене на развој територија закоје се праве. Елементи тих стратегија су следећи: усмерене инвестиције какључним приоритетима, који се базирају на економији и друштву базираномна знању, као и подржавајућим иформационо-комуникационим технологијама(ИКТ); формулисане инвестиције сходно компетитивним предностиматериторија, иновативно су оријентисане, фокусиране на стимулисањеприватног сектора, антиципативне и инклузивне, усклађене са развијенимсистемом мониторинга и евалуације”.34 Теорије регионалног развоја мењале су
31 „Нови инвестициони план развојна шанса Србије”, op. cit.32 „Стратегија паметне специјализације у Србији за период од 2020. до 2027. године”, op. cit.33 Dominique Foray, Kevin Morgan, Slavo Radošević, The role of smart specialization in the EU

research and innovation policy landscape, European Commission, 2020, p. 4. 34 Ibid., p. 12.
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се током времена и у средишту ендогене теорије регионалног развоја, у оквирукоје је и однегован приступ паметне специјализације. Унутрашњи потенцијалирегиона перципирају се као примарни чинилац регионалног развоја. Упутно јепоменути да се настанак теорије ендогеног развоја појављује у периодима којеодликује неуспешно транспоновање екстерних чинилаца производње (капитал,рад, инвестиције) у регионе, без претходног сагледавања карактеристика ткивау које се ти чиниоци производње трансплантирају. Након што су резултатитаквих политика биле „катедрале у пустињи” и све снажније интензивирањерегионалних разлика, савремене теорије регионалног разлога фокусирале сусе на сагледавање улоге не само формалних већ и неформалних институцијакао чинилаца регионалног развоја. Савремене теорије регионалног развојанаглашавају све важнију улогу неформалних институционалних чинилаца, каочинилаца регионалног развоја и то посебно оних као што су: поверење,одговорност, професионализам и партнерство. Региони који имају недовољноразвијен институционални оквир, нарочито недовољно развијенуистраживачку инфраструктуру одликују се превише бирократским начиномразмишљања, мањком препознатљивости и транспарентности, недостаткомстратешких визија, као и ниским степеном поверења између актера.35 Када је упитању Србија, димензије социјеталне културе утичу на ниво поверења којивлада у друштву. Високе вредности димензије дистанце моћи, једне оддимензија социјеталне културе Србије, за последицу имају присуство високогстепена неповерења у друштву.36 Предуслов за стварање иновативности уразвоју истраживачке инфраструктуре у неком региону зависи у великој мериод институционалних чинилаца, како формалних тако и неформалних (системавредности). Посебно је важно сагледати улогу неформалних институција уекономском развоју и релације између формалних и неформалних институција,као и утицај тих релација на процес доношења одлука.37 Посебно је важнонагласити да је циљ регионалних иновационих стратегија (РИС) стварањенеопходних предуслова за стварање културе иновативности и културе учењау сваком од сегмената, не само пословног већ и друштвеног крвотока региона.38
35 Jiri Blažek, Kevin Morgan, “The institutional worlds of entrepreneurial discovery”, In: A.Mariussen, S. Virkkala, F. Finne, & T. Merethe Aasen (eds), The Entrepreneurial Discovery Process

and Regional Development, 2019, p. 115.36 Блaгoje Пaунoвић, Вaлeнтинa Ивaнић, „Нaпрeдoвaњe у лaнцимa врeднoсти утрaнзициoним eкoнoмиjaмa”, Eкoнoмикa прeдузeћa, 2008, вoл. 66, бр. 6–7, стр. 386–400. 37 Andres Rodríguez-Pose, “Institutions and the Fortunes of Territories”, Regional Science Policy
& Practice, 2020, vol. 12, no. 3, pp. 371–386. doi:10.1111/rsp3.1227738 Mikel Landabaso, Rachel Youds, (1999) “Regional Innovation Strategies (RIS): the developmentof a regional innovation capacity”, SIR (Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen)-Mittleilungen und Berichte, Band 27/1999, Salzburg (Austria), рр. 1–14.
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Доказ да је стратегија паметне специјализације добро припремљена испроведена је у настанку и функционисању истраживачке инфраструктуре урегионима који нису имали такву инфраструктуру.39 Уколико за иновативностузмемо као прокси висину вредности димензије културе коју Хофстеде назива„избегавање неизвесности”, и укажемо да је просечна вредност те димензијекултуре за земље Југоисточне Европе (ЈИЕ) 59, док је вредност индексадимензије културе коју називамо дистанца моћи за Југоисточну Европу 57,3,ако укрстимо ове две димензије културе добијемо сазнање о формиимплицитног структурирања институција у региону ЈИЕ.40 Како добијеневредности указују на присуство високе дистанце моћи и високог избегавањанеизвесности, таква комбинација сугерише да се институције у региону ЈИЕструктуирају у форми пирамида, што указује на ниске потенцијале заиновативност, али и на високо присуство неповерења. Висока дистанца моћиуказује да натполовична већина припадника популације региона ЈИЕ сматра даје прихватљиво да моћ буде неравномерно распоређена, као и да је прихватљивода особе на позиције моћи доносе одлуке о томе да ли је потребно нештомењати (иновирати) или не. Такође, особе на позицији моћи у културама високедистанце моћи показују висок степен аверзије према делегирању, као и високстепен неповерења према сарадницима. Земље које претендују на чланство уЕУ охрабрују се да приступе изради стратегија паметне специјализације. Такоје Црна Гора, уз техничку асистенцију Европске комисије када је у питањуЗападни Балкан, постала прва земља у региону која је урадила стратегијупаметне специјализације. Србија, такође, има урађену Стратегију паметнеспецијализације.41 У Извештају за Босну и Херцеговину, за 2020. годину,Европска комисија експлицитно сугерише да је потребно да БиХ „припремистратегију паметне специјализације”.42 Аутори као што су Forej и члановињегове групе закључили су да је већина региона радила РИС стратегијеангажујући екстерне консултанте пре него актере у регионима, те да је фокусбио ка технолошкој понуди и истраживању и развоју више него напрепознавању других важних области за иновирање: социјалне иновација,снажније интегрисање секторских политика, стимулисање тражње, приступ
39 Вaлeнтинa Ивaнић, „Штa je “пaмeтнo” у пaмeтнoj спeциjaлизaциjи”, Нoви Maгaзин, 2022,брoj 587.Интернет: https://javniservis.net/mediji/dnevnici-nedeljnici-mesecnici/novi-magazin/sta-je-pametno-u-pametnoj-specijalizaciji/ 28.7.2022.40 Вaлeнтинa Ивaнић, Кaкo прeмoстити културну дистaнцу измeђу Eврoпскe униje и

Jугoистoчнe Eврoпe, Институт зa eврoпскe студиje, Бeoгрaд, 2020.41 „Стратегија паметне специјализције у Републици Србији за период од 2020. до 2027.године”, op. cit.42 “Bosnia and Herzegovina 2021 Report”, European Commission, DG NEAR (2021). 
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тржиштима и сл. Наведени приступ доводи до тзв. me-too syndrome, или „и јаисто синдрома”, где сви региони претендују да инвестиције усмеравају каобластима које су модерне, као што су ИКТ, нано технологије, биотехнологије ислично.43 Искуства такође показују да велике компаније које добро послују нисузаинтересоване да се ни у једном типу активности које су везане за израду илиспровођење стратегија паметне специјализације. Постоји и висок степенаверзије према ризику код МСП, пре свега због комплексних процедура везанихза коришћење средстава из ЕСИ фондова, те се сматра да би обезбеђивањеефективног система подршке могло да обезбеди да МСП буду више посвећенeактивностима које се везују за израду, али и спровођење активности везаних застратегије паметне специјализације . У ситуацијама када се процес паметнеспецијализације одвија у контексту који одликују недовољно развијенимеханизми интеракције, и то нарочито они који су на релацији измеђупословног сектора и јавног сектора, али и они који се тичу изостанкаинтеракција између припадника пословног сектора. Ако у таквом амбијенту,процес паметне специјализације буде и спроведен, актери који буду позвани ћесе огласити и појавити, али само симболично, док ће истински бити ангажованисамо стејкхолдери са стеченим позиционим капиталом. Понашање запослениху администрацији у недовољно развијеним регионима одликује понашањевисоке аверзије према ризику, менталитет „играња на сигурно”, што све запоследицу има смањење простора иновативности, као и простора зафлексибилност у доношењу одлука када су у питању иницијативе од странеадминистрације.44 Иако се сматра пожељним да се приступи изради стратегијапаметне специјализације у земљама које претендују на чланство у ЕУ, и иако јеевидентно да се током процеса израде таквих стратегија долази до веомакорисних и значајних налаза, актери који учествују у припреми таквихстратегија суочавају се са феноменом „институционалног парадокса везаног запаметну специјализацију”. Другим речима, што је неки регион мање развијенто је важније да се развој економије тог региона базира на паметнојспецијализацији. Парадоксално је да институције региона који су недовољноразвијени, нису развијене у мери да би могле ефикасно да спроведу политикепаметне специјализације. Узимајући у обзир евиденцију постојањаинституционалних празнина и институционалне асиметрије на просторуЈугоисточне Европе, чини се разумним претпоставити да институционалниконтекст за иновације на том простору одликује постојање економија ниског
43 Inger Midtkandalm Jens Sörvik, “What is Smart Specialisation?” Nordregio News, 2012, no. 1,p. 2. 44 Åge Mariussen, Seija Virkkala, Hakon Finne, Aasen Tone Merethe, The Entrepreneurial

Discovery Process and Regional Development: New Knowledge Emergence, Conversion and
Exploitation, Routledge, 2019.



Европско законодавство, бр. 79/2022

268

степена координације.45 Када је у питању Западни Балкан, као и земље које сеналазе у процесу придруживања ЕУ, оне се перципирају као земље које одликујенизак степен координације и као земље које се у ситуацијама када треба дапримењују партиципативне приступе доношења одлука суочавају сапроблемима „институционалне асиметрије”. Очекивања су била да би припремастратегија паметне специјализације у оваквом типу земаља могла да ублажи„институционалну асиметрију”, захваљујући пре свега приступу који се назива„прескакање фаза у институционалном развоју” (institutional leapfrogging) којисе одвија кроз израде стратегија паметне специјализације.46 Анализе показујуда су стратегије паметне специјализације у ЕУ углавном оријентисане „каунутра”, као и да немају стратешки приступ трансрегионалној сарадњи.Транснационална сарадња је једна од новина за коју се очекује да ће битиуведена од стране Европске комисије, када се буду валидирали ex anteпредуслови везани за ЕРДФ иновације, МСП, ИКТ тематске циљеве. Искуствоуказује да су С3 углавном усмерене ка регионима за које се ради и у којима сеспроводе, и да готово и да нема инклинација ка трансрегионалној сарадњи каоактивности приликом израде и спровођења стратегија паметнеспецијализације.47 Велики број међународних програма сарадње вођен je одстране екстерних тела, као што је то случај са ХОРИЗОН 2020 програмом запериод 2104–2020. године, који је координиран директно од стране Европскекомисије, што у великој мери лимитира могућности региона да стичу искуствакада је у питању управљање пројектима транснационалне сарадње.48 Стратегијапаметне специјализације даје основ и представља могућност да се привуку самоони страни директни инвеститори, чије инвестиције имају потенцијал да утичуна развој региона у који се планирају пласирати инвестиције. Мид термевалуација С3 у земљама ЕУ указује на увођење нових димензија, као што суинтернационализација, територијална кохезија (на субрегионалном нивоу), каои потреба да се одговори на изазове које доносе друштвене промене, као ипотребa да се избегне конфузија око улоге старих, хоризонтално усмерених
45 Tine Schrammel, Clusters as an Instrument to Bridge Institutional Voids in Transition Economies:

Lessons Learned from Southeast Europe. Wiesbaden: Springer Gabler, 2019; Collin Williams,Josip Franic, “Explaining Participation in the Informal Economy in PostSocialist Societies: AStudy of the Asymmetry Between Formal and Informal Institutions in Croatia”. Journal of
Contemporary Central and Eastern Europe, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 51–65. doi:10.1080/0965156X.2015.1118817; Nick Williams, Tim Vorley, Colin Williams, Entrepreneurship and
Institutions: The Causes and Consequences of Institutional Asymmetry. London, Lanham:Rowman & Littlefield, 2017.46 Тine Lehmann, Мaximilian Benner, Аmra Kapo, op. cit.47 Domini Slavo Radošević, Stancova Ciampi, op. cit., p. 4.48 Ricard Esparza Masana, “Towards Smart Specialisation 2.0. Main Challenges When UpdatingStrategies”. Journal of the Knowledge Economy, 2022, no. 13, pp. 635–655.
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политика. Следствено наведеном, већ се ради на стварању кохерентног сетаполитика које би имале трансформативни потенцијал.49
5) ИЗВОРИAhner, Dirk, “What do you really know about the European cohesion policy?”European Commission, DG REGIO, 2009.Autio, Еrkko, “Evaluation of RTD in regional systems of innovation”, European
Planning Studies, 1992, vol. 6, no. 2. Begg, Iain, “Cohesion or Confusion: A Policy Searching for Objectives”, Journal of
European Integration, 2010, vol. 32, no.1, pp. 77–96. Benner, Maximilian, “Smart specialization and institutional context: the role ofinstitutional discovery, change and leapfrogging”; European Planning Studies,vol. 27, no. 9, pp. 1791–1810. Blažek, Jiri, Morgan, Kevin, “The institutional worlds of entrepreneurial discovery”,In: A. Mariussen, S. Virkkala, F. Finne, & T. Merethe Aasen (eds), The
Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development; London,Routledge, 2019.De Propris, Lisa, Bailey, David, “Industry 4.0 and transformative regional industrialpolicy”, In: Lisa De Propris, David Bailey, Industry 4.0 and RegionalTransformations (pp. 238–252). New York, Routledge, 2020. Esparza Masana, Ricardm, “Towards Smart Specialisation 2.0. Main ChallengesWhen Updating Strategies”, Journal of the Knowledge Economy, vol. 13, pp. 635–655. Foray, Dominique, Goddard, John, Goenaga Beldarrain, Xabier, Landabaso, Mikel,McCann, Philip, Morgan, Kevin, Nauwelaers, Claire, Ortega-Argilés, Raquel,
Guide on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. EuropeanCommission, Smart Specialization Platform, 2012.Foray, Dominique, Morgan, Kevin, Radosevic, Slavo, “The Role of SmartSpecialization in the EU Research and Innovation Landscape”, EuropeanCommission, 2020. Ивaнић, Вaлeнтинa, Кaкo прeмoстити културну дистaнцу измeђу Eврoпскe
униje и Jугoистoчнe Eврoпe. Институт зa eврoпскe студиje. Бeoгрaд, 2020.Ивaнић, Вaлeнтинa, „Штa je пaмeтнo” у пaмeтнoj спeциjaлизaциjи?” НoвиMaгaзин, брoj 587, 28-07-2022; Бeoгрaд.

49 Dimitrios Kyriakou, Caroline Cohen, “Meta-analysis of Research and Innovation Strategies forSmart Specialisation: Priorities and Policy Measures”; 2019, JRC 118526.
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Kyriakou, Dimitrios, Cohen, Caroline, “Meta-analysis of Research and InnovationStrategies for Smart Specialisation: Priorities and Policy Measures”; 2019,JRC118526. Landabaso, Мikel, Reid, Alasdair, “Developing Regional Innovation Strategies: TheEuropean Commission as Animateur”, In: Morgan, Kevin (eds), Nauwelaers,
Claire Regional Innovation Strategies: The Challange for Less-Favoured Regions(pp. 17–38), London, Routledge, 2002. Lehmann, Тine, Benner, Мaximilian, Kapo, Аmra, “Institutional asymmetries in alow-coordination economy: the smart specialization paradox in Bosnia andHerzegovina, Innovation”, The European Journal of Social Science Research, 2022. Madeira, Paulo Miguel, Vale, Mario, Mora-Aliseda, Julian, “Smart SpecialisationStrategies and Regional Convergence: Spanish Extremadura after a Period ofDivergence”, Economies, 2021, vol. 9, no.138, pp. 1–19. Marzinotto, Benedicta, “The growth effects of EU cohesion policy: A meta-analysis”,Bruegel Working Paper, 2012, no. 14. McCann, Philip, Ortega-Argilés, Raquel, “Smart Specialization, regional growth andapplications to EU”; Regional Studies, 2011, vol. 49, no. 8.Medeiros, Eduardo, “Strategic-Based Regional Development: Towards a theory ofeverything for regional development?”. European Journal of Spatial
Development, 2020, vol. 19, no. 5, pp. 1–26. Midtkandal, Inger, Sörvik, Jens, “What is Smart Specialisation?” Nordregio News,2012, Nordic Centre for Spatial DevelopmentMuscioa, Alessandro, Reidb, Alasdai, Rivera Leon, Lorena, “An empirical test of theregional innovation paradox: can smart specialisation overcome the paradoxin Central and Eastern Europe?” Journal of Economic Policy Reform, 2015, vol.18, no. 2, pp. 153–171. Oughton, Christine, Landabaso, Мikel, Morgan, Кevin, “The Regional InnovationParadox: Innovation Policy and Industrial Policy”, The Journal of Technology
Transfer, 2002, vol. 27, no. 1, pp. 97–110.Пaунoвић, Блaгoje, Ивaнић, Вaлeнтинa, „Нaпрeдoвaњe у лaнцимa врeднoстиу трaнзициoним eкoнoмиjaмa”, Eкoнoмикa прeдузeћa, 2018, бр. 7–8, стр.386–400. Pike, Andy, Rodríguez-Pose, Andres, Tomaney, John, Local and Regional
Development, Routledge, London, 2006. doi:https://doi.org/10.4324/9781315767673Radošević, Slavo, Ciampi, Stancova, “Internationalising Smart Specialisation:Assessment and Issues in the Case of EU New Member States”, J Knowl Econ, 2018. Rodríguez-Pose, Andres, “Do institutions matter for regional development?”
Regional Studies, 2013, vol. 47, pp. 1034–1047. 
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Rodríguez-Pose, Andres, “Institutions and the Fortunes of Territories”, Regional
Science Policy &Practice, 2020, vol. 2, no. 3, pp. 371–386. Rodriguez-Pose, Andres, Di Cataldo, Marco, Rainoldi, Alessandro, “The Role ofGovernment Institutions for Smart Specialisation and Regional Development”.
Policy Brief Series, 2014, no. 4. Luxembourg Publications Office of the EuropeanUnion; 2014. JRC88935.Storonyanska, Iryna, Melnyk, Maryana, Leshchukh, Iryna, Shchehlyuk, Svitlana,Medynska, Tetyana, “The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization Strategies’ Implementation from the EU Structural Funds”,
European Journal of Sustainable Development, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 241–255. 
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ За Републику Србију усвајање Поглавља 22, које се односи на регионалнуполитику и координацију структурних инструмената, може бити одфинансијске користи. Његовом имплементацијом јачају апсорпционеспособности државе. Апсорпционе способности се односе на капацитетеадминистрације на свим нивоима да одреди развојне приоритете,формулише документa развојног планирања, као и капацитете да сеуспостави систем који би омогућавао спровођење активности које супланиране, али и систем који би обезбедио мониторинг и евалуацију наконшто политике буду спроведене. Ако би се процењивао развој Србије у овојобласти могло би се закључити да је потребно уложити напоре у стварање„софтвер” стуба регионалне политике (планови и студије), али и у стварање„оргвер” стуба регионалне политике (институције).50 Спровођењемевропског законодавства и политике која се тиче поглавља 22, РепубликаСрбија ће након чланства у ЕУ бити у могућности да користи европскеструктурне и инвестицијске фондове у износу који је око шест до десет путавећи него у периоду пре чланства. Могућност коришћења много издашнијихфинансијских средстава него у периоду пре чланства, подразумева ипостојање капацитета да се та средства ефикасно и ефективно алоцирају.Значај који за Србију има доношење Стратегије паметне специјализације запериод од 2020. до 2027. године, огледа се у могућем смањењуинституционалне асиметрије. То конкретно подразумева променуформалних институција кроз политичко деловање и попунуинституционалне празнине кроз институционални развој. Како се овде радио процесу у коме се откривају узроци промена на нивоу неформалнихинституција и начина активирања истих у ситуацијама када нема формалних

50 Andy Pike, Andres Rodríguez-Pose, John Tomaney, Local and Regional Development, Routledge,London, 2016. 
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институција, потенцијали стратегија паметне специјализације треба да водеинтензивирању „раста базираног на иновацијама”. Они би пак могли битиугрожени слабим управљачким капацитетима. Ради се о капацитетима настратешком нивоу, који се тичу способности да се дефинишу и поставеприоритети, али и капацитетима који се тичу спровођења стратегија,односно они који су на техничком нивоу.51 Треба имати у виду да се региониу Србији разликују по степену свог развоја. Региони који су недовољноразвијени увек се суочавају са феноменом који се дефинише као „регионалнииновациони парадокс” – што је слабији апсорпциони капацитет некогрегиона, то му је више средстава за које жели да конкурише потребно.52Регионални иновациони парадокс је “очигледна контрадикција између већепотребе да се троши на иновације у регионе који су недовољно развијени ињихов релативно слаб капацитет да апсорбују јавна средства намењена запромовисање иновација и улагање у активности везане за иновације, упоређењу са регионима који су развијени”.53Решавање „иновационог парадокса” постигло би се унапређивањем радаминистарстава и агенција и јачањем капацитета њиховог стратешкогуправљања (посебно померањем фокуса са од директних финансијскихдавања ка политикама на страни тражње (demand side policies),организовањем капацитета за управљање „иновационим платформама, каои структурирањем фрагментираних пословних капацитета који би били устању да реализују приоритете успостављене стратегијама паметнеспецијализације”. Такође, потребно је имати у виду да региони који имајутрадицију иновирања, као и добро развијене институције, могу бити доброприпремљени да спроводе С3, али исто тако могу бити суочени са изазовимакоји се тичу потребе да сарађују са великим бројем стејкхолддера, са многоидеја и пуно различитих потреба. Eфективност регионалних администрацијаогледа се у спремности да одолевају притисцима интересних група, када је упитању подршка различитим иницијативама у оквиру стратегије паметнеспецијализације. У недовољно развијеним регионима као препреке се јављајуинерција, клијентелизам, непотизам, нетранспарентни контакти измеђудоносилаца одлука на локалном нивоу и различитих интересних група.Приступ паметне специјализације показује се као нарочито користан у
51 Alessandro Muscioa, Alasdai Reidb, Lorena Rivera Leon, “An empirical test of the regionalinnovation paradox: can smart specialisation overcome the paradox in Central and EasternEurope?” Journal of Economic Policy Reform, 2015, vol. 18, no. 2, pp. 153–171.52 Ricard Masana, op. cit., p. 640.53 Christine Oughton, Mikel Landabaso, Kevin Morgan, “The Regional Innovation Paradox:Innovation Policy and Industrial Policy”. The Journal of Technology Transfer, 2002, vol. 27,p. 98.
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регионима које одликује низак социјални капитал, висока стопа неповерењаи низак степен сарадње између актера регионалног развоја. У економијамакоје се одликују ниским степеном координације, запажа се одсуствоорганизација које би имале улогу посредника, неповерење између актера ипосебно неповерење између предузећа и владе. У таквим ситуацијамаприбегава се стварању бајпас институција, што регионе који немајуинституционалне механизме може да оспособи да сустигну у развоју регионекоји имају такву врсту механизама. У процесу институционалне анализе,веома је важан поглед споља, када су у питању региони. Нарочито је важноукључити дијаспору, и то студенте, запослене, истраживаче, представникеакадемске заједнице и предузетнике, који могу да олакшавају откривањеинституционално утемељених препрека развоју. Припадници дијаспореимају релевантна експлицитна знања о томе како се региони у којима ониживе и раде разликују од региона у којима су рођени, када је у питањукултура и менталитет.54

54 Benner Maximilian, “Smart specialization and institutional context: the role of institutionaldiscovery, change and leapfrogging” , European Planning Studies, 2019, vol. 27, no. 9, pp.1791–1810.



THE ROLE OF SMART SPECIALIZATION 
IN THE REGIONAL DEVELOPMENT POLICY OF SERBIA

Summary: As a country in the process of joining the European Union (EU), Serbiahas made moderate progress in the pre-accession negotiations, and according toChapter 22: “Regional policy and coordination of structural instruments”. AsChapter 22 has not yet been opened, Serbia can only have at its disposal those fundsthat will be given to it for use after joining the EU. Therefore, Serbia has yet to adoptthe legal framework for cohesion policy, while the closure of the aforementionedChapter can be expected when the European Commission assesses that Serbia iswell prepared for transparent programming and management of funds fromEuropean funds. As far as programming is concerned, it is suggested to Serbia thatthe development plan, which represents the legal basis for regional developmentpolicy, be adopted as soon as possible. Namely, the EU expects Serbia to valorizeits development potential on the regional level with this plan. Since thedevelopment plan was not adopted in the meantime, Serbia adopted the SmartSpecialization Strategy for the period from 2020 to 2027. Thanks to this Strategy,the valorization of the development potential of the regions in Serbia was carriedout. On this occasion, it was suggested to Serbia to start drafting the SmartSpecialization Strategy in the phase when it gets closer to joining the EU. The reasonfor this is the delay in adopting smart specialization strategies as one of theconditions for using funds from the European Structural and Investment Funds(ESIF), as well as the time needed to deal with the phenomenon of the “institutionalparadox related to smart specialization“.
Keywords: Regional development policy, smart specialization, regionaldevelopment, EU, Serbia.
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ПРИМЕНА ФЛЕКСИГУРНОСТИ 
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Славен САВИЋ1

Aпстракт: Савремене економске токове карактеришу континуиранепромене у свим гранама глобалне економије, а посебно у сфери економскихинтеграција. Таква ситуација има своје реперкусије и на функционисањедржава које своју позицију у глобалној економији граде на бази различитихтрговинских, економских и политичких савеза и организација. Добар примерпредстављају и европске интеграције кроз које су европске државе посталедео једне супранационалне организације – Европске уније (ЕУ). Интегрисањеевропских држава у ЕУ потенцирано је не само политичким већ иекономским разлозима, пре свега обезбеђењем одрживог економског развојаи флексибилне социјалне сигурности у домену рада. Увећање економскемеђузависности у Европи указало је на чињеницу да класични концептдржаве благостања више није прихватљив, будући да не може да пружирационалне одговоре за растуће социјалне потребе запослених израженетоком економских криза и озбиљних друштвених поремећаја. Проналажењенових идејних решења за регулисање поменутих ситуација претпостављапримену концепта „флексигурности”, која има за циљ проналажењекомпромиса између флексибилности тржишта рада и социјалне сигурности.У раду се разматрају различити аспекти овог концепта уз студију случајапримера Данске, све у намери да се ближе осветле теоријски и практичнидомети функционисања „флексигурности” у ЕУ.
Кључне речи: Флексигурност, тржиште рада, социјална политика, ЕУ, Данска,студија случаја.
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1) УВОДСоцијална политика, а у оквиру ње политика тржишта рада, представљавеома важно подручје економске политике. Међутим, још од оснивања ЕУ(пре тога ЕЕЗ) постојао je проблем њене хармонизације. Разлог томе било jeверовање да ће економска интеграција водити интеграцији других политика,међутим, оно се испоставило погрешним. Будући да је Француска, као једнаод земаља оснивача ЕЕЗ, имала одређене социјалне проблеме, она јепокушала дати иницијативу за хармонизацијом социјалних политика, којаније наишла на разумевање осталих земаља чланица, али је, као компромис,уведено одређено поглавље у Уговор о оснивању ЕЕЗ. Оваква инертнаситуација почела се мењати појавом нафтних шокова, као и због каснијихпроширења, будући да је свака нова земља чланица са собом носила одређенесоцијалне проблеме. Оснивањем ЕУ донесени су и одређени споразуми осоцијалној политици, али Велика Британија, због страха од негативногутицаја на функционисање њене економије, све до друге половинедеведесетих година 20. века није хтела да их прихвати. Касније су донесенеодређене Стратегије које су, као један од циљева, имале и смањењенезапослености, а једна од њих, Лисабонска стратегија, постала је основа заразвијање концепта „флексигурности” који ће бити анализиран у овом раду.
2) СВРХАСоцијални проблеми и социјална политика одувек су представљаликамен спотицања у функционисању ЕУ (и пре тога у ЕЕЗ). Међутим, тек уновије време приступило се решавању нараслих проблема тржишта рада.Концепт „флексигурности” своје корене има у покушајима Данске иХоландије да реше проблеме тржишта рада са којима су се суочавале, а којису учињени током деведесетих година прошлог века. Концепт„флексигурности” настоји да флексибилност тржишта рада и социјалнусигурност посматра као комплементарне, уместо као конкурентне. Концепт„флексигурности” своје утемељење има у Лисабонској стратегији, донесеној2000. године, на основу које је донета Комуникација Европске комисије офлексигурности 2007. године.
3) МЕРЕ ЕУ• “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs throughflexibility and security”, European Commission, 2007.• “Monitoring and analysis of flexicurity policies”, EMCO, 24, June 2009.• “Flexicurity in Europe-Administrative Agreement-JRC no. 31962-2010-11 NFPISP-Flexicurity 2-Final report”, European Commission, Brussels, 2013.
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• “Flexicurity: Indicators on the coverage of certain social protection benefits forpersons in flexible employment in the European Union-Final report”, EuropeanCommission, 2007.• “Short-time working arrangements during the crisis and lessons to learn-Finalreport”, European Commission, October 31, 2012.• “The role of Public Employment Services related to ‘Flexicurity’ in the EuropeanLabour Markets-VC/2007/0927-Final report”, European Commission, March2009.• “Evaluation of flexicurity 2007–2010: Final report”, European Commission,Brussels, 30. October 2012.• “Towards a set of Composite Indicators of flexicurity: a ComprehensiveApproach”, European Commission, Brussels, 2010.
4) САДРЖАЈ

Дефиниција, принципи и стратегије (путеви)
имплементације флексигурностиАнализа концепта флексигурности биће започета кључном анализомКомуникације Европске комисије у овој области.2 Флексигурност каоиновација у области тржишта рада и социјалне политике је феноменрелативно новијег датума. Први трагови флексигурности се назирудеведесетих година прошлог века у Данској и Холандији. Након што суискусиле дуготрајне високе стопе незапослености, обе земље су ушле упоследњу деценију прошлог века са једном од најнижих стопанезапослености у Европи – достигнуће које је приписано повећаномнаглашавању значаја активних мера тржишта рада у комбинацији саумереном заштитом запослености и релативно издашним накнадама занезапосленост.3 У Холандији је концепт флексигурности уведен средином90-их година, у склопу реформи тржишта рада. Циљ наведених реформи биоје повећање флексибилности тржишта рада, поједностављивањем правилаза отпуштање радника и правила о започињању рада привремених раднихагенцијa. У исто време, настојало се да се генерише већи степен сигурностиза запослене са флексибилним пословима.4 Као занимљиво гледиште заступа

2 “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility andsecurity”, European Commission, 2007.3 “Evaluation of flexicurity 2007–2010: Final report”, European Commission, Brussels, 30.October 2012, p. 11.4 Suzana Laporšek, Primož Dolenc, “The analysis of flexicurity in the EU Member States”,
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2011, no. 32, pp. 125–145.
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се тзв. златни троугао који чине флексибилна тржишта рада, издашнаподршка незапосленима (висок ниво социјалне сигурности) и стављањеснажног акцента на мере активације (у контексту активних програматржишта рада који имају за циљ да унапреде вештине и повећају активностнезапослених), а што је посебно развијено у Данској. У наведенојКомуникацији идентификоване су четири компоненте (или стуба)флексигурности, а то су флексибилни и сигурни уговорни аранжмани с тачкегледишта и послодаваца и запослених, стратегије доживотног учења како бисе осигурала трајна радна способност радника да се адаптирају променама итиме повећа њихова способност запошљавања, ефикасне активне политикетржишта рада како би се олакшао прелазак на нове послове, док четвртиелемент (стуб) представљају модерни системи социјалног осигурања, којиобезбеђују адекватну подршку у погледу дохотка за време прелазака на новепослове.5 Постоји осам принципа флексигурности. Први принципфлексигурности даје саму дефиницију флексигурности. Према овомпринципу, флексигурност је средство за ојачавање имплементацијеЛисабонске стратегије, које укључује креирање већег броја квалитетнијихпослова, модернизацију тржишта рада и промовисање доброг рада кроз новеоблике флексибилности и сигурности, а све у циљу повећањаприлагодљивости, запошљавања и социјалне кохезије. Други принцип кажеда флексигурност укључује намерну комбинацију флексибилних и поузданихуговорних аранжмана, свеобухватне стратегије доживотног учења, ефикаснеактивне политике тржишта рада и модерне, адекватне и одрживе системесоцијалне заштите. Трећи принцип указује на то да приступифлексигурности треба да буду прилагођени специфичним околностимасваке земље чланице. Такође, флексигурност подразумева равнотежу измеђуправа и обавеза свих укључених страна. Водећи се овим принципима, сваказемља чланица требало би да развије сопствене аранжмане флексигурности,а напредак би требало да буде ефикасно праћен. Четврти принцип гласи даби флексигурност требало да промовише много отворенија, укључивијатржишта рада са бољим одзивом, која превладавају сегментацију. Петипринцип указује на то да су и интерна и екстерна флексигурност једнаковажне и да би требало да буду промовисане. Довољна уговорнафлексибилност мора бити праћена сигурним преласком с једног на другипосао. Мобилност највише треба бити олакшана, као и мобилност измеђунезапослених или неактивних и посла. Висококвалитетна и продуктивнарадна места, добра организација посла и континуирана надоградња вештинасу такође суштински. Социјална заштита требало би да обезбеди подстицајеи подршку за промену посла и приступ новом запослењу. Шести принцип
5 “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility andsecurity”, European Commission, Brussels, June 2007, p. 12.
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акценат ставља на подршку родној равноправности у послу, промовишућиједнак приступ квалитетном запослењу и жена и мушкараца, а нуди и мереза уравнотежење пословног, породичног и приватног живота. Седмипринцип указује на то да флексигурност захтева климу поверења и широкогдијалога између свих заинтересованих страна, где су сви припремљени дапреузму одговорност за промене с погледом на социјално балансиранеполитике. Последњи, осми принцип каже да флексигурност захтеватрошковно ефикасну алокацију ресурса. Такође би требало да циља на фердистрибуцију трошкова и користи, посебно између предузећа, јавних властии појединаца, с посебним освртом на специфичну ситуацију у погледусредњих и малих предузећа.6Постоје четири стратегије или пута имплементације флексигурности.
Прва стратегија је решавање уговорне сегментације. Ова стратегија је одинтереса за оне земље у којима су главни изазов сегментирана тржишта радаса инсајдерима и аутсајдерима. Она нуди разноликост улазних тачака запридошлице и сугерише начине за промовисање њиховог напретка у смислубољих уговорних аранжмана. Друга стратегија је развијање флексигурностиу оквиру предузећа и нуђење сигурности приликом прелазака измеђупослова. Ова стратегија је од интереса за оне земље са ниским токовимапослова. Суштина је у томе да се сугерише начин инвестирања у могућностзапошљавања, да би се дозволило радницима у оквиру предузећа даконтинуирано ажурирају њихове способности и олакшају прелазак с једногна други посао. Трећа стратегија је решавање проблема повезаних сагеповима у погледу вештина и шанси у оквиру радне снаге. Она је од интересаза земље у којима је највећи изазов постојање великих гепова (празнина) увештинама и шансама у оквиру популације. У наведеној стратегији сугеришусе начини за промовисање шанси за људе са ниским квалификацијама, какоби започели са радом и развијали своје вештине. Коначно, четвртастратегија подразумева побољшање шанси за примаоце помоћи инеформално запослених радника. Ова стратегија је од интереса за оне земљекоје су искусиле знатно економско реструктурирање у скоријој прошлости,резултујући у великом броју људe који су дугорочни корисници помоћи. Овдесе нуде начини за побољшање шанси за наведене категорије особа крозефикасне активне политике тржишта рада, комбиноване са системимадоживотног учења и адекватним нивоима накнада за незапослене.7 ОстатакКомуникације анализира искуства земаља чланица у погледу применефлексигурности, указује на значај социјалног дијалога између европскихсоцијалних партнера, а важан акценат даје и на финансијску димензију
6 Ibid., p. 20.7 Ibid., pp. 28–35.
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флексигурности. У Анексу 2 анализира се, између осталог, и дански „златнитроугао” као модел флексигурности, док се у Анексу 3 даје преглединдикатора флексигурности. Битно је нагласити да се, у погледу овогпоследњег, као пета група индикатора наводе индикатори који анализирајуисходе тржишта рада. У наставку рада анализираће се матрице и моделианализе флексигурности.
Матрице и модели анализе флексигурностиПостоје три матрице флексигурности, које су изведене према бројудимензија флексибилности и сигурности. У матрици 4*3 флексибилност сепосматра као екстерна нумеричка, интерна нумеричка, функционална ифлексибилност плата, док се сигурност посматра као сигурност посла,запослености и дохотка. Иако се у литератури најчешће спомињу дански ихоландски модел флексигурности, међу њима постоје одређене варијације.Као што је у претходним деловима рада речено, дански модел карактеришекомбинација флексибилних тржишта рада, издашних накнада за незапосленеи снажног акцента на активност незапослених, у смислу укључивања у раднуснагу. За разлику од њега, холандски модел флексигурности је вишеусредсређен на комбинацију нестандардног рада са редовним правима насоцијалну заштиту. Међутим, у литератури је заступљенији дански модел.Дански модел је комбинација три типа политика тржишта рада. Прво –политике заштите запослености, која је релативно лабава, а која омогућавафлексибилност фирмама у смислу запошљавања и отпуштања радника. То јекомпензовано веома великодушном мрежом социјалне сигурности занезапослене кроз накнаде за незапослене, односно други елемент – јесигурност дохотка. Треће – флексигурност укључује снажне напоре од странеактивних политика тржишта рада (Active labour market policy-ALMP), које имајуза циљ повећање учешћа на тржишту рада кроз програме као што су тренинзина тржишту рада, услуге агенција за запошљавање и субвенционисанозапошљавање. У овом концепту сигурност посла је замењена сигурношћузапослења, што је централна карактеристика флексигурности.8 У матрици 4*3екстерна нумеричка флексибилност дефинише се као флексибилностзапошљавања и отпуштања, интерна нумеричка флексибилност се односи надужину радног дана, функционална флексибилност се односи на вишеструкозапошљавање и флексибилну организацију рада, док се флексибилност платаодноси на обављање плаћања на темељу резултата. У погледу сигурности,сигурност посла односи се на сигурност задржавања специфичног посла одстране специфичног послодавца, сигурност запослења се односи на сигурност

8 Olaf van Vliet, Henk Nijboer, Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders,
Security for Insiders, Leiden University, 1 February 2012, pp. 2–3.
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останка на послу у смислу сталног остајања у радном односу, а сигурностдохотка на заштиту дохотка у случају престанка плаћеног посла. Међутим, уматрици 4*4 као четврта димензија сигурности појављује се тзв. сигурносткомбинације, која се односи на изналажење компромиса између пословног иприватног живота, односно између плаћеног посла и осталих социјалниходговорности и обавеза.9 За разлику од претходне две матрице, у матрици 5*7функционална флексибилност такође се декомпонује на интерну и екстерну.У погледу сигурности, сигурност посла посматра се из два аспекта, и то изаспекта сигурности задржавања специфичног посла код истог послодавца исигурности радног места у смислу услова рада. Као идентичне компоненте уодносу на претходна два приступа појављују се сигурност запослења исигурност дохотка, али се додају три специфичне димензије сигурности. То сусигурност могућности тражења посла, односно осигурање шанси за стицањеи усавршавање вештина, сигурност представљања, односно заштита правагласа радника кроз представништва радника и радничке синдикате, као исигурност у погледу баланса између приватног и породичног живота токомрадног века.10 У контексту матрица флексигурности, треба споменути имоделе анализе флексигурности, при чему се разликују два модела.Флексигурност као стање ствари је суштински примењена у моделу стока,тока и исхода (Stock-Flow-Outcomes-SFO model), при чему је сток сет хуманог идруштвеног (социјалног) капитала изграђеног (прикупљеног) крозобразовање, формирање вештина, радно искуство и друштвено повезивање.Прелазак из једног стања у друго и њихово трајање представља ток, док суисходи достигнућа различитих типова флексибилности и сигурности. За овајмодел се користи претходно споменута матрица 5*7. За разлику од њега,флексигурност као стратегија политике је операционализована кроз моделнапора, стања и изазова (Effort-States-Challenges-ESC). Напори имају за циљописивање различитих акција које су учињене да би се унапредилафлексигурност од стране институција, компанија и појединаца. Стања суисход политика флексигурности, док се изазови могу разумети као геп измеђуциљева политика постављених кад су напори дизајнирани и онога што је устварности постигнуто. Овај геп успоставља везу између стања, тренутнеполитичке агенде и дизајна будућих напора и конституише потребандинамички елемент да би флексигурност била развојни концепт. Скраћенаверзија овог концепта је позната под називом input-процес-autput, где сунапори преведени у инпуте и процесе, док стања кореспондирају аутпутима.Изазови, који су паралелни утицајима, обично су занемарени у статичкој
9 Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand, The Danish flexicurity model – the role of the collective

bargaining system, University of Copenhagen, September 2005, p. 10.10 “Flexicurity in Europe-Administrative Agreement-JRC no. 31962-2010-11 NFP ISP-Flexicurity 2-Final report”, European Commission, Brussels, 2013, pp. 16–17.
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верзији круга формулисања политике. Улазни индикатори су квантитативнепроцене правила и регулатива повезаних са „правима” или „обавезама”,индикатори процеса имају за циљ мерење опсега у оквиру којег су мереполитике биле имплементиране, док излазни индикатори идеално меререзултат мера политике. Циљ овакве класификације је да повеже праћењефлексигурности са кругом (током) политике и коришћење листе индикатораза евалуацију политике. Динамички приступ имплицитан у ESC моделу креирапростор за анализу узајамног дејства између нивоа регулативе потребног заразумевање (не)успеха и уских грла политика унапређења флексигурности.Следећа предност је што, усредсређујући се на процес креирања политика, ESCмодел нуди могућност уграђивања различитих стратегија флексигурности уциљу уједначавања различитих реалности у ЕУ.11
Режими флексигурностиУ претходним деловима указано је на неке основне карактеристикефлексигурности и дат осврт на моделе анализе флексигурности, док ће у овомделу бити дата анализа режима флексигурности. Постоји пет режимафлексигурности. Англосаксонски режим карактерише висок степенфлексибилности, релативно ниска сигурност и ниско опорезивање. Ове земљекарактерише релативно лабава регулатива заштите запослености(Employment protection legislation – EPL), која омогућава предузећима да селакше реструктурирају када су суочена са промењивим економскимоколностима. Виши ниво флексибилности резултује у већем броју људи упривременим и(ли) атипичним формама запослености. Земље у оквиру овогрежима троше умерено до ниске износе на политике тржишта рада које имајуза циљ помоћ незапосленима да се врате на посао. Готовински трансфери супревасходно оријентисани на људе радне доби, са приступом накнадамаповезаним са регуларним запослењем. Модел је окарактерисан слабимунијама, ниским стопама незапослености и релативно високимдиспаритетима у зарадама. Континентални систем је карактерисан умеренодо ниском флексибилношћу, умерено до високом сигурношћу, и умерено довисоким опорезивањем. Ове земље се широко ослањају на накнаде повезанеса осигурањем и имају строжу регулативу заштите запослености. Иако сучланства у унијама (синдикатима) у опадању, синдикати остају чврсти ирегуларно су укључени у процес доношења одлука и њихове имплементације.Земље из ове групе теже да имају виши ниво дугорочне незапослености негоанглосаксонске земље, али, захваљујући вишем нивоу редистрибуције прекопореза и трансфера, оне имају мањи број људи који су под ризиком од

11 Ibid., pp. 17–19.
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сиромаштва. Нордијски систем карактерише висока сигурност, умерено довисока флексибилност и умерено до високо опорезивање. Ове земље имајунајвиши ниво издатака за социјалну заштиту у ЕУ и универзалну социјалнупомоћ. Строгост регулативе заштите запослености је ниска, али имају обимнеактивне политике тржишта рада, комбиноване са издашном социјалномпомоћи која има за циљ да произведе релативно високе стопе запослености,ниске стопе дугорочне незапослености висок степен преласка измеђупослова, и много виши осећај сигурности становништва него у било којимдругим европским земљама. Социјални партнери теже да имају важну улогуу доношењу одлука. Медитеранске земље карактерише ниска флексибилност,релативно ниска сигурност и не тако јасан образац опорезивања. Ове земљеначелно имају строгу регулативу заштите запослености радника са уговоримана неодређено време, док растући број радника са уговорима на одређеновреме и са непуним радним временом ужива врло малу или никакву заштитузапослености. Издаци за социјалну заштиту ових земаља теже да будуконцентрисани на старосне пензије, са ниском покривеношћу накнада занезапослене. Медитеранске земље карактеришу високи нивоинезапослености и већа учесталост сиромаштва и социјалне искључености.
Источноевропски систем карактерише несигурност, умерено до високафлексибилност и умерено до високо опорезивање. Са нижим нивоимарегулативе заштите запослености него у случају медитеранских земаља,обезбеђивање социјалне помоћи је такође слабије. Земље у оквиру овогсистема теже да имају више стопе дугорочне незапослености, санезапосленошћу која је углавном присутна код старијих људи.12

Индикатори флексигурностиПостоји више врста индикатора флексигурности који се могу груписати удве основне групе, а то су аналитички и композитни индикатиори. У погледупрве врсте, постоји више публикација које анализирају аналитичкеиндикаторе, док је анализа композитних индикатора презентирана само уједној публикацији.13 У свакој од публикација су такође присутне и анализе којесе односе на земље чланице, мада њихов број варира од публикације допубликације.
12 Andre Sapir, “Globalization and reform of European social models”, JCMS – Journal of

Common Market Studies, 2006, vol. 44, no. 2, pp. 369–390. Напомињемо да је aнализапоследњег система преузета из “Evaluation of flexicurity 2007–2010: Final report”,European Commission, Brussels, 30. October 2012, pp. 16–17.13 Anna Rita Manca, Matteo Governatori and Massimiliano Mascherini, Towards a set of
Composite Indicators of flexicurity: a Comprehensive Approach, European Commission,Brussels, 2010.
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Композитни индикатор доживотног учења и његова структураКомпозитни индикатор доживотног учења има четири основна дела, одкојих се сваки састоји из одређеног броја индикатора. Три од четири његовадела се односе на континуирано стручно усавршавање, док се четврти деоодноси на само доживотно учење. Први део се односи на проценат фирми којеомогућавају курсеве континуираног стручног усавршавања, у оквиру којегсе налази један индикатор који се односи управо на то мерење. Други део сеодноси на учешће запослених у тренинзима континуираног усавршавања,при чему се посебно анализира проценат учешћа жена и мушкараца, док сетрећи индикатор у оквиру овог дела односи на број сати који сваки запосленипроведе у овим тренинзима. Трећи део се односи на инвестиције у тренингеконтинуираног стручног усавршавања. При томе се анализирају трошковиових курсева као проценат укупних трошкова радне снаге и то за свапредузећа и трошкови курсева по запосленом, који се исказују као директнитрошкови и кориговани директни трошкови, као и трошкови радне снагеучесника. У четвртом делу се, одвојено за жене и мушкарце, анализираучешће одраслих особа у образовању и тренинзима.14
Композитни индикатор активних политика тржишта рада 
и његова структураЛиста основних индикатора за композитни индикатор активнихполитика тржишта рада највише је базирана на сажетом прегледуиндикатора развијених од стране Европског комитета за запошљавање, уциљу праћења напретка земаља чланица према сету циљева из Смерница зазапошљавање. Дефинисано је 16 индикатора, при чему су интервенције натржишту рада подељене у три групе, док су сами индикатори подељени у трикатегорије. Категорија „услуге”, у оквиру интервенција на тржишту рада,односи се на оне интервенције где су главне активности учесника повезанеса тражењем посла и где учешће обично не доводи до промена статусатржишта рада. Мере регуларних активности односе се на оне тржишнеинтервенције где главне активности учесника нису повезане са тражењемпосла и где учешће обично доводи до промена статуса тржишта рада. Упогледу подршке као категорије тржишних интервенција, ове интервенцијепружају финансијску помоћ људима који нису учесници тржишта рада илиучесницима који су у неповољном положају на тржишту рада. Индикаториактивних политика тржишта рада односе се на прве две групе интервенција.Прва група индикатора под називом Издаци као проценат БДП-а мери укупнеиздатке за различите активне политике тржишта рада. Он обухвата издатке

14 Ibid., p. 13. 
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на услуге и мере активације изражене као удео у БДП-у и разбијену прематипу програма. Друга димензија мери интензитет мера активних политикатржишта рада по учеснику. Индикатор је разбијен према типу програма. Овагрупа индикатора се зове Потрошња по учеснику у мил. евра. Трећа групаиндикатора под називом Потрошња по особи која чека на посао мериинтензитет напора активације земље чланице, а што се односи на укупанброј људи који би требало да буду таргетирани овим напорима. Ова групаиндикатора дели се у две подгрупе. Прва подгрупа представља износпотрошње на услуге и мере активације по особи која чека на посао, а другаброј учесника у мерама активације, изражен као проценат укупног бројаособа које чекају на посао.15
Композитни индикатор модерних система социјалне заштите Системи социјалне заштите разматрани су у уском смислу, пошто њиховфокус најчешће лежи у незапосленим трансферима, занемарујући тимеостале категорије трошења богатства, као што су пензије и здравственанега. Овај избор се оправдава тиме што анализа највећу пажњу усмерава наризик од незапослености, као и жељом да се избегне велики бројиндикатора. Индикатори који се користе за конструкцију композитногиндикатора модерних система социјалне заштите изабрани су да би сеобухватили различити аспекти социјалне заштите који се, у највећем бројуслучајева, односе на износ и обухват трансфера незапосленима, како нанивоу земље тако и на нивоу појединца, као и на подстицаје запошљавањуимплицираним у овим системима. Доступност услуга неге деце, као и другиспецифични аспекти (нпр. обухват накнада за незапослене у погледунестандардних форми посла, као што је привремени посао), такође суукључени. Индекс модерних система социјалне заштите обухвата следећедимензије. То су димензија укупне потрошње и обухвата накнаду занезапосленост, димензија финансијских подстицаја за предузимањеодређене врсте посла, димензија износа и трајања индивидуалних накнадаза незапосленост и димензија неге деце.16
Композитни индикатор флексибилних 
и поузданих уговорних аранжмана У погледу овог индикатора присутне су три димензије. Прва димензијасе односи на екстерну флексибилност, а у оквиру ње се појављују индикаторикоји одсликавају строгост регулативе заштите запослености, удео

15 Ibid., pp. 19–21.16 Ibid., pp. 28–29.
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запослених са уговорима на одређено време и удео самозапослених у односуна укупан број запослених. Интерна флексибилност је друга димензија иобухвата индикаторе који се односе на варијабилност радног времена,атипичан рад (као што је рад у сменама, вечерњи и ноћни рад, и радвикендом), делимично радно време, прековремени рад и приступваријабилним радним сатима. Трећа димензија је флексибилност раднихорганизација у смислу помоћи радницима да усагласе пословне и приватнеобавезе и обухвата индикаторе који се односе на удео радника који сунапустили посао зарад бриге о деци, због других личних или породичниходговорности, као и због образовања или стручног тренинга, индикатор којисе односи на утицај запослености на родитељство, као и индикатор којианализира неактивност и рад са непуним радним временом због недостаткаодговарајућих услуга бриге о деци (неге деце).17
Аналитички индикаториАналитички индикатори се анализирају у већем броју публикација.18 Удаљем тексту биће дата сажета анализа наведених докумената. Свакианалитички оквир користи три групе индикатора, а то су улазни, процеснии излазни индикатори. У случају флексигурности, улазни индикатори суквантитативне процене правила и регулатива. Иако су индикатори који секористе за њихову процену корисни, треба бити опрезан јер ће многерелевантне информације, као што су јавни расходи, увек бити искључене изанализе. Процесни индикатори су удели појединих група особа на које делујумере политика или који партиципирају у њиховом креирању. Овииндикатори ће увек показивати и мерити опсег у оквиру којег су мереполитике имплементиране. Излазни индикатори би требало да будуидентификовани за четири компоненте. Пети принцип флексигурностиуказује на то да мобилност навише треба бити олакшана, као и мобилностизмеђу незапослених или неактивних и запослених, као и да индикатори којисе односе на динамику тржишта рада могу бити коришћени за праћење илианализу мобилности. Аспект флексибилности, као и аспект сигурности, требада буду узети у обзир приликом дефинисања индикатора, при чему јепрепоручљиво дефинисати индикаторе у погледу аспеката флексибилностии сигурности за сваку компоненту. Такође је важно да полни аспекти буду

17 Ibid., pp. 39–42.18 У питању су публикације: “Monitoring and analysis of Flexicurity policies”; “Flexicurityin Europe-Administrative Agreement-JRC no. 31962-2010-11 NFP ISP-Flexicurity 2-Finalreport” и “Flexicurity: Indicators on the coverage of certain social protection benefits forpersons in flexible employment in the European Union-Final report”. Део ових анализа сетакође налази и у публикацији “Evaluation of flexicurity 2007–2010: Final report”.
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укључени, а то је посебно случај код идентификовања субпопулација. Такође,није препоручљиво мерити опште исходе флексигурности, пошто исходпоказује шире резултате постигнуте после примене неколико политика.19Публикација Monitoring and analysis of Flexicurity policies, коју је израдио EMCO2009. године, базира се на скраћеном ESC приступу. Свaкa oд чeтирикoмпoнeнтe флeксигурнoсти aнaлизирa се кoришћeњeм сeтa улaзних,прoцeсних и излaзних индикaтoрa. Oви индикaтoри сe кoристe зa eвaлуaциjуEврoпскe стрaтeгиje зaпoшљaвaњa. Meђутим, кao штo ћe сe видeти кaсниje,oвa листa je дeлимичнo рeвидирaнa. У нaстaвку сe дajу индикaтoрикoришћeни зa aнaлизу свaкe oд кoмпoнeнaтa флeксигурнoсти. 
Уговорни аранжмани, укључујући аранжмане о радном временуАспект анализе екстерне флексигурности користи следеће индикаторе.Улазни индикатор код анализе екстерне флексигурности уговорнихаранжмана и аранжмана о радном времену је индекс строгости регулативезаштите запослености. Његов важан недостатак је што споразуми околективном преговарању између социјалних партнера нису узети у обзирприликом његовог креирања, али би они делимично били узети у обзир кадасе нови договори појаве. Процесни индикатор је удео запослених који су подсталном уговорном обавезом или под уговорима о добровољном раду сафиксираним радним временом или непуним радним временом. Он сумираинформације о уговорима о недобровољном раду са фиксираним илинепуним радним временом. Излазни индикатор су прелази према врстиуговора. То је динамички индикатор који показује прелазак из стањанезапослености у стање запослености, а у оквиру запослености показујепрелазак према врсти уговора или стања самозапослености и то за људерадне доби. За запослене, промена је класификована као промена навишеили наниже, у складу са променама сигурности у уговору о запослењу. Занезапослене, промена навише или наниже је дефинисана у смислуприближавања тржишту рада или удаљавања од њега.20 Аспект анализеинтерна флексигурност–аранжмани о радном времену користи следећеиндикаторе. Интерна флексигурност, као што су аранжмани о флексибилномрадном времену и доброј организацији посла, су третирани под овомкомпонентом. Улазни индикатор је индикатор приступа флексибилномвремену и он обезбеђује информације да би се мерила ефикасност правила,или пак обезбеђује структурални оквир, најчешће из перспективезапосленог. Процесни индикатор под називом „запослени са прековременимрадним временом” и излазни индикатор под називом „сати прековременог

19 “Monitoring and analysis of flexicurity policies”, EMCO, 24, June 2009, pp. 3–4.20 Ibid., p. 5.
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рада” мере аспект радног времена (аранжмана о радном времену) најчешћеиз перспективе послодавца.21
Системи доживотног учењаУлазни индикатори за поуздане и одговорне системе доживотног учењамере доприносе од стране јавног система и од стране компанија. Процеснииндикатори мере учешће у системима доживотног учења, као и сталнопрофесионално усавршавање. Као излазни индикатор користи се динамичкииндикатор који показује промене у квалификацијама. При томе се променау висини плата тумачи променама у квалификацијама. Међутим, још непостоји излазни индикатор који мери вештине одраслих особа, укључујућиу то и неформално захтеване квалификације. Излазни индикатор подназивом „образовно постигнуће одраслих” мери дугорочни развој, докиндикатор под називом „е-вештине одраслих” мери врло специфичневештине одраслих.22
Активне политике тржишта радаУлазни индикатор код анализе активних политика тржишта рада суиздаци за активне политике тржишта рада. Процесни индикатори суиндикатори активности који се користе за анализу европске стратегијезапошљавања на националном и ЕУ нивоу. Излазни индикатор прати постефекте.23
Системи социјалне заштите и уравнотежење пословног
и приватног животаМодерни системи социјалне сигурности требало би да обезбедеадекватну доходовну подршку, охрабре запосленост и олакшају приступтржишту рада. То укључује широку покривеност мера социјалне заштите којепомажу људима да комбинују рад са приватним и породичнимодговорностима, као што је нега деце. Фокус Европског комитета зазапосленост био је на проблемима незапослености и неговању деце.24 Издациза политике тржишта рада у погледу дохотка ван рада је улазни индикаторза анализу ефеката накнада и сигурности дохотка. Индикатори под називом„замка незапослености” и „замка ниских плата” су улазни индикатори, а

21 Ibid., pp. 5–6.22 Ibid., p. 6.23 Ibid., p. 7.24 Ibid., pp. 7–8.
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откривају прописе и финансијске подстицаје за плаћени посао. Процеснииндикатор се зове „примаоци подршке” и он се користи за мерење стопеузимања накнаде за рад ван посла. Ризик сиромаштва незапослених јеизлазни индикатор који мери удео незапослених особа са еквивалентнимрасположивим дохотком испод линије сиромаштва.25 Аранжмани сафлексибилним радним временом доприносе уравнотежењу пословног иприватног живота у кратком року. Родитељско одсуство мајки и очева,одсуство за негу детета, као и накнаде повезане са овим одсуствима могубити предуслови за уравнотежење пословног и приватног живота. Основниаранжмани за децу и за старије људе који зависе од туђе помоћи су важанпредуслов за уравнотежење и третирани су као улазни индикатори. Утицајзапослености на родитељство је процесни индикатор. Он показује разлику устопама запослености за жене и мушкарце са младом децом и без младе деце,док је назив излазног индикатора „недостатак неге за децу и друге зависнеособе”, а показује удео особа које не раде или које раде мање због недостаткапогодног објекта за негу.26 За разлику од претходно анализиранепубликације, наредна публикација даје преглед не само „основне” EMCO-велисте индикатора већ наводи и индикаторе који се налазе у ревидиранојEMCO-вој листи, као и листу JAF индикатора који се користе за проценуСтратегије Европа 2020.27 Мада и у оквиру основне листе има разлика уодносу на листу индикатора анализираних у претходном пасусу овог дела,навешће се да је у оквиру ревидиране EMCO-ве листе индикатора, када су упитању индикатори који се односе на прву компоненту флексигурности,изостављен индикатор који се односи на приступ флексибилном радномвремену. Као додатни индикатори у оквиру „основне” листе, а који нисупретходно анализирани, у погледу анализе ове компоненте наводе се,рецимо, индикатор који се односи на строгоћу регулативе заштитепривремено запослених у односу на стално запослене, „промет” радне снагеи прелазак из стања привремено у стање стално запосленог. У погледу листеиндикатора доживотног учења, као индикатор се појављује геп у погледуучествовања у програмима континуираног стручног усавршавања, а који сепојављују између привремено и стално запослених. Додатно, у JAF листи седодају и индикатори који се односе на учешће одраслих у овим програмима,али рашчлањено према томе да ли су запослени или не. У погледу ефикасних
25 Ibid., p. 8.26 Ibidem. У недостатку прецизнијег значења термина „објекат за негу” претпостављасе да се мисли на услуге испомоћи око неге особа као што су деца и старије особекоје захтевају туђу негу.27 “Flexicurity in Europe-Administrative Agreement-JRC no. 31962-2010-11 NFP ISP-Flexicurity 2-Final report”.
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активних политика тржишта рада, као нов индикатор у оквиру EMCO-вемодификоване листe наводи се стопа дугорочне незапослености. У погледупоследње компоненте као додатна два индикатора наводе се стопе нетозамене после шест месеци, односно пет година примања накнада занезапосленост.28 Трећа од публикација која се бави аналитичкиминдикаторима пружа детаљнију анализу уговора о флексибилном раду. Уоквиру квантитативне анализе коришћени су индикатори који се односе наудео радника са флексибилним запослењем у укупном броју запослених, удеосвих радника којима је дато право на стандардне накнаде, пондерисанупокривеност радника са флексибилним запослењем и пондерисанупокривеност свих радника.29 Четврта публикација у петом делу анализирапромене на европском тржишту рада у периоду 2007–2010. године.30 Уанализи је коришћен низ и EMCO и JAF индикатора, који су подељени наулазне, процесне и излазне. У погледу улазних индикатора код анализе првекомпоненте флексигурности, медитеранске земље имају највише вредностииндикатора стриктности регулативе заштите запослености и за раднике састалним и за раднике са привременим запослењем, док су вредности које сеодносе на просечан број часова рада у главном послу међу највишима.Ситуација у погледу прве две компоненте је потпуно обрнута уанглосаксонској групи земаља, док у погледу трећег индикатора имајусредње вредности. Нордијски сектор, у погледу регулативе заштитезапослености има средње вредности, док у погледу трећег индикатора иманајниже вредности. Интересантно је да источноевропске земље имајунајвећи број радних сати. Код процесних индикатора, ситуација је слична,док у погледу излазних индикатора медитеранске земље имају најнижевредности, источноевропске земље имају највише вредности, док нордијскеземље имају средње вредности. Што се тиче ситуације код улазнихиндикатора друге компоненте флексигурности, нордијски сектор иманајвише вредности оба индикатора, док је ситуација код других група земаљаразличита. Ситуација у нордијском сектору у погледу процесних ииндикатора исхода је потпуно иста, док је занимљиво да источноевропске имедитеранске земље имају ниске вредности процесних индикатора. Упогледу прве две групе индикатора код анализе треће компонентефлексигурности, нордијски сектор показује највише вредности, док у погледуиндикатора исхода показује најниже стопе незапослености. Ситуација јепотпуно обрнута у групи источноевропских земаља. У погледу улазних и
28 “Flexicurity in Europe-Administrative Agreement-JRC no. 31962-2010-11 NFP ISP-Flexicurity 2-Final report”, European Commission, Brussels, 2013, pp. 38–65.29 “Flexicurity: Indicators on the coverage of certain social protection benefits for persons inflexible employment in the European Union-Final report”. 30 “Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final report”.
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процесних индикатора код анализе четврте димензије флексигурности,нордијски сектор убедљиво предњачи, док у погледу индикатора исхода имасредње и ниске вредности. Интересантно је да источноевропске имедитеранске земље не показују најбоље резултате у овом погледу (бар штосе тиче прве две групе индикатора). Шести део ове публикације анализирасегментацију тржишта рада и диспаритете у погледу запослености жена имушкараца. У погледу првог, најгора ситуација је у групи медитеранскихземаља, док је ситуација у погледу недобровољне запослености са непунимрадним временом такође лоша и у групи источноевропских земаља.Нордијске земље такође показују висок удео привремено запослених (одмахпосле медитеранских земаља), али је ситуација у погледу другог аспектасегментације боља. Када се ради о запослености жена, ту је ситуација унордијским земљама прилично добра. Последњи део анализира везу измеђуполитика флексигурности, макроекономских перформанси и исходатржишта рада. У том погледу је нордијски сектор најстабилнији, а потпуносупротна ситуација је у медитеранском сектору.
Краткорочни радни аранжмани и услуге запошљавања у јавном секторуУ посебној студији анализирани су краторочни радни аранжмани.31 У овојстудији је, поред методолошких објашњења шта су у ствари краткорочнирадни аранжмани и која им је економска логика, дат преглед функционисањакраткорочних радних аранжмана у 12 земаља чланица током периода кризе.При томе је посебна пажња посвећена имплементацији краткорочних раднихаранжмана (у смислу које власти су одговорне за имплементацију овихаранжмана, ко може да узме учешће у њима и сл.), а на крају овог дела студиједата je економетријска анализа ефеката краткорочних радних аранжмана. Упоследњем делу студије урађена je дубинска анализа функционисања овихаранжмана у Немачкој, Француској и Аустрији. Због обима извршениханализа, у даљем тексту ће се дати мало детаљнији осврт на наведенупубликацију. Краткорочни радни аранжмани дефинишу се као аранжманикоји укључују смањење броја радних сати, а тиме и редукцију у висини плата.Међутим, као надокнада за овакво смањење зарада пружају се одговарајућисуплементи зарада. Поред наведених карактеристика, важно је споменути иограничење периода трајања оваквих уговора, а у циљу повећањафлексибилности тржишта рада и спровођење одговарајућих тренинга.Такође се спомињу и одређени захтеви који су потребни за квалификованостза спровођење оваквих аранжмана. За послодавце је главни критеријум доказекономске потребе за спровођењем краткорочних радних аранжмана, у циљуограничења „мртвог терета” који би се створио од стране субвенционисаних

31 “Short-time working arrangements during the crisis and lessons to learn-Final report”.
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предузећа која немају економске потребе за краткорочним раднимаранжманима, а која их ипак спроводе. Поред овог критеријума, послодавциби могли бити у обавези да закључе споразум са социјалним партнерима упогледу партиципације у спровођењу краткорочних радних аранжмана. Упогледу услова које морају испуњавати запослени, први услов је да они морајуимати право на накнаду за незапосленост. Други битни критеријуми сутипови уговора о раду и професије којима се запослени баве, јер за неке врстеуговора и неке професије приступ краткорочним радним аранжманима нијемогућ. Коначно, послодавци који желе да партиципирају у краткорочнимрадним аранжманима не смеју отпуштати раднике, а компаније које желе дапартиципирају у овим аранжманима морају поднети план реконструкцијеили план опоравка. У погледу запослених, од њих се може тражити учешће утражењу посла. У погледу власти које су задужене за спровођењекраткорочних радних аранжмана, то су углавном надлежна министарства(бар у већини земаља чланица).32 У циљу уштеде у простору, навешће се самото да је у наведеној студији детаљно анализирана и селекција учесника украткорочним радним аранжманима, као и само учествовање у истима.Коначно, у документу који се односи на флексигурност, анализира се утицајуслуга јавног запошљавања (тј. запошљавања у јавном сектору) у контекстуфлексигурности, као и утицај тих државних активности на европскатржишта рада.33 У наведеној студији значајан део посвећен je анализиситуације у одабраним земљама чланицама. Основни циљ услуга јавногзапошљавања је пружање релевантних информација о радним местима ионима који траже посао, као и пружање релевантних тумачења информацијакоје пристижу са тржишта рада. У контексту флексигурности, услуге јавногзапошљавања морају спроводити и одређене програме стручногусавршавања, укључујући и програме преквалификација, како бинезапослени што пре кренули са запослењем. При томе основни изазов зауслуге јавног запошљавања представљају повећана флексибилност иразноликост тржишта рада, како би, с једне стране, помогли послодавцимада побољшају транспарентност тржишта рада и, с друге стране, помоглинезапосленим тражиоцима посла да пронађу посао. У контексту повећањазапослености посебан значај има Европска стратегија запошљавања. Великапажња посвећена je и оним групама незапослених који теже налазе посао,као што су, рецимо, жене, млади и самохрани родитељи. Иако нису циљнагрупа када су у питању услуге јавног запошљавања и неактивне особе су, на
32 “Short-time working arrangements during the crisis and lessons to learn-Final report”,European Commission, October 31, 2012, pp. 65–80.33 “The role of Public Employment Services related to ‘Flexicurity’ in the European LabourMarkets-VC/2007/0927-Final report”.
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одређени начин, укључене у ове програме. У погледу послодаваца, великапажња поклања се проактивним напорима од стране услуга јавногзапошљавања у циљу обавештавања послодаваца о слободним раднимместима, континуираном контакту са послодавцима у циљу реинтеграцијенезапослених назад у посао, флексибилним и одговорним услугама услучајевима реструктурирања компанија и вишкова запослених, подршципреласка са посла на посао и антиципацији будућих потреба за вештинама.34Међутим, због уштеде у простору, ово се неће детаљно анализирати. На крајуанализе ове студије, навешће се само још то да је у њеном седмом делуанализирана повезаност услуга јавног запошљавања и компоненатафлексигурности.
5) СТУДИЈА СЛУЧАЈА НА ПРИМЕРУ ДАНСКЕУ претходним деловима рада укратко је објашњен дански концептфлексигурности, док ће у овом делу бити дат мало детаљнији осврт. Упогледу екстерне нумеричке флексибилности, битно је нагласити да лакоћазапошљавања и отпуштања радника представља једну од основнихкарактеристика данског модела флексигурности, при чему постоји разликаизмеђу запошљавања и отпуштања радника који су плаћени по сату ирадника који су стално запослени. За прве су прописи о отказу наведени уколективним уговорима, док је за друге основно правило да је отказни рокједан месец за првих шест месеци запослења, при чему исти максималноможе износити шест месеци. Што се тиче интерне нумеричкефлексибилности она је, изнад свега, резултат колективног преговарања. Кадаје у питању функционална флексибилност, истраживања спроведена на овутему показала су да је велики проценат радне снаге у Данској укључен удодатне облике обуке. У погледу флексибилности плата, колективнопреговарање између удружења радника и удружења послодаваца нанационалном нивоу познаје четири система плаћања. У погледу стандардногплаћања, развој плата за запослене у оквиру датог временског периодапостављен је од стране централног преговарања. Под системима минималнеплате и минималног плаћања обухваћена је већина радника. На крају, постојии систем без фиксне стопе плате. У погледу сигурности посла, збогпоједностављеног поступка запошљавања и отпуштања радника, овасигурност би се могла окарактерисати релативно ниском. Велики број људиосећа да им посао може бити сигуран ако је регулисан обимнимзаконодавством, традицијом промовисања дијалога између запослених и

34 “The role of Public Employment Services related to ‘Flexicurity’ in the European LabourMarkets-VC/2007/0927-Final report”, European Commission, March 2009, pp. 49–71.
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послодаваца, и у случају постојања тзв. светлих послова за запослене сасмањеним радним капацитетима и опште бриге о сигурности и здрављурадника на послу. У погледу сигурности запослења потребно је рећи да она,на одређен начин, представља компензацију за индивидуалну несигурностзадржавања радног места. Њена суштина је стално присуство на тржиштурада у смислу останка у радном односу, што је умногоме постигнутоконтинуираним усавршавањем и системом стручних тренинга. Сигурностдохотка постигнута je кроз високе накнаде за незапослене, које су највишеза оне групе са најнижим дохоцима, што значи да се смањују са висиномдохотка коју је запослени остварио током запослења. На крају, сигурносткомбинације се односи на различите шеме напуштања посла, али и на правопрофесионалног усавршавања и образовања, као и могућност ротације посла.Ова сигурност представља могућност учешћа у другим друштвенимактивностима за одређен временски период, а затим поновно враћање напосао. Сигурност комбиновања пословног живота и других друштвенихобавеза омогућава да приликом одсуства стално запослених известанпроценат незапослених буде запослен на одређено време.35
6) ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊАИз презентиране анализе концепта флексигурности може се уочити свањегова атрактивност, али и комплексност и проблеми које он са собом носи.Пре свега, у савременим турбулентним околностима, класична државаблагостања не нуди одговор и решење проблема незапослености. Чињеницаје да је флексигурност најразвијенија у земљама које заступајусоцијалдемократски модел државе благостања. Како социјалдемократскимодел почива на тежњи за коликим-толиким смањењем разлика упримањима између становништва и обезбеђењу високог степена социјалнесигурности, поставља се питање – докле подизати стопе пореза и доприноса?Концепт флексигурности би могао решити тај проблем. Међутим, оно што јеевидентно, и на рачун чега се упућују озбиљне замерке, јесте неспремностсоцијалних партнера на европском нивоу да усагласе главне правцеимплементације концепта „флексигурности”, а ту су и проблеми у погледукоординације између институција које би требало да омогуће примену овогконцепта. Као један од проблема појављује се и то што је практично немогућекреирати ситуације у којима су сви на добитку, због постојања различитихинтереса, како унутар група радника и послодаваца тако и у оквиру

35 Torben M. Andersen, “A Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Case ofDenmark”, De Economist Volume, 2012, vol. 160. no. 2, pp. 117–140; Søren Kaj Andersen,Mikkel Mailand, The Danish flexicurity model-the role of the collective bargaining system,University of Copenhagen, September 2005, pp. 12–22. 



Европско законодавство, бр. 79/2022

295

политичких структура. Остали проблеми који отежавају применуфлексигурности повезани су са проблемима у погледу мобилности раднеснаге, највише услед културних и језичких разлика. Додатни проблемпредстављају и аранжмани који омогућавају државама чланицама ЕУпримену протекционистичких мера према новим земљама чланицама, а којесе тичу отварања тржишта рада за раднике из нових земаља чланица. Ако сепостигне каква-таква сагласност социјалних партнера, уз довољно строгудисциплину од стране кључних институција ЕУ у погледу у спровођењапрописа о флексигурности, као и добра фискална дисциплина, концепт„флексигурности” имао би перспективу да дугорочно опстане.
7) ИЗВОРИAnca, Ionete, “The worlds of flexicurity-labour market policies in Europe”, Annals
of the University of Oradea, Economic Science Series, 2012, vol. 21, no. 1, pp. 133–138.Andersen, Torben M., “A Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Caseof Denmark”, De Economist, 2012, vol. 160, no. 2, pp. 117–140.Burroni, Luigi, Keune, Maarten, “Flexicurity: A conceptual critique”, European
Journal of Industrial Relations, 2011, vol.17, no.1, pp. 75–91.Heyes, Jason, Hastings, Thomas, “Where now for flexicurity? Comparing post-crisislabour market policy changes in the European Union”, SPERI Global Political
Economy Brief, March 2016, no. 3, pp. 1–7.Houwing, Hester, A Dutch Approach to Flexicuruty: Negotiated changes in the
organization of temporary work (unpublished PhD thesis), University ofAmsterdam, 2010.Jørgensen, Henning, Danish flexicurity in crisis-or just stress-tested by crisis, Reportto the Friedrich Ebert Foundation, October 2010.Kaj Andersen, Søren, Mailand, Mikkel, The Danish flexicurity model-the role of the
collective bargaining system, University of Copenhagen, September 2005.Laporšek, Suzana, Dolenc, Primož, “The analysis of flexicurity in the EU MemberStates”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2011, no. 32, pp. 125–145.Sapir, Andre, “Globalization and reform of European social models”, JCMS – Journal
of Common Market Studies, 2006, vol. 44, no. 2, pp. 369–90.van Vliet, Olaf, Nijboer, Henk, Flexicurity in the European Union: Flexibility for
Outsiders, Security for Insiders, Leiden University, 1 February 2012.“Towards a set of Composite Indicators of flexicurity: a Comprehensive Approach”,European Commission, Brussels, 2010.
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“Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibilityand security”, European Commission, 2007.“Monitoring and analysis of flexicurity policies”, EMCO, 24, June 2009.“Flexicurity in Europe-Administrative Agreement-JRC no. 31962-2010-11 NFP ISP-Flexicurity 2-Final report” European Commission, Brussels, 2013.“Flexicurity: Indicators on the coverage of certain social protection benefits forpersons in flexible employment in the European Union-Final report”, EuropeanCommission, 2007.“Short-time working arrangements during the crisis and lessons to learn-Finalreport”, European Commission, October 31, 2012.“The role of Public Employment Services related to ‘Flexicurity’ in the EuropeanLabour Markets-VC/2007/0927-Final report”, European Commission, March2009.“Evaluation of flexicurity 2007–2010: Final report”, European Commission,Brussels, 30. October 2012.
8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУФлексигурност као приступ у решавању проблема тржишта рада настаоје превасходно као подршка напорима за решавање ових социјалнихпроблема на нивоу ЕУ. Уз адекватне буџете и системе социјалне заштитефлексигурност би могла бити примењива и у земљама у транзицији.Међутим, хронични проблеми земаља у транзицији су стални дефицити и,најчешће, ненаменско трошење буџетских средстава, што се рефлектује и насистеме социјалне заштите. У скоријем периоду, у Републици Србији уведенаје одређена фискална дисциплина, иако су и даље остали присутниразличити интереси појединих институција. Приступ флексигурности стогаби се могао применити због чињенице да је велики број незапосленихевидентиран код Националне службе за запошљавање. Уз добру фискалнудисциплину и адекватне буџете, Србија би могла спроводити програмеактивне политике тржишта рада, јер доста незапослених није у могућностида нађе посао у струци. При томe, према мишљењу аутора, требало биедуковати незапослене у смислу појашњења сврхе активних програматржишта рада и предности које они са собом носе. Коначно, на тај начин бибио уведен и концепт „флексигурности” у домаћу праксу, што би допринелопроналажењу компромиса између флексибилности тржишта рада исоцијалне сигурности.



APPLICATION OF FLEXICURITY IN THE EUROPEAN UNION

Summary: Contemporary economic flows are characterized by continuous changesin all branches of the global economy, especially in the sphere of economicintegration. Such a situation has its repercussions on the functioning of countriesthat build their position in the global economy on the basis of various trade,economic and political alliances and organizations. A good example is the Europeanintegration through which European countries became part of a supranationalorganization - the EU. The integration of European countries into the EU isenhanced not only by political, but also economic reasons, primarily by ensuringsustainable economic development and flexible social security in the field of work.The increase of economic interdependence in Europe pointed to the fact that theclassic concept of the welfare state is no longer acceptable since it cannot providerational answers for the growing social needs of employees expressed duringeconomic crises and serious social disturbances. Finding new conceptual solutionsfor regulating the mentioned situations presupposes the application of the conceptof “flexicurity“, which aims to find a compromise between the flexibility of the labormarket and social security. The paper discusses various aspects of this conceptwith a case study of the example of Denmark, all with the intention of sheddingmore light on the theoretical and practical scope of the functioning of “flexicurity“in the EU.
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ПРИМЕНA ПОВЕЉЕ ЕУ О ОСНОВНИМ ПРАВИМА
У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА

Филип МИРИЋ1

Апстракт: Повеља о основним правима један je од основних правних акатаЕвропске уније (ЕУ), којим се штите основна људска права. У раду ће битианализиран правни домашај Повеље, односно њена примена у кривичнимстварима, имајући у виду материјалноправне и процесноправне аспекте овогмеђународног правног инструмента. Функционални приступ у истраживању,према мишљењу аутора, доприноси потпунијем сагледавању људских правасадржаним у правном систему ЕУ, али и националном праву РепубликеСрбије, што је од посебног значаја у процесу придруживања Србије овојсупранационалној међународној организацији.
Кључне речи: Кривични поступак, кривичне ствари, основна права, ЕУ.
1) УВОДПовеља ЕУ о основним правима (Повеља) донета је 2000. године, одстране Европског парламента, Савета и Комисије.2 Повеља представља један

1 Правни факултет Универзитета у Нишу. E-mail: filip.miric@gmail.com, filip@prafak.ni.ac.rs.2 “Charter of Fundamental Rights of the European Union”, Official Journal of the European Union,
C 326, 26.10.2012, pp. 391–407. Текст Повеље на српском језику доступан је на сајтуМинистарства за европске интеграције Републике Србије. Видети: „Повеља ЕУ оосновним правима”. Интернет: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_prava_jul_20.pdf, 28.07.2022.
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од основних правних инструмената којим се штите фундаментална људскаправа. Повеља је донета с намером да унесе доследност и јасноћу у праваустановљена у различито време и на различите начине у појединимдржавама чланицама ЕУ. Као правни акт програмског карактера, Повељаутврђује читав низ грађанских, политичких, економских и социјалних права,заснованих на слободама и правима загарантованим Европском конвенцијомо људским правима, потом уставним поретком држава чланица, Социјалномповељом Савета Европе, Повељом заједница о основним социјалним правимарадника, и другим међународноправним инструментима и конвенцијамачије су чланице ЕУ или њене државе чланице. Повеља није била одмах правноефектуирана, већ је почела да производи правна дејства ступањем на снагуЛисaбoнскoг угoвoрa 2009. године.3 У наставку рада биће више речи о сврсии садржини Повеље, као и о правима која се односе непосредно на решавањекривичних ствари и представљају својеврсну гаранцију поштовања људскихправа у кривичним поступцима.
2) СВРХАСврха Повеље дефинисана је њеном Преамбулом у којој се наводи да су„народи Европе, у стварању све тешњег међусобног савеза, решени да делемирну будућност засновану на заједничким вредностима”. Свесна свогдуховног и моралног наслеђа, ЕУ је утемељена на недељивим, универзалнимвредностима људског достојанства, слободе, једнакости и солидарности; онасе заснива на начелима демократије и владавине права. Она стављапојединца у средиште својих активности, успостављањем грађанства Унијеи стварањем простора слободе, безбедности и правде. ЕУ доприноси очувањуи развоју ових заједничких вредности, при чему поштује разноликосткултура и традиција народа Европе, као и национални идентитет државачланица и организацију њихових органа власти на националном,регионалном и локалном нивоу. ЕУ настоји да подстиче уравнотежени иодрживи развој и обезбеђује слободно кретање лица, услуга, робe и капитала,као и слободу пословног настањивања. Заштита људских права стога се чинизначајним предусловом за остваривање наведених циљева, с обзиром напромене у друштву, друштвени напредак, као и научни и технолошки развој.Њеним усвајањем дат је подстицај за остваривање основних људских праваи фундаменталних слобода. Уз уважавање овлашћења и задатака ЕУ и начела

3 “Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing theEuropean Community”, signed at Lisbon, 13 December 2007, Official Journal of the European
Union, C 306, 17.12.2007, pp. 1–271; Сања Ђоревић, „Прaвни стaтус Пoвeљe o oснoвнимпрaвимa Eврoпскe униje”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2011, бр. 58, стр.219–234.



супсидијарности, ова Повеља поново потврђује права која проистичунарочито из уставних традиција и међународних обавеза које су заједничкеза државе чланице, из Европске конвенције за заштиту људских права иосновних слобода, Социјалне повеље Савета Европе, као и судске праксе Судаправде ЕУ и Европског суда за људска права. Следствено томе, Повељу ћетумачити судови ЕУ и правосуђе држава чланица, уважавајући објашњењаприпремљена под руководством председништва Конвенције које је израдилоПовељу. Остваривање људских права по себи подразумева одговорности идужности у односу на друге људе, људску заједницу и будућа поколења. Изнаведеног је јасно опредељење твораца Повеље за безусловно поштовањељудских права.
3) САДРЖАЈПовеља садржи шест основних права и слобода заштићених у ЕУ, и то: 1)достојанство; 2) слободе; 3) једнакост; 4) солидарност; 5; грађанска права и,6) правду. У складу са предметом наше анализе, биће приказана само онаправа која су према мишљењу аутора од посебног значаја за расветљење иразрешење кривичноправних ствари и вођење кривичног поступка. Свако има право на живот. Нико не сме бити осуђен на смртну казну нитипогубљен (члан. 2). Забрана смртне казне је у духу савремених настојањапенолошке теорије и праксе да се достигне што је већи могући степенресоцијализације лица осуђених због извршења различитих кривичних дела.Сличан циљ има и одредба члана 4 Повеље која прописује да нико не сме битиподвргнут мучењу или нечовечном, односно понижавајућем поступању иликажњавању. У складу с правом на живот и колективним правима, забрањеноје колективно протеривање. Нико не може бити пресељен или протеран удржаву, нити изручен држави ако постоји озбиљан ризик да би био подвргнутсмртној казни, мучењу, односно другој врсти нечовечног или понижавајућегпоступања или кажњавања (члан. 19). Будући да повреда равноправностиграђана представља кривично дело у свим савременим кривичнимзаконодавствима, од изузетног је значаја забрана дискриминацијепрокламована и овом Повељом. Сви су једнаки пред законом (члан. 20), изабрањена је свака дискриминација по било ком основу, као што су пол, раса,боја коже, етничко или друштвено порекло, генетске карактеристике, језик,вероисповест или уверење, политичко или било које друго мишљење,припадност националној мањини, имовно стањe, рођење, инвалидитет,старосно доба или сексуална оријентација. У области примене Уговора и бездовођења у питање било које од њихових посебних одредаба, забрањена јесвака дискриминација на основу држављанства (члан 21). Право на правично суђење је једно од основних људских права и сегментправа на приступ правди. Свако коме су повређена права и слободе зајемчени

Европско законодавство, бр. 79/2022

301



Европско законодавство, бр. 79/2022

302

правом ЕУ има право на делотворно правно средство пред судом подусловима предвиђеним Повељом. Свако има право да у његовој ствари, управичној и јавној расправи у разумном року, одлучи независан инепристрасан суд који је претходно установљен на основу закона. Свако имамогућност да добије савет, да се брани и буде заступан. Правна помоћ једоступна онима који немају довољно средстава уколико је она неопходна даим се обезбеди делотворан приступ правди (члан 47). У кривичнопроцесномсмислу, претпоставка невиности је једна од најважнијих гаранција оптуженогда ће се свако ко је оптужен сматрати невиним док се не докаже његовакривица на основу закона. Такође, свакоме ко је оптужен јемчи се право наодбрану (члан 48). У одредбама чланова 49 и 50 Повеље прихваћена суначела: nullum crimen, nulla poenae sine lege и ne bis in idem. Наиме, нико се неможе сматрати кривим за кривично дело извршено чињењем илипропуштањем, које у време када је извршено није представљало кривичнодело према националном или међународном праву. Исто тако, не може сеизрећи строжа казна од оне која се могла изрећи у време када је кривичнодело извршено. Ако након извршења кривичног дела закон предвиди блажуказну, примењује се таква казна. Поменути члан не доводи у питање суђењебило ком лицу и кажњавање тог лица за било које чињење или пропуштањекоје је у време када је извршено представљало кривично дело према општимначелима које признаје заједница народа. Висина казне не сме битинесразмерна кривичном делу. Никоме се не може поново судити нити му семоже поново изрећи казна у кривичном поступку за кривично дело због којегје већ био правоснажно ослобођен или осуђен у Унији, у складу са законом
(ne bis in idem). Посебно је важно истаћи да у погледу домашаја примене праваиз Повеље, свако ограничење остваривања права и слобода признатих овомповељом мора бити предвиђено законом и поштовати суштину тих права ислобода. Уз поштовање начела пропорционалности, ограничења судопуштена само ако су неопходна и заиста задовољавају циљеве од општегинтереса које признаје Унија или потребу да се заштите права и слободедругих. Права која признаје ова Повеља, а која су предвиђена Уговорима,остварују се под условима и у границама утврђеним тим Уговорима. Уколикоова Повеља садржи права која одговарају правима зајемченим Конвенцијомза заштиту људских права и основних слобода, значење и обим тих права суистоветни онима утврђеним том конвенцијом. Ова одредба не спречава дасе правом Уније предвиди шира заштита. Уколико ова Повеља признајеосновна права која проистичу из уставних традиција заједничких државамачланицама, та права се тумаче у сагласности са тим традицијама. Одредбеове Повеље које садрже начела могу се спровести законодавним и извршнимактима органа, тела, служби и агенција Уније, као и актима држава чланицакада оне спроводе право Уније у оквиру својих овлашћења. Позивање на њихпред судом допуштено је само приликом тумачења тих аката и одлучивања



о њиховој законитости. Национални прописи и пракса, у складу саодговарајућим одредбама ове Повеље, узимају се у обзир у пуној мери. СудовиЕУ и држава чланица посвећују дужну пажњу објашњењима која су сачињенакао смернице за тумачење ове Повеље (члан 52). Ниједна одредба ове Повељене може се тумачити као ограничавање или негативно утицање на људскаправа и основне слободе који су, у оквиру одговарајућих области примене,признати правом Уније и међународним правом, међународним споразумимачије су уговорне стране Унија или све државе чланице, укључујући Европскуконвенцију за заштиту људских права и основних слобода, као и уставимадржава чланица (члан 53). Ниједна одредба ове Повеље не сме се тумачититако да подразумева право на обављање било које активности или извршењебило које радње усмерене на поништавање права и слобода признатих овомповељом, или ради њиховог ограничавања у мери већој од оне која јепредвиђена у овој Повељи (члан 54). Коначно, након овог кратког приказаможе се закључити да је у Повељи посебна пажња посвећена правима изобласти материјалног и процесног кривичног права. 
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУЕвропска повеља о основним правима усвојена је 7. децембра 2000.године, а ступањем на снагу Лисабонског споразума 2009. године, постала јеправно обавезујућа у свим државама чланицама ЕУ. 
5) ИЗВОРИ“Charter of Fundamental Rights of the European Union”, Official Journal of the
European Union, C 326, 26.10.2012, pp. 391–407. Ђоревић, Сања, „Прaвни стaтус Пoвeљe o oснoвним прaвимa Eврoпскe униje”,Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2011, бр. 58, стр. 219–234.Јовашевић, Драган, Лексикон кривичног права, Службени гласник, Београд,2006.„Кривични законик”, Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005,35/2019.Мирић, Филип, Каровић, Садмир, Претпоставка невиности у праву ЕУ,
Европско законодавство, Институт за међународну политику и привреду,Београд, год. 21, бр.77–78, 2022, стр. 86–96,Mirić, Filip, Protection of people with disabilities against discrimination in CriminalLaw In: Saša Knežević, Maja Nastić (eds), Globalisation and Law, Niš, Faculty ofLaw, 2017, pp. 209–220.„Повеља ЕУ о основним правима”. Интернет:https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_
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prava_jul_20.pdf, 28.7.2022. „Кривични законик”, Службени гласник
Републике Србије, бр. 85/2005, 35/2019.Стојановић, Зоран, Кривично право – општи део, Службени гласник, Београд,2000.“Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treatyestablishing the European Community”, signed at Lisbon, 13 December 2007,
Official Journal of the European Union, C 306, 17.12.2007, pp. 1–271.„Устав Републике Србије”, Службени гласник Републике Србије, 98/2006,115/2021.Законик о кривичном поступку, Службени гласник Републике Србије, 72/2011,62/2021-Одлука УС.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУИако Србија није чланица ЕУ, те правни акти ЕУ формално не обавезујунашег законодавца, овде је реч о основним правним принципима ипроцесним правилима која су инкорпорирана у српско кривичнозаконодавство. Право на живот и одсуство смртне казне прописани суУставом Републике Србије.4 Одређеност кривичног дела и казне је основнипринцип кривичног законодавства, који следи и српски законодавац.5Другим речима, поштовање општих правних начела законитости кривичногдела и казне.6 Повреда равноправности је предвиђена као посебно кривичнодело у кривичном законодавству Републике Србије. Ово кривично дело вршионај ко због националне или етничке припадности, расе или вероисповестиили због одсуства те припадности, или због разлика у погледу политичкогили другог убеђења, пола, инвалидитета, сексуалне оријентације, родногидентитета, језика, образовања, друштвеног положаја, социјалног порекла,имовног стања или неког другог личног својства, другоме ускрати илиограничи права човека и грађанина утврђена Уставом, законима или другимпрописима или општим актима, или потврђеним међународним уговорима,или му на основу ове разлике даје повластице или погодности казниће сезатвором до три године, ако ово кривично дело учини службено лице увршењу службе казниће се затвором од три месеца до пет година.7 Наведеноминкриминацијом пружа се додатна заштита од повреде равноправности и

4 „Устав Републике Србије”,  Службени гласник Републике Србије, 98/2006, 115/2021.5 „Кривични законик”, Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 35/2019.6 Зоран Стојановић, Кривично право – општи део, Службени гласник, Београд, 2000, стр. 39.7 Filip Mirić, Protection of people with disabilities against discrimination in Criminal Law In:Saša Knežević, Maja Nastić (eds), Globalisation and Law, Niš, Faculty of Law, 2017. pp. 209–220.
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стварају се услови за остварење принципа једнакости грађана. Србија је упроцесу приступања ЕУ и има статус кандидата за чланство. У складу с тим,постоји обавеза да свој правни систем хармонизује с правним системом ЕУ.Претпоставка невиности представља предуслов остваривања праваокривљеног у кривичном поступку. Њена суштина омогућава окривљеномда се сматра невиним докле год његова кривица не буде утврђенаправоснажном пресудом надлежног суда. Нормативно посматрано, Србија јенаправила и додатни напредак уводећи претпоставку невиности као уставнипринцип, осим што је прописана и одредбом члана 3 Законика о кривичномпоступку.8 Доследна примена законских решења и подизање свести о значајупоштовања људских права представљају најбољи начин за побољшањеправне сигурности.9 Из процесног аспекта нарочито је значајно начело ne bis
in idem. Начело има практичан значај будући да се не могу истовременоводити два паралелна кривична поступка у вези са истим чињеничнимстањем кривичне ствари.10 Кривично законодавство Републике Србијенормативно је усклађено са свим правима садржаним у Повељи. Њиховадоследна примена допринеће, не само даљем приближавању Србије ЕУ већи остваривању правне сигурности и већег поверења грађана у домаћи правнии правосудни систем у целини.

ЕNFORCENMENT OF THE EU CHARTER
ON FUNDAMENTAL RIGHTS IN CRIMINAL MATTERS

Summary: The Charter of Fundamental Rights is one of the basic legal acts of theEuropean Union (EU), which protects basic human rights. The paper will analyzethe legal scope of the Charter, i.e. its application in criminal matters, taking intoaccount the substantive and procedural aspects of this international legalinstrument. According to the authors, the functional approach in researchcontributes to a more complete understanding of human rights contained in theEU legal system, but also the national law of the Republic of Serbia, which is ofparticular importance in the process of Serbia joining this supranationalinternational organization.
Keywords: Criminal procedure, criminal matters, fundamental rights, EU.

8 „Законик о кривичном поступку”, Службени гласник Републике Србије, 72/2011,62/2021-Одлука УС.9 Филип Мирић, Садмир Каровић, Претпоставка невиности у праву ЕУ, Европско
законодавство, Vol. 21, бр. 77–78, 2022, стр. 95–96.10 Драган Јовашевић, Лексикон кривичног права, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 324.
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PRECARIOUS WORK: 
THE CHALLENGE FOR LABOUR LAW 

IN EUROPEJeff Kenner, Izabela Florczak, Marta Otto (eds), Precarious Work – The Challenge for
Labour Law in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenhem/Northampton, 2019,pp. 280 Зборник радова: Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe,уредника Џефа Кенера, Изабеле Флорчак и Марте Ото, светски познатеиздавачке куће Edward Elgar Publishing, на концизан и методолошкиприхватљив начин приказује проблеме прекарног рада са којима се суочавајупосткомунистичке земаљаме у периоду након окончања Хладног рата. Иакопрекарни рад није нов феномен у капитализму, то не значи да секапиталистичке земље лако носе с њим. Несигурност коју прекарни радизазива у државама Европске уније представља прави изазов за европскорадно право. Нарочито је то био случај након избијања економске кризе 2008.године, која је довела до појаве потпуно нових облика запослења. Зборник је тематски структуриран у три дела. Први део, који обухвататри поглавља, разматра теоријско дефинисање прекарног рада. Други део је,у извесном смислу, правна конкретизација првог дела, док трећи деоразматра прекарни рад у хонорарној економији. Док су други и трећи део узнатној мери хомогенији према темама које се обрађују, дотле је први деоумногоме специфичан. Као узорак за анализу законодавних решења у другомделу је узето шест земаља, где три (Велика Британија, Шпанија и Шведска)представљају старе земље чланице, док су преостале (Словенија, Чешка иПољска) представнице бивших посткомунистичких земаља. Зборник навеома занимљив начин приказује старе земље чланице Европске уније, међукојима је (сада већ биша чланица) Велика Британија, била репрезентлибералног капитализма. Насупрот њој, Шведска припада земљама у којимаје систем социјалне заштите веома развијен, док Шпанија припадамедитеранском типу романског говорног подручја, у којем постоје извеснеамбивалентности на том плану. Из анализа садржаних у Зборникупроизилази да се чак и међу новим земљама чланицама Европске уније могууочити извесне разлике. Словенија, на пример, иако прокапиталистичкиоријентисана, представља земљу која је била у саставу СФР Југославије, те је
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по специфичној природи односа који су владали у бившој држави и сама биласпецифична. Пољска је, опет, чак и у време комунизма након 1968. године, апосебно током 80-их година прошлог века, увела извесне капиталистичкеелементе, али је, упркос томе, стаљинистички систем био присутан. Чешкаје, пре него што је у њој уведен комунизам, имала капиталистичке елементе,па не изненађује то што су на првим слободним изборима победилепрокапиталистичке снаге.Осветљавање природе прекарног рада у посткомунистичким земљамаотуд захтева додатна појашњења. Тако, ако се уђе у политичку историјунаведених посткомунистичких земаља, уистину се могу приметити извеснесличности, али и разлике. Наиме, ради се о томе да је након Другог светскограта, тачније, почетком 50-их година прошлог века (1952. године), бившаЈугославија заузела сопствени политички курс који није био ни чистокомунистички (у стаљинистичком смислу), нити чисто капиталистички, већсе тежило „каквом-таквом” балансу између два екстрема. Друго питање је дали се успело у томе, мада је, према мишљењу аутора овог приказа, то билонеоствариво, пре свега због различите развијености и различитихполитичких аспирација појединих република. Хрватска, и посебно Словенија,биле су више прозападно оријентисане. Не треба заборавити ни идеје које језаговарало руководство Савеза комуниста Словеније када се одлучивало отоме да ли ићи на јачање централизма или на конфедерализам. Такође , ваљасе подсетити и Титовог обрачуна са хрватским националистима. С другестране пак, ситуација у земљама Варшавског пакта није била идентична,мада је идеолошки била веома блиска претходном случају. Мађарскa се тако,примера ради, још 50-их година (1956. године) покушала ослободитистаљинистичких стега, али је тај покушај био насилно осујећен. Као што јепознато, ситуација је кулминирала 1968. године са Прашким пролећем, кадаје овај талас захватио тадашњу Чехословачку, која такође није успела да сеослободи совјетских стега. Након рушња „Гвоздене завесе” и распадаисточног блока, обе земље веома успешно су прошле период транзицијеотворивши се према свету и либерализујући своју економију крозприватизацију и уплив страног капитала.Први рад у зборнику приредили су Флорчак и Ото (I. Florczak & M. Otto). Ураду се разматрају законодавни приступи прекарном раду. Из анализе супроизашли одређени закључци и препоруке. Тако, у циљу што успешнијеборбе против прекарног рада у Европској унији су донесене, између осталог,и директиве о раду са непуним радним временом и о агенцијама запривремено запошљавање. Утврђујући природу прекарног рада, закључујесе да овај рад посебно долази до изражаја у случају ангажмана агенција запривремено запошљавање, јер се ту критеријум јединства у погледукорисника обављеног посла по правилу не поштује. До данас у законодавствуЕвропске уније није дата стриктна дефиниција прекарног рада. Иако се, по
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аутоматизму, атипичне форме запослености сматрају прекарним, у ширемсмислу се било који облик запослености може сматрати прекарним, ако непружа социјалну и финансијску сигурност. Због наводне ригидностистандардног запослења, услед чега је уведен велики број атипичних послова,као и због уочених недостатака тих послова у погледу социјалне ифинансијске сигурности, Унија је приступила дефинисању природепрекарног рада и увођењу мера које би ублажиле негативности таквихпослова. Тако се под прекарним радом подразумева inter alia, и рад који: 1)има малу или никакву сигурност посла, 2) код којег не постоји рудиментарназаштита од отказа и социјална заштита услед њега, 3) који носи зарадунедовољну за пристојан живот, 4) који нема или има врло ограниченусоцијалну заштиту права и погодности, 5) који нема или има врлоограничену заштиту од дискриминације, 6) који нема или има врлоограничене могућности напретка у каријери, што се односи и на приступусавршавању, 7) код којег постоји низак ниво колективних права, и  8) којиима неадекватно радно окружење. Један од облика борбе против прекарнограда предвиђен је кроз Европски стуб социјалних права и кроз одговарајућусудску праксу.У другом раду садржаном у тематском Зборнику, који су приредилиГодлевска-Бујок и Патулски (B. Godlewska-Bujok & A. Patulski) разматра сеприрода прекаријата као феномена. Аутори се најпре позивају наСтендингову студију: The Precariat: The new dangerous class, а потом разматрајуспецифичности прекарности пољског тржишта рада. Поред уобичајенихпроблема, попут оштре сегментације, неусаглашености потреба тржиштарада и броја високообразованих, у Пољској је сегментација тржишта радатаква да је практично онемогућен слободан трансфер између сегмената.Људи који обављају атипичне послове су под већим ризиком од губиткапосла и не уживају исте погодности као они са стандардним запослењем,имају ограничен приступ тренинзима и могућностима за стицање додатнихквалификација, као и ограничене могућности напретка у каријери. Поредзаконодавних решења, и синдикати играју важну улогу у овој сегментацији.Коначно, и Влада и судови играју улогу у свему томе, међутим, не чине ништада се таква сегментација сузбије.Трећи рад у овом уводном делу Зборника приредио је Камалериј (C. M.
Cammalleri), и у њему се даје приказ прекарног рада на веома занимљивначин. Између осталог, његова вредност је у увођењу у анализу концептафлексигурности као сочива кроз које се види несигурност. Аутор у том смислудолази до одређених закључака који указују на неологизам који истовременоозначава раднике који раде у сивој и црној економији, али и оне који имајунедовољну социјалну заштиту, односно прекарне раднике уопште. Као једанод критеријума за дефинисање прекарности у раду се користи стандардниоблик запослености. Аутор тврди да недостатак сигурности који произилази
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из флексибилизације фирми, а који је произвео прекаријат, представља„друштвено загађење”, односно да иновације и слободно тржиште, крозувођење неформалних послова, представљају претњу по читаво друштво, пренего што га кроз креирање нових послова побољшавају. Као начин за борбупротив таквог „друштвеног загађења” аутор предлаже увођење специфичногпореза који би приморао фирме које користе неформалне облике рада дакористе уговоре о раду (запослењу). Као најприхватљивије решење заувођење таквог пореза предлаже модификовање постојећег пореза илипостојећег система социјалних доприноса. Оно што недостаје радницима којиобављају неки посао, који не потпада под стандардни облик запослености, јеминимално гарантовани сет добара и услуга који обезбеђује заштиту, затимпроактивне акције које врше превенцију и штите од ризика, као и промоцијаиндивидуалних и друштвених потенцијала и шанси. Основно питање је, какоизнаћи баланс између потребе да сви радници буду укључени у шеме којегарантују пристојан живот и финансијских ресурса за финансирање таквихправа и заштита? Ако би се увео порез на „друштвено загађење” порез би сеодносио на организације са високим стопама запослености по јединиципроизвода, а опорезиви износ била би вредност рада. Пореска стопа ипореска основица, заједно са свим бонусима, треба да буду повезани имодулирани у складу са просеком запослене радне снаге по привреднимсекторима. Овакав порез био би повезан и са другим порезима, нарочито саПДВ-ом. Незаштићени или недовољно заштићени радници имали би правона одређени сет социјалне заштите кроз регистрацију као фриленсери, афирме које би запослиле такве раднике имале би право на бонусе. Увођењеуниверзалне минималне зараде подржало би функционисање овог пореза,јер би таква зарада повећала трошкове незаштићених и недовољнозаштићених радника.Други део зборника садржи два дела, при чему први део чине старе, адруги део нове земље чланице ЕУ. Иако се не фокусирају на анализупојединих облика прекарног рада, и у радовима који анализирају старе земљечланице могу се приметити елементи анализе прекарности. У првом раду уоквиру овог дела, који се односи на Велику Британију, закључује се да сесиндикати суочавају са озбиљним законодавним изазовима, као и да се, наодређене начине, радницима ограничава слобода изражавања. Коначно,показује се колико је радницима тешко да остваре своја права преко судовазбог њихове ригидности, као и због трошкова које радници сносе.Медитеранске земље романског говорног подручја карактерише такавприступ раду који оставља и слободног времена (тзв. систем 8–8–8; 8 сатисна, а исто толико и сати рада и слободног времена). Па ипак, у Шпанији су,попут Италије, атипичне форме послова изузетно заступљене. Међутим, оношто социјална политика тих земаља покушава да постигне представљаорганизацију радног времена која оставља простора за бригу о деци и
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породици уопште, што је једна од битних карактеристика медитеранскихземаља. Наиме, у Шпанији су уведене многе реформе које су имале различитеи контрадикторне ефекте на прекарност становништва. Увођење атипичнихформи послова повећава прекарност, јер послодавац има дискреционо правопромене услова пословања. Међутим, оно што смањује прекарност јесте,између осталог, промовисање уговора на неодређено, запошљавање рањивихгрупа, повећање отпремнина код раскида уговора на одређено, бољаконтрола нерегуларног рада, заштита од дискриминације, као и увођењемера које имају за циљ побољшање баланса између радног и слободногвремена. У крајњем случају, прекарност радника је повећана будући да јепослодавац задржао велика дискрециона права која омогућавајуунилатерално мењање услова. Чак и кад се ради о мерама које имају за циљпобољшање баланса између радног и слободног времена, послодавац језадржао велика овлашћења која му омогућавају унилатерално мењањеуслова. У наставку се анализира случај Шведске где, поред класичногзапосленог и самозапосленог, постоји и статус тзв. зависног уговарача. То јеособа која формално није запослена код некога, али обавља такав посао којиби се могао сматрати послом који се обавља у оквиру дужности запосленогкод било којег послодавца. Другим речима, особа зависи од некога с кимконстантно сарађује, тј. од кога практично зависи као да је формалнозапослена. Оно што је специфично за Шведску је што подстичесамозапосленост, па у том смислу даје самозапосленима иста права која имајуи класични запослени. Када су у питању уговори на одређено, и ту се чинесви покушаји да се ублажи прекарност радника који раде под таквимуговорима, али се и ту прави разлика између уговора на одређено са дужими краћим роком. Колективно преговарање и колективни споразуми су такођеприсутни, али је један од већих проблема проблем социјалне заштите.Међутим, управо ти колективни уговори знају бити у супротности сазаконодавством ЕУ, нарочито уколико напори иду у циљу смањења јазаизмеђу запослених и самозапослених.За разлику од претходно анализираних земаља, посткомунистичке земљечланице Европске уније имају много више заједничких карактеристика. Усвим анализираним земљама ове групе, најтипичнији облици прекарног радасу уговори на одређено, рад са непуним радним временом и рад прекоагенција за привремено запошљавање. При томе су присутне и различитеспецифичности. Рецимо, као специфичан облик прекарног рада у Словенијипојављује се студентски рад, док су у Пољској заступљени уговори склопљенина основу грађанског права и лажна самозапосленост. Специфичностипрекарног рада у Чешкој су уговори о раду са непуним радним временом заобављање послова који се обављају изван редовног радног времена и изваноних обавеза предвиђених уговором о раду (са подврстама споразум озакључавању посла и споразум о радној активности), рад од куће, ноћни рад
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и рад викендом, тзв. рад у приправности (енг. standby work), који се обављапреко договореног броја радних сати изван радног места и уз накнаду однајмање 10% просечне зараде запосленог. Коначно, као један од специфичнихоблика прекарног рада у Чешкој спомиње се и нелегални рад. Од осталог јеважно напоменути да су и у Словенији присутни уговори склопљени наоснову грађанског права, као и лажна самозапосленост. Један од великихпроблема је проблем синдикалног организовања прекарних радника, као ипроблем осталих права која имају, јер се само одређеним категоријамапрекарних радника гарантују нека права. На крају, у Пољској је извршенаодређена реформа у смислу проширења права брачних партнера у погледунеге деце.Трећи део Зборника разматра прекарни рад у економији која се базира нахонорарним пословима (енг. gig economy). Два феномена неформалнеекономије представљају рад по захтеву преко апликације и групни рад (енг.
crowdwork). Прва форма представља онлајн поседовање, које се спроводи одстране алгоритма платформе, „обичних” послова који треба да се изводе устварном свету и, посебно, у урбаном контексту великих градова. Друга формамобилише виртуелну радну снагу, односно, састоји се од извршавања задатакаод стране било које особе која се налази било где у свету, која има приступмрежи и слободног времена које може провести за компјутером. Другимречима, потоњи облик је облик рада у којем је извршење задатака каналисанокроз апликације којима руководе компаније, које такође интервенишу упогледу постављања минималних стандарда квалитета услуга, као и уселекцији радне снаге и руковођењу. Први облик се обично пружаиндивидуалним потрошачима, а други је коришћен од стране предузећа иприватних и јавних институција. Радници који раде преко платформе сетретирају као самозапослени пружаоци услуга. Платформе се третирају каопосредници који повезују понуду и потражњу радних активности које сеизвршавају од стране независних пружалаца. Један од великих проблема упогледу радника који раде у хонорарној економији је проблем њихових права.У том смислу, као начин њиховог удруживања спомињу се тзв. кровне
компаније, које су нека врста удружења, односно замишљене су као правналица која помажу и формално запошљавају особе које раде у хонорарнојекономији, како би им обезбедили заштиту прописану законским оквиримакоји регулишу зависан рад, али и да им се истовремено омогући да управљајусвојом активношћу као фриленсери. При пријему се уплаћује одређеначланарина. Поред тога, једна од највећих препрека за успостављањепроцедура колективног преговарања за раднике који раде у хонорарнојекономији јесте то што су у највећем броју случајева интернет платформеудаљене од страна које обављају послове који захтевају људску интелигенцију.Па ипак, упркос свим одрицањима од одговорности, стране постављају врлојасне услове пословања. Иако према Међународној организацији рада не



постоји ограничење у погледу удруживања радника с обзиром на врсту радногодноса, организовање радника који су расути по читавом свету је изузетноизазовно, између осталог јер и платформа има извесну контролу над њима.Поред наведеног, будући да неке платформе имају међународни карактер,постоје разлике између појединих законодавстава. Још компликованијипроблем у хонорарној економији је како дефинисати послодавца, пошто онима специфичан облик.Приказани зборник представља користан приручник свима који желе дасе упознају са једном изузетно актуелном проблематиком, која представљавелики изазов чак и за заједнице држава каква је Европска унија. У таквимсавезима комплексност је чак и већа, јер треба изнаћи компромис измеђуразличитих држава које не само да имају различите, често и супротстављенециљеве, а да се притом занемарују њихове културне и политичкекарактеристике. Довољно је само увидети разлику између нордијских земаља,земаља германског и романског говорног подручја и посткомунистичкихземаља. Чак и међу овим последњим постоје земље које су по много чемублиске медитеранским земљама, ако ни због чега другог онда због чињеницеда је и у њима прихваћен распоред времена по систему: 8–8–8.
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УСПOН И ПРOПAДAЊE ДРЖAВEMaртин вaн Крeвeлд, Успoн и прoпaдaњe држaвe, Фaкултeт бeзбeднoсти/Aлбaтрoс плус, Бeoгрaд, 2012, стр. 428.Фeнoмeн држaвe, њeн нaстaнaк и рaзвoj, пojaвни oблици икaрaктeристикe, oднoснo трaнсфoрмaциja држaвe крoз вeкoвe, нe прeстajeдa пoбуђуje пaжњу истрaживaчa рaзличитих тeoриjских дисциплинa. Meђубрojним примeримa нaучних aнaлизa кoнкрeтних aспeкaтa држaвe пoпутњeнoг нaстaнкa, oбликa држaвнe влaдaвинe и држaвнe влaсти, уздижe сeпaжњe врeднo дeлo кoje рaсвeтљaвa гeнeзу рaзвoja држaвe крoз вeкoвe. ДeлoMaртинa вaн Крeвeлдa –Успoн и прoпaдaњe држaвe – прeдстaвљa кaпитaлнoдeлo кoje пружa инoвaтивaн приступ рaзумeвaњу кoнцeптa држaвe-нaциje.Систeмaтичнo истрaжуjући прoшлoст држaвe крoз рaзличитe призмe,прoницљивo aнaлизирajући нaчинe њeнoг рaзвoja и сaзрeвaњa, Крeвeлдпрeтeндуje дa стeкнe увид у будућнoст држaвe. Кoнцeпт држaвe-нaциjeуздигнут je изнaд пoлитичких, eкoнoмских, друштвeних бригa, кaкo биприкaзao нaчинe нa кoje су држaвe стeклe мoћ успoстaвљaњeм рeдa и бoрбoмсa сусeдимa зa грaницe. Држaвa сe oписуje кao сeкулaрни aпaрaт кojипoдржaвa хумaнистичкo oбрaзoвaњe – кao чист пoлитички идeaл –институциja кoja прoистичe из рaзвoja нaукe, a oпeт истoврeмeнo прикaзуjeсe кao jeдинствeни eнтитeт – бирoкрaтски aпaрaт чиja суштинa ниje пoдутицajeм влaсти. Вoдeћи сe сoпствeним прaвилимa и циљeвимa, држaвa jeусмeрeнa кa прoнaлaжeњу нajприклaдниjих нaчинa зa увeћaњe држaвнeмoћи. Ипaк, пaжљивим читaњeм, уoчaвa сe фaктoр кojи сe прoвлaчи крoз свeпeриoдe рaзвoja држaвe, a зa кojи сe мoжe рeћи дa имa кључaн утицaj нa успoни пaд држaвe – рaт. Књигa je oргaнизoвaнa у шeст цeлинa, гдe свaкo пoглaвљeхрoнoлoшки прикaзуje рaзличитe истoриjскe фaзe у кojимa je држaвaпрeузимaлa нoвe oбликe, кaрaктeристикe и димeнзиje.У првoм пoглaвљу пoд нaслoвoм – Прe држaвe: oд прaистoриje дo 1300.
гoдинe прe нoвe eрe – aутoр изнoси интeрeсaнтaн стaв дa држaвa прeдстaвљaрeлaтивнo нoв изум и дa je тoкoм вeћeг дeлa истoриje пoстojaлa влaст, aлинe и држaвa. Прeтeчe држaвa изниклe су у oквиру рaзличитих цивилизaциja,билe су рaзнoврснe, рaзвиjaлe су сe jeднa из других и мeђусoбнo дoлaзилe укoнтaкт из чeгa je прoистeклa бeскрajнa рaзнoликoст фoрми, вeћинoмхибридних. Зajeдницe кoje су прeтхoдилe држaви Крeвeлд дeли нa плeмeнaбeз влaдaрa, плeмeнa сa влaдaрeм (пoглaвaрствa), грaдoвe-држaвe кao ицaрствa, мoћнa и слaбa. Крeвeлд примeћуje дa, пoштo ниje пoстojaлa држaвaкao прaвнo лицe, вeћинa друштвa у истoриjи ниje мoглo дa рaзвиje jaснурaзлику измeђу рaзличитих oбликa упрaвљaњa и влaсништвa. „Пoлитичкaвлaдaвинa” у мoдeрнoм смислу рeчи ниje пoстojaлa, пa иaкo су пojeдинe oсoбeвлaдaлe другимa, нису тo чинилe крoз кoнцeпт jaвнe влaсти. Изузeтaк je314
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„грaд-држaвa” у кojeм сe пo први пут успoстaвљa рaзликa измeђу jaвнe ипривaтнe сфeрe.Другo пoглaвљe пoд имeнoм – Успoн држaвe: oд 1300. дo 1648. гoдинe –прaти рaзвoj држaвe тoкoм фeудaлизмa кaдa влaст ниje билa „jaвнa” нитикoнцeнтрисaнa у рукaмa jeднoг мoнaрхa или цaрa, oднoснo пeриoд у кojeмje дoдaтни изaзoв прeдстaвљao пoсeбaн пoлoжaj црквe. Нa путу дa пoстaнeсeкулaрнa институциja, држaвa je мoрaлa дa прeвлaдa чeтири прeпрeкe:цркву, цaрствo, плeмствo и грaдoвe-држaвe. Пoштo су свoje прoтивникeуништили или их „упрeгли” у свojу службу, крaљeви су стeкли мoћ кoja je, утeoриjи, билa бeз прeсeдaнa. Meђутим, у прaкси, штo je aпсoлутниjу влaстимao нeки мoнaрх тo je вишe зaвисиo oд бeзличних бирoкрaтских, вojних ипaрaвojних мeхaнизaмa кaкo би oбзнaниo свojу вoљу и нaмeтнуo je друштвуу цeлини. Кaсниje ћe сe пoкaзaти дa су oви мeхaнизми спoсoбни дaфункциoнишу и бeз мoнaрхa и дa им je билo суђeнo дa му прeoтму влaст.У трeћeм пoглaвљу – Држaвa кao срeдствo: oд 1648. дo 1789. – Крeвeлднaпoмињe дa је, кaкo би сe успoстaвилa држaвa кao aпстрaктнa твoрeвинa,билo пoтрeбнo дa oнa пoсeдуje идeнтитeт рaздвojeн oд идeнтитeтa влaдaрa.Из тoг рaзлoгa, причa o aпсoлутнoj држaви jeстe причa o нaчину нa кojи сусe измeђу 1648. и 1789. гoдинe рaздвojилe личнoст влaдaрa oд њeгoвe„држaвe”, дoк нa крajу влaдaр у пoрeђeњу сa њoм ниje пoстao пoтпунoнeвaжaн. Дa би сe рaзумeo тaj прoцeс пoтрeбнo je истрaжити чeтири њeгoвaсaстaвнa дeлa: прe свих рaзвoj бирoкрaтскe структурe и прoцeс њeнoгoслoбaђaњa oд кoнтрoлe цaрa и грaђaнскoг друштвa. Ta структурa je ojaчaлaсвojу мoћ нaд друштвoм дeфинишући њeгoвe грaницe, сaкупљajући рaзнeпoдaткe o њeму и нaмeтајући му пoрeзe. Бирoкрaтиja и пoрeзи oмoгућилису држaви срeдствa дa oфoрми oружaнe снaгe и тимe успoстaви мoнoпoл нaдупoтрeбoм нaсиљa. Пoлитичкa тeoриja je ишлa у кoрaк сa oвим рaзвojeмдoгaђaja и oпрaвдaвaлa их. Дaклe, држaвa je дo Фрaнцускe рeвoлуциje тeжилaдa сe oдвojи oд „цивилнoг друштвa” и успoстaвилa je aдминистрaциjу,ствoрилa инфрaструктуру, a ствaрaњeм рeдoвнe вojскe, пoлициje и зaтвoрa,структурa мoдeрнe држaвe билa je дoвршeнa. Зa тo врeмe филoзoфскирaдoви, пoпут oних кoje су нaписaли Eрaзмo Рoтeрдaмски, Maкиjaвeли,Бoдин, Moнтeскje, Лoк и Хoбс, били су пoсвeћeни изгрaдњи тeoриjскeструктурe мoдeрнe држaвe. Пoчeвши oд oдвajaњa jaвнe влaсти oд привaтнeмoћи, изгрaђeн je aпстрaктни eнтитeт кojи je биo oдвojeн и oд влaдaрa(сувeрeнa) и oд пoдaникa (грaђaнскoг друштвa). Пoштo je прeвaзишлaинструмeнтe кojи су мoнaрсимa oмoгућaвaли дa пoстaну aпсoлутни влaдaри,држaвa je зaпoчeлa сoпствeни живoт. Чeтвртo пoглaвљe – Држaвa кao идeaл: 1789. дo 1945. – рaзмaтрa кaкo jeпoглeд нa држaву кao срeдствo зa спрoвoђeњe рeдa и зaкoнa eвoлуирao уидeaлистичку визиjу нajбoљeг нaчинa oргaнизoвaњa друштвa. Прeмa
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Крeвeлду, држaвa je дoстиглa пoлитичку зрeлoст срeдинoм 18. вeкa кaдa супoчeлe дa дeлуjу силe кoje су je трaнсфoрмисaлe из срeдствa у циљ. Meђутим,кaдa je нaциoнaлизaм, зaчeт у снeним визиjaмa нeкoлицинe интeлeктуaлaцa,првo oбукao aкaдeмску oдoру, a пoтoм oд Хeгeлoвoг идeaлa држaвe кaooтeлoтвoрeњa рaзумa биo измeњeн oд стрaнe слeдбeникa, дoбиo je снaгу дaсe трaнсфoрмишe у мaсoвни пoкрeт. Ипaк, прeлaзaк држaвe из срeдствa уидeaл никaд сe нe би дoгoдиo дa држaвa ниje ojaчaлa кoнтрoлу нaд друштвoм,a глaвнa срeдствa зa oствaрeњe тoг циљa билo je успoстaвљaњe пoлициje,зaтвoрскoг aпaрaтa, oбрaзoвнoг систeмa и сoциjaлних служби. Пoчeвши oдБритaниje тoкoм гoдинa 18. вeкa, држaвe су сe oсeтилe дoвoљнo jaкимa дaпoд свojу кoнтрoлу стaвe нajзнaчajниjу рoбу oд свих – нoвaц. Кaдa су држaвeкoнaчнo успeлe дa oсвoje нoвaц, eфeкaт aпсoлутнe eкoнoмскe дoминaциjeoдрaзиo сe нa држaвe тaкo штo им je oмoгућиo дa jeднe прoтив других вoдeрaтoвe тaквих рaзмeрa сa кojимa сe свeт рaниje ниje суoчиo. Oвдe aутoррaскидa рaзлику измeђу тoтaлитaрних и дeмoкрaтских држaвa гoвoрeћи дa,кaдa су држaвe ствoрилe влaститo бирoкрaтскo чудoвиштe, свaкa држaвa jeнaмeтнулa свojим грaђaнимa oгрoмaн тeрeт бoрбe и финaнсирaњa рaтa.Рaзмeрe рaтoвaњa су сe из кoрeнa прoмeнилe, a држaвe су ужурбaнoспрoвoдилe рeфoрмe и прoширивaлe вojску. Пoвeћaнa вojнa мoћ рeзултaт jeи рaзвoja и инoвaциja у прoизвoдњи oружja, нaучних прoнaлaзaкa иунaпрeђeнe инфрaструктурe. Дeшaвaњa из 1945. гoдинe и бaцaњe aтoмскихбoмби, прeмa Крeвeлду, пoручуjу дa je тoтaлни рaт кojи су држaвeусaвршaвaлe тoкoм три вeкa укинуo сaм сeбe, a aпoтeзa држaвe je пoслeдицaуздизaњa држaвe изнaд грaђaнскoг друштвa.У пeтoм пoглaвљу – Ширeњe држaвe: oд 1696. дo 1975. гoдинe – пojaшњaвaсe нaчин ширeњa нaциoнaлнe држaвe из зaпaднe Eврoпe нa другeкoнтинeнтe, уз пoштoвaњe хрoнoлoшкoг тoкa дoгaђaja у oднoсну нaкoнкрeтнa пoдручja. Крeвeлд зaпoчињe прикaзoм ширeњa мoдeрнe држaвeнa истoк, oднoснo у Русиjу и Пoљску. Русиja je у свoм рaзвojу кaснилa зaзaпaднoeврoпским држaвaмa, пa je тaкo у 17. вeку нa чeлу Русиje биoaпсoлутни мoнaрх oкружeн нaслeдним плeмствoм, дoк je прeкo 90%стaнoвништвa билo нeписмeнo. Русиja je билa дaлeкo oд грaђaнскoг друштвaи пoчeткoм 19. вeкa, o чeму свeдoчи и чињeницa дa су jeдинo члaнoвиплeмствa, кoje je чинилo свeгa 0,5% стaнoвништвa, били смaтрaни пoгoднимзa држaвну службу. Изгрaдњa жeлeзницe и рaзвoj индустриje пoспeшиo jeрaзвoj грaђaнскoг друштвa, aли и мaрксистички oриjeнтисaних фрaкциja.Рускe мaсe убрзo пoстajу зрeлe зa рeвoлуциjу, a кoмунистичкo урeђeњeoнeмoгућaвa jaснo рaзгрaничeњe jaвнoг и привaтнoг, штo je билa суштинaмoдeрнизaциje у другим држaвaмa. Крoз прикaз ширeњa држaвeнaсeљaвaњeм бритaнских дoсeљeникa, aнaлизирaни су успeшни пoдухвaтиСjeдињeних Aмeричких Држaвa, Кaнaдe, Aустрaлиje и Нoвoг Зeлaндa зaуспoстaвљaњe мoдeрнe дeмoкрaтскe држaвe нa гoтoвo нeнaстaњeним
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тeритoриjaмa. Oвe причe o успeху су у супрoтнoсти сa jужнoaфричкимнeуспeхoм, гдe je сoциjaлни и eкoнoмски jaз измeђу бeлe мaњинe и пoдeљeнe,дoмaћe и вeћинскe пoпулaциje дугo кoчиo eвoлуциjу мoдeрнe дeмoкрaтиje.Ширeњe држaвe ниje увeк билo успeшнo и jeднoстaвнo, o чeму нajбoљeсвeдoчи примeр шпaнскe кoлoнизaциje, oднoснo изгрaдњa држaвa уЛaтинскoj Aмeрици. Влaст у Лaтинскoj Aмeрици прeдстaвљaлa je прoдужeтaквлaдe у дoмoвини свe дo другe дeцeниje 19. вeкa, кaдa зaпoчињу бoрбe зaнeзaвиснoст пoдстaкнутe Нaпoлeoнoвим oсвajaњeм Шпaниje и рaтoм зaнeзaвиснoст у СAД. Пoчeткoм пoслeдњe дeцeниje 19. вeкa вeћинa држaвa уoвoм рeгиoну сaмo су нaзивaнe држaвaмa, с oбзирoм на то дa су имaлинeрaзвиjeну и кoрумпирaну бирoкрaтиjу. Прoблeм сa кojим сe oвe држaвeдaнaс суoчaвajу jeстe нeмoћ дa упрaвљajу вeликим грaдoвимa услeд рaстaстaнoвништвa. Крeвeлд смaтрa дa je изгрaдњa држaвa у Лaтинскoj Aмeрициуспeлa сaмo у извeснoj мeри, будући дa вeћинa држaвa ниje успeлa дaуспoстaви рaвнoтeжу измeђу рeдa и слoбoдe и чврсту кoнтрoлу нaд вojскoми пoлициjoм. Oвo пoглaвљe Крeвeлд зaвршaвa крaтким прeглeдoм прoцeсaкoлoнизaциje нa aфричкoм и aзиjскoм кoнтинeнту, гдe рaзвoj држaвe ниjeишao истим тoкoм. Држaвe истoчнe и jугoистoчнe Aзиje (Jaпaн, Tajвaн, JужнaКoрeja и Сингaпур) пoкaзaлe су нajвишe успeхa у тoм прoцeсу – нeкe збoгтрaдициje пoлитичкoг jeдинствa и/или eтничкe хoмoгeнoсти; другe су имaлeписмeнe eлитe кoje су oлaкшaлe трaдициjу или дoвeлe дo eкoнoмскoг рaстa.Крeвeлд зaкључуje дa je нa крajу 20. вeкa држaвa, нeкaдa пoлитичкa структурaoгрaничeнa нa зaпaдни свeт пoприличнo мaлoг кoнтинeнтa, прoширилa свojувлaст нa цeли свeт. Пoсeдoвaњe сoпствeнe држaвe пoстaлo je нeштo чимe сeљуди изузeтнo пoнoсe и зa тaj циљ су спрeмни дa пoднeсу свaку жртву.Пoчeвши oд Пaлeстинe и Чeчeниje, пoнeгдe je joш увeк тaкo.Шeстo пoглaвљe – Прoпaдaњe држaвe: 1975–, oбухвaтa aнaлизу силa кojeпoдривajу држaвe ширoм свeтa и кoje ћe, прeмa aутoру, прoузрoкoвaти кoлaпснeких oд њих, oднoснo другe примoрaти дa сe oдрeкну дeлa свoг сувeрeнитeтaили утицaти дa сe интeгришу сa другим држaвaмa. Te пoтeнциjaлнoдeструктивнe силe jeсу пojaвe нeстajaњa вeликих рaтoвa, oпaдaњa блaгoстaњa,интeрнaциoнaлизaциja тeхнoлoгиje, прeтњe пoрeтку унутaр зeмљe иускрaћивaњe пoвeрeњa. Aутoр смaтрa дa je рaтoвaњe умнoгoмe дoпринeлoрaзвojу држaвe, нe сaмo дa je тo билa jeднa oд нajвaжниjих функциja држaвeвeћ je пoсрeднo утицaлa нa цeнтрaлизaциjу, рaзвoj бирoкрaтиje, пoрeскoгсистeмa, здрaвствa, oбрaзoвaњa и других институциja. Прoмeнe умeђунaрoдним пoлитикaмa пoслe Другoг свeтскoг рaтa, прeвaсхoднo рaзвojнуклeaрнoг нaoружaњa, дoвeлo je дo oпaдaњa вeликих рaтoвa. Кaкo сe 20. вeкближиo крajу, нeстaли су и рaзлoзи зa вoђeњe вeликих рaтoвa: држaвe суизгубилe прaвo дa вoдe рaт oсим у случajу сaмooдбрaнe, a чaк ни тaдa нисумoглe дa извлaчe кoрист тeритoриjaлним измeнaмa. Tимe je рaт изгубиo oнoглaвнo штo гa je чинилo привлaчним, пa су нoви oблици сукoбa пoчeли дa
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зaмeњуjу стaрe. Кao рeзултaт смaњeњa тeндeнциje нaциja прeмa eкстeрнojeкспaнзиjи, држaвe су пoкушaлe дa ojaчajу свojу снaгу крoз интeрнe aкциje умaниру држaвнe интeрвeнциje у приврeди, oднoснo oствaривaњe мoнoпoлaнaд глaвним eкoнoмским oблaстимa и услугaмa, пoд пaрoлoм изгрaдњe„држaвe блaгoстaњa”. Tрeнд држaвнoг влaсништвa нaд индустриjoм и висoкихсoциjaлних дaвaњa брзo je урушeн, чимe зaпoчињу oбрнути прoцeси –привaтизaциja и рeструктурирaњe eкoнoмиje у склaду сa принципимaслoбoднoг тржиштa. Успoн држaвe нeoдвojив je oд рaзвoja мoдeрнихтeхнoлoгиja, кoje су oмoгућaвaлe влaдaримa дa мрeжу сувeрeнитeтa прoширeчвршћe и дaљe, вршeћи чврсту кoнтрoлу унутaр грaницa. Врeмeнoм jeтeхнoлoгиja прeвaзилaзилa тe грaницe и прeтвaрaлa их прeтњaмa нaпрeтку,истoврeмeнo ствaрajући пoтрeбу дa сe држaвe удружуjу у мeђунaрoднeoргaнизaциje и блoкoвe. Рaзвoj и интeрнaциoнaлизaциja тeхнoлoгиja утицaлaje нa пoкрeтaњe прoцeсa кojи су oпстaнaк држaвe у дoтaдaшњeм схвaтaњучинили свe изaзoвниjим. Листa прeтњи пo oпстaнaк држaвe, прeмa Крeвeлду,нe зaвршaвa сe ту, jeр су нoсиoци прeтњи пo oпстaнaк сaврeмeних држaвa ибрojни aктeри пoпут бoрaцa зa слoбoду, гeрилaцa или тeрoристa. Иaкo суњихoвe aктивнoсти нajбрojниje у држaвaмa Tрeћeг свeтa, нису oгрaничeнe нaтaj прoстoр и у будућнoсти ћe бити свe брojниje. Нa крajу, иaкo држaвeнaстaвљajу дa oбaвљajу свe вaжнe функциje oнe су пoчeлe дa губe пoвeрeњeгрaђaнa. Кaкo Крeвeлд смaтрa дa je рaзвoj држaвe пoвeзaн сa функциjoм рaтa,тaкo и губитaк пoвeрeњa грaђaнa у држaву пoсмaтрa крoз свe мaњу спрeмнoстгрaђaнa дa сe зa њу бoрe.У зaкључку, Крeвeлд рeзимирa рaзвoj држaвe oд 1300. гoдинe дo 1975.гoдинe, кaдa сe oнa нaлaзилa нa врхунцу рaзвoja, aли и дaje прeдвиђaњa зaбудућнoст. Истичe oпшту тeндeнциjу држaвe дa oдрeђeнe функциje дeли ипрeпуштa другим eнтитeтимa, пoпут дeлoвa приврeдe, oдгoвoрнoст зaпружaњe бeзбeднoсти, рaзвoj и oдржaвaњe њихoвих eкoнoмиja и сoциjaлнихи oбрaзoвних инфрaструктурa. Пoслeдицe пoвлaчeњa држaвe зaвисићe oдспoсoбнoсти и пoуздaнoсти oргaнизaциja сa кojимa ћe држaвa дeлитиoдгoвoрнoст oкo критичних oблaсти, или кoje ћe je зaмeнити. Крeвeлд нeбринe прeвишe oкo будућих дeшaвaњa, вoђeн мишљeњeм дa су oпaснoсти иприликe нaстaлe пoвлaчeњeм држaвe jeднaкe, тe дa зa држaвoм нe трeбaжaлити jeр свeт нeћe бити ни бoљи ни гoри oд oвoг кojи вeћ пaдa у зaсeнaк.Дeлo Успoн и прoпaдaњe држaвe прeдстaвљa вaжну и свeoбухвaтну студиjуo eвoлуциjи нaциoнaлнe држaвe. Jeдан oд глaвних квaлитeтa oвe књигe jeстеjaснoћa с кojoм Крeвeлд кoнцeптуaлизуje и oпeрaциoнaлизуje свoje кључнeпojмoвe, a пoтoм их дoслeднo примeњуje и jaснo рaзгрaничaвa. Aутoрприкaзуje кaрaктeристикe рaзличитих пoлитичких oргaнизaциja кoje супрeтхoдилe мoдeрнoj држaви и у кojoj сe били нa снaзи oблици влaдaвинeкojи нe рaзликуjу влaст и влaдaрa. Њих зaмeњуje мoдeрнa држaвa –aпстрaктни eнтитeт кojи oзнaчaвa нaдлични oблик пoлитичкe влaсти.



Moдeрнa држaвa je усрeдсрeђeнa нa oчувaњe унутрaшњeг пoрeткa исувeрeнитeтa, и врeмeнoм нa сeбe прeузимa брojнe функциje кoje, кaкoКрeвeлд примeђуje, кao крajњи исхoд имaју пoвeћaњe кoнтрoлe нaдгрaђaнимa. Ипaк, држaвa je нa врхунцу мoћи и шири сe из Eврoпe нa другeкoнтинeнтe. С обзирoм на то дa кao oснoвну функциjу држaвe види вoђeњeрaтoвa, прeстaнaк пoтрeбe дa сe вoдe рaтoви имa пoслeдицу и пo сaму држaву.Крeвeлд тврди дa пeриoд нaкoн 1975. гoдинe кaрaктeришe oпaдaњe вeликихрaтoвa и дa ћe сe тaj трeнд нaстaвити у будућнoсти. Држaвe сe усрeдсрeђуjунa унутрaшњa питaњa и пoвeћaњe кoнтрoлe, штo нaпoслeтку дoвoди дoпoвлaчeњa блaгoстaњa, пa нaциoнaлнa држaвa нe успeвa дa oствaри функциjeкoje je нa сeбe прeузeлa: пoчeвши oд зaхтeвa зa сoциjaлнoм сигурнoшћу ипрaвeднoм рaспoдeлoм бoгaтствa, зaштити oд бeзбeднoсних прeтњи –унутрaшњих и спoљних. Рaзвoj нoвих тeхнoлoгиja грaницe види кaoпрeпрeку, a jaвљajу сe и нoвe прeтњe у виду пojaвe рaзличитих нeдржaвнихaктeрa. Крeвeлд зaкључуje дa свe тo дoвoди дo oпaдaњa пoвeрeњa у држaвуoд стрaнe грaђaнa. Aутoр нaс нe oстaвљa у дилeми штa ћe пoстojaти пoслeдржaвe, вeћ изнoси и свoja прeдвиђaњa. Нaимe, прaтeћи дeшaвaњa тoкoм 20.вeкa, oн сe сeгмeнтaрнo дoтицao и питaњa рaзвoja мeђунaрoднихoргaнизaциja, нaциoнaлних и мултинaциoнaлних кoмпaниja, кao идeлaтнoсти кoje oбaвљajу и кoje су сличнe или истoвeтнe сa функциjaмaдржaвe. Кaкo oвaквe и другe oргaнизaциje буду зaпoчeлe/нaстaвилe дa вршeфункциje држaвe, тaкo ћe држaвa свe вишe дa сe пoвлaчи губeћи или импрeпуштajући утицaj. Jaснo, пoвлaчeњe држaвe ствoриће зa нeкe пoвoљнe илимaњe пoвoљнe исхoдe. Зa Крeвeлдa тo je истoриjскa нeминoвнoст, прeд кojoмнe трeбa имaти стрaх, jeр кao штo су пoстojaлe рaзличитe фoрмe пoлитичкeoргaнизaциje кoje су прeтхoдилe мoдeрнoj држaви, тaкo ћe пoстojaти и oнeкoje ћe je нaслeдити. Иaкo свe oвe идeje нису нoвинa, никaдa их нисмo видeлиoвaкo хрaбрo и jeзгрoвитo изрaжeнe и тaкo интeлигeнтнo прeдстaвљeнe.Aутoр их je мoждa исцрпeo из рeлaтивнo мaлoг брoja дoгaђaja дa би извукaoтaкo oпсeжнe зaкључкe, aли oпeт oни нису нeвeрoвaтни. Moждa су врeмeнскипoсмaтрaнo удaљeниjи, из кoг рaзлoгa je и сaм Крeвeлд oпрeзaн упрoгнoзирaњу – нe нaвoди врeмeнскe oдрeдницe кaдa сe тo мoжe дoгoдити,вeћ пoвлaчeњe држaвe пoсмaтрa крoз сeгмeнтaрнo губљeњe спoсoбнoсти дaoбaвљa свoje функциje. Судeћи бaр пo тoмe дa je билo пoтрeбнo вишe oд шeстстoтинa гoдинa дa „држaвa” пoбeди, њeнo пoтeнциjaлнo урушaвaњe нeћeбити изнeнaднo. Из тoг рaзлoгa, мoждa трeбa пoслушaти прeдлoг Крeвeлдaс пoчeткa књигe и изучити истoриjу држaвe, услoвe кojи су дoвeли дo њeнoгуспoнa, кaкo би сe рaзумeлe oкoлнoсти кoje вoдe и кa њeнoм прoпaдaњу.
Mиткo AРНAУДOВ

Mилицa ЋУРЧИЋ
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ЕВРОПСКО ЗАКОНОДАВСТВОИздавач: Институт за међународну политику и привреду, Македонска 25, 11000 Београд, Тел. 3373-635, Е-пошта главног и одговорног уредника: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs – Website презентације часописа: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕЕвропско законодавство је специјализовани научни часопис који се бавипроучавањем права Европске уније, као и легислативним аспектима европскихинтеграција. У том смислу часопис покрива област друштвених наука, научнедисциплине – међународно и европско право и међународне односе. Часопис излази у континуитету тромесечно, четири пута годишње илидва пута годишње у по два волумена (две свеске).Часопис објављује само рецензиране ауторске радове.Радови који се достављају ради објављивања морају представљати резултатесопствених или заједничких теоријских или емпиријских истраживања.Аутори су дужни да се у својим радовима придржавају етичких стандардакоји се односе на научноистраживачки рад у складу са међународнимстандардима.Аутори су у обавези да у својим радовима поштују ауторска права иинтелектуалну својину других лица.Аутори су у дужни да приликом достављања радова приложе ауторскуизјаву чији се образац може преузети на Internet страници часописа:https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/Радови који су већ објављени под истим или сличним називом у другојпубликацији неће бити објављивани у Европском законодавству. Изузетак јемогућ само у ситуацији, ако главни и одговорни уредник часописа оцени даје квалитет рада такав да би његово објављивање у целини или изводу и узпоштовање свих ауторских права могло допринети унапређењунаучноистраживачке делатности. У поменутом случају, у фусноти нанасловној страни рада наводи се извор из којег је прилог преузет уз напоменуда се само један од објављених радова може пријавити за вредновање усмислу Правилника ресорног министарства који регулише поступак, начинвредновања и квантитативно исказивање научноистраживачких резултата. Аутори прилога дужни су да се придржавају научне методологијеприликом писања радова, као и да поштују следећа упутства:321



УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ РАДАБудући да часопис Европско законодавство може имати теоријски ипрактични значај за усаглашавање законодавства и правне праксе РепубликеСрбије са законодавством и правном праксом Европске уније, од аутора сезахтева да своје радове типски усагласе за овим Упутством, те да се приликомписања и достављања радова придржавају следећих упутстава:
Подешавање страницеРадови се пишу у електронском облику у програму Microsoft Office Word,у фонту Times New Roman ћирилица (Serbian – Cyrillic) (осим оригиналнихлатиничних навода), величина фонта 12pt, размак између редова 1 маргине2,5 (горња и доња, лева и десна). Текст се равна са обе маргине (Format, Paragraph, Indents and Spacing,

Alignment, Justified).Речи не треба делити на крају реда на слогове. Све стране треба да буду нумерисане.Радови не треба да буду дужи од једног ауторског табака (до 16 страна).
Навођење наслова радаНаслов треба да што верније опише садржај рада. Наслов се даје насрпском језику и треба га писати великим словима, задебљано (Bold),величином слова 14 pt. Наслов се одваја од текста са командом - Spacing before

18 pt. Наслов се исписују и на енглеском језику изнад резимеа који се прилажена крају рада (SUMMARY).
Навођење имена аутора и афилијацијеИспод наслова текста стоји име и презиме аутора чланка. По правилу сенаводи пуно име и презиме (свих) аутора. Функција и звање аутора се ненаводе. Назив установе у којој је аутор запослен (афилијација), наводи се унапомени (*) на дну насловне стране ауторског текста. Такође се у напоменинаводи једна e-mail адреса аутора. 
Навођење захвалница Захвалница се наводи као податак да је текст настао у оквиру рада наодређеном научном пројекту или у оквиру одређеног програма. Захвалница се наводи у напомени (*), на дну прве стране ауторског текстаиза афилијације.
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Апстракти и резимеиРадови у Европском законодавству треба да садрже апстракт на српскомјезику и резиме на енглеском језику. Апстракти представљају кратак информативан приказ садржаја рада којичитаоцу омогућава брзу и недвосмислену оцену његове релевантности.Саставни делови апстракта обухватају циљеве, методе и резултатеистраживања, као и закључак. Обим апстракта не би требало да превазилази250 речи. Апстракт се прилаже на првој страни рада, одмах испод наслова,односно имена и презимена аутора. Резиме на енглеском језику (SUMMARY), прилаже се на крају рада. 
Кључне речиАпстракти и резимеи морају садржати кључне речи. Кључне речи сутермини или фразе које тематски, теоријски, методолошки, дисциплинарно,субдисциплинарно и на друге релевантне начине упућују на садржај рада запотребе индексирања и претраживања. Кључне речи треба изабрати сослонцем на неки међународни извор (попис, речник или тезаурус) који јенајшире реферисан унутар међународних цитатних база за научну областдруштвених наука (на пример, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago

Journal Rank). Кључне речи се додају испод апстракта и резимеа на српскомодносно енглеском језику. 
ПоднасловиУ зависности од теме коју обрађује текст рада, зависиће и поднаслови. Пожељено је да радови у часопису Европско законодавство обрађујупоједине нормативне акте (Директиве, Уредбе, Препоруке, Саопштења,Одлуке, Уговоре, итд.), поред апстракта имају и следеће поднаслове: 
1) СВРХА; 
2) МЕРЕ ЕУ; 
3) САДРЖАЈ; 
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ; 
5) ИЗВОРИ (Invocatio legis, са свим подацима о нормативном актуукључујући број Службеног листа ЕУ – Official Journal, или другизванични извор); 
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ; 
7) ЛИТЕРАТУРА и,
8) РЕЗИМЕ (SUMMARY).
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Пoд-пoднaслoви Пoд-пoднaслoви сe пишу вeликим слoвимa (Uppercase), са форматом улeвo
(Align text left), уз назнаку броја поднаслова коме се по редоследу додаје број под-поднаслова (на примeр, 1.1., 1.2, 2.1., 2.2., итд.). Величина фонта треба да је 12pt.

Пoд-пoд-пoднaслoвиПoд-пoд-пoднaслoви сe пишу italic-om, са фoрмaтом улево (Align text left), узназнаку броја поднаслова, под-поднаслова коме се по редоследу додаје број под-под наслова (на пример, 1.1.1., 2.1.1, итд). Величина фонта треба да је 12pt.
Друга важна упутства Почетни ред у сваком пасусу не треба увлачити табулатором – опција tab.Стране речи и изразе, као и називе треба наводити у italic-у (нa пример,

acquis communautaire, Еuropean Judicial Network, ipso iure, res iudicata, итд.).Стрaнa имeнa писaти трaнскрибoвaнa, a кoд првoг нaвoђeњa изa имeнa узaгрaди стaвити имe у oригинaлу, на пример, Антонио Касезе (Antonio Cassese).У раду се наводе пуна имена аутора, а не њихови иницијали. Називи нормативних аката Европске уније новоде се великим почетнимсловом (на пример, Уговор, Протокол, Директива, Уредба, Саопштење,Декларација, итд.).У тексту рада за цитате треба користити горњи и доњи наводник ( „ ”).За цитате на страним језицима користе се искључиво горњи наводници (“ ”).За цитате унутар цитираног текста, наводе се унутрашњи наводници (‘ ’). 
ЦИТИРAЊEФусноте је неопходно писати на дну стране (опција Footnote), а ознаке зафусноте стављати искључиво на крају реченице. Податке о наведенојбиблиографској јединици у фуснотама треба навести у складу са следећимправилима:
МонографијеПуно име и презиме аутора, наслов монографије (у Italic-у), називиздавача, место издавања, година издања, стр. уколико се наводи једна иливише страна извора на српском језику, односно p. уколико се цитира једнастрана извора на енглеском или pp. уколико се цитира више страница.Уколико се наводи више страница користи се средња црта без размака (нaпример, стр. 123–245; pp. 22–50).
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Зборници радова Код навођења прилога садржаног у зборнику на српском језику наводисе пунo имe и прeзимe aутoрa, нaзив члaнкa пoд нaвoдницимa, пунo имe ипрeзимe урeдникa збoрникa сa oзнaкoм (ур.), пуни нaзив збoрникa у Italic-у,нaзив издaвaчa, мeстo издaвaњa, гoдинa издaњa и број страна.Код навођења прилога садржаног у зборнику на eнглeскoм наводи сепунo имe и прeзимe aутoрa, нaзив члaнкa пoд нaвoдницимa, пунo имe ипрeзимe урeдникa збoрникa сa oзнaкoм (ed.), oднoснo aкo има вишеприређивача са ознаком (eds). 
Чланци у научним часописимаПуно име и презиме аутора, наслов текста (под знацима навода), називчасописа (у Italic-у), број тома, број издања, стр. (или pp.) од -до. Бројевистраница се одвајају средњом цртицом (–), без размака. Уколико су некиподаци непотпуни неопходно је то и нагласити.
Чланци у дневним новинама и часописимаНавести 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.
Навођење докуменатаНавести назив документа (под знацима навода), члан, тачку или став накоји се аутор позива, часопис или службено гласило у коме је документобјављен (у Italic-у), број тома, број издања, место и годину издања.
Навођење одлука суда и других телаКод навођења одлука правосудних и других тела, наводи се назив одлуке,заводни број, датум доношења и извор тј. званична публикација у којој јеодлука објављена. Ако је део текста одлуке преузет у преводу, наводи и бројстране са које је текст преузет. 
Навођење извора са ИнтернетаИме аутора, назив дела или чланка, пуна Интернет адреса која омогућавада се до наведеног извора дође укуцавањем наведене адресе, датумприступања страници на Интернету, број стране (уколико постоји и ако јеприлог објављен у PDF-у).
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Понављање раније наведених извораКада се позивамо на извор који је већ раније навођен у тексту последругих фуснота, обавезно треба ставити име и презиме аутора, наслов извора,затим оp. cit. И на крају број стране (нпр. Michael Levi, “The Organisation ofSerious Crimes”, op. cit., p. 879). Ibid. или Ibidem користити искључиво принавођењу извора наведеног у претходној фусноти, уз назнаку бројастране/страница, уколико је нови навод из тог извора (нпр. Ibid., стр. 11).
ЛИТEРAТУРAЛитeрaтурa сe нaвoди нa крajу тeкстa кao пoсeбaн пoднaслoв. Литeрaтурaтрeбa дa сaдржи сaмo мoнoгрaфиje, збoрникe и члaнкe у нaучним чaсoписимa.Литeрaтурa сe сoртирa таксативно пo aбeцeднoм рeду, свaкa рeфeрeнцa jeднaиспoд другe, при чeму нoви рeд пoчињe новим бројем (на пример, 1), 2), 3),итд.). Нaвoди сe прeзимe зaтим имe aутoрa, пa oстaли библиoгрaфски пoдaципрема упутсву за цитирање.
ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВАРадови се достављају у електронској форми на e-mail адресу главног иодговорног уредника часописа Европско законодавство, др ДушкаДимитријевића: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
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ИЗБОР ИЗДАЊА
ИНСТИТУТА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ

НАЈНОВИЈА ИЗДАЊА:

Кинески развојни изазови: промене и пројекције, Катарина Закић, Ненад Стекић (ур.), 
броширано, 2022, 280 стр.

Марина Костић Шулејић, Стратешка стабилност у мултиполарном свету, 
броширано, 2022, 260 стр.

Katarina Zakić, Savremena menadžment praksa u Kini i Srbiji”, broširano, 2022, 204 str.
Виолета Рашковић Таловић, Миша Стојадиновић, Драган Станар, 

Србија и свет – друштвене и политичке парадигме, тврд повез, 2022, 510 стр.
Ђорђе Н. Лопичић, Јелена Ђ. Лопичић Јанчић, Преглед спољне политике Краљевине

Југославије од 1918. до 1935. године, броширано, 2022, 158 стр.
Слободан Комазец, Рајко Буквић, Бојан Димитријевић, Драган Петровић, 

Србија у савременим геоекономским процесима, тврд повез, 2022, 424 стр.
Жарко В. Обрадовић, Демократска Федеративна Југославија, велике силе и суседне државе,

броширано, 2022, 270 стр. 
Convergence аnd confrontation: The Balkans аnd the Middle East in the 21st century, 

Слободан Јанковић (ур.), броширано, 2021, 272 стр.
Bogdan Stojanović, Teorija denuklearizacije: zašto države prekidaju programe nuklearnog
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