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ПРЕДГОВОРХармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније,односно усаглашавање националног правног система са правнимтековинама ове супранационалне организације (acquis communautaire),представља стратешки државни циљ који захтева ангажовање свихдруштвених фактора, укључујући и научне установе које се напрофесионалан начин баве проучавањем Европске уније. Утолико пре,Република Србија треба да подржи научноистраживачку делатностИнститута за међународну политику и привреду из Београда (ИМПП), каоједну од својих најстаријих и најпрестижнијих научних установа у областиизучавања међународних односа, која се од самог почетка европскихинтеграција бавила истраживањима 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 надлежнимдржавним 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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КОНЦЕПТ „Е-ДЕМОКРАТИЈЕ” 
КАО САВРЕМЕНИ ОБЛИК ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

Ратомир АНТОНОВИЋ1

Апстракт: Савремене информационе технологије, рачунарство и информатикапостају саставни део савременог живота у Европској унији. Све више усвакодневном животу, али и говору, грађани држава чланица Европске унијесрећу се са појмовима попут е-government, из којег даље произилази појам „е-демократија” и „е-влада”. Употреба мобилних уређаја, и тзв. паметнихтелефонских уређаја, у употребу су увели и појмове „м-демократије” и „м-владе”.У наведеном контексту све више се може говорити и о тзв. е-партиципацији
грађана, који грађане укључује у демократске процесе у оквиру државнихинституција, а потом и у оквиру институција Европске уније. Е-партиципацијазаправо представља поступак укључивања грађана у дискусију о свимактуелним друштвеним питањима. Путем е-партиципације грађани добијајуулогу активних актера у политичким процесима. У савременим међународнимодносима није спорно да интернет, као комуникациони медиј, има врло великипотенцијал. Његови капацитети се свакодневно проширују, па интернет свевише добија улогу у очувању демократског поретка. Прогресивнатрансформација информационих технологија, вероватно ће повећати садашњекапацитете интернета, чиме ће овај медиј добити кључну улогу у стварањуновог облика партиципативне демократије, кроз тзв. online учешће.
Кључне речи: Е-демократија, политичка партиципација, конгрегација,гласање, Европска унија.
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1) УВОДПојам „демократија” води етимолошко порекло од две грчке речи demos и
kratein, што означава „народ” и „владавину”. Изведено, под демократијом бимогли подразумевати политички систем који фаворизује владавину народа,тачније изабраних народних представника. У демократији једино народ имаправо да бира своје представнике у органе власти. Овакав систем стога сесматра сувереним и јединственим правом, које је неотуђиво свакомдемократском поретку. Као што је познато, колевку демократијeпредстављали су грчки полиси (градови-државе), међу којима је Атиназначајно предњачила. Модерна демократија заснована је на социјалним,политичким и верским учењима француског теолога Жана Калвина (Jean
Calvin), која су представљана у чувеним Institutio Christianae religionis, у којимаје изнео низ нових идеја према којима Бог влада свим стварима. Настављајућисе на калвинистичка учења, Мартин Лутер (Martin Luther), одбацио једотадашње теолошке догме и посредништво црквене хијерархијскеорганизације глорификујући улогу Библије у „откривању” Бога. Под дејствомпротестантске идеологије која је почивала на идејама о пуританском друштвузаснованом на хијерахији права и дужности, у Шкотској, Енглеској и Холандијилокалне самоуправе постале су основни чиниоци не само политичког већ ирелигијског живота. Током свог дугог периода трајања, демократија је добиладва облика: 1) представничку демократију, и 2) директну или непосреднудемократију. Представничку демократију карактерише могућност изборанародних представника, које бирају директно грађани. Народнипредставници делују у њихово име и за њихов рачун и одлучују о свимсуштинским питањима од значаја за функционисање друштва. Изабранинародни представници свој ауторитет црпе у чињеници да су изабрани вољомвећине грађана, што значајно ојачава њихову улогу. Представничкадемократија данас представља владајући облик демократске владавине усвету.2 С друге стране, непосредна или директна демократија је тежеспроводив облик демократије, јер укључује све грађане у процесу доношењаодлука. Изабрани представници у непосредној демократији не постоје.Учешће грађана је директно, а ауторитет одлучивања остаје на грађанима,који непосредно одлучују. Пример директне демократије у историјипредставља атински модел демократије, у којој су сви пунолетни грађани уАгори (атинском парламенту) учествовали у доношењу одлука. Притом, самогласање се спроводило надвикивањем. У актуелним околностима, облик
2 Добар пример представничке демократије представља швајцарски модел, према којемје представничка демократија уподобљена кантоналном државном уређењу. Овиммоделом остварује се непосредно учешће грађана у доношењу политичких одлука. 



директне демократије није у практичној употреби будући да је друштвенимразвојем уступио место представничкој демократији. Занимљиво је да се уз појам демократије увек везују појмови владавинеправа, правне државе, поштовање људских права, једнакости и толеранције,плурализама у политичком и друштвеном деловању и томе слично. Подполитичком једнакошћу требало би подразумевати строго поштовањепринципа „један човек – један глас”. Наведено политичко начело постепеносе развијало са развитком изборних права. Заиста је требало дуго времена дапрође да овај принцип заживи у пракси, будући да се изборно право у многимисторијским епохама условљавало имовинским цензусом који је богатијим иимућнијим пружао привилегије да се њихов глас чује и да има вишеструкувредност. Припадницама женског пола такође је у прошлости негирано правогласа. Еманципацијом људских права и остварењем принципа „један човек –један глас” право гласа жена прихваћено је као цивилизацијска тековина. Усвим цивилизованим земљама света, сваки пунолетни и пословно способниграђанин данас може оставрити своје право гласа. У демократским порецима избори имају значајну улогу, јер се сматрају„празником демократије”. Ако се избори реализују у демократској атмосфери,и уз поштовање демократских принципа, њихов резултат требало би даодрази вољу већине грађана који живе у одређеној земљи. Да би избориимали демократско обележје право кандидовања на одређене државнефункције мора бити под истим условима доступно сваком грађанину, свакикандидат мора имати исте услове за своје представљање и промовисањебирачима, грађани морају слободно и без било каквих притисака даизражавају своју изборну вољу и на њихово право слободног изражавањаполитичке воље не сме утицати било ко. Такође, мора се осигуратитранспарентност и поштење при пребројавању бирачких листића иутврђивању воље грађана. Сваки облик манипулације, додавање илиодузимање бирачког материјала сматра се тешким кршењем демократскеатмосфере у којима се избори одржавају. Да би се демократија могла доследноспроводити у дело, народ мора да поседује тзв. демократску културу.Демократска култура произилази из демократске традиције која је употпуности дивергентна са диктатуром и самовлашћем. Демократскакултура рађа кооперацију власти и опозиције чиме се стварају добри условиза развој здравих политичких прилика у којима би се заиста могло радити уинтересу грађана. Кооперација власти и опозиције може се у пуном обимуостварити само у оним земљама у којима је политички стандард да се наизборима, кроз демократски процес, мењају различите структуре властивољом већине бирача. Такође, до ње може доћи само уколико је и кодпозиције и опозиције довољно развијена свест о супстанцијалнимдемократским вредностима, које не могу бити ничим доведене у питање, пачак ни личним спорењима која дефинитивно постоје на реалцији ове две
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струје.3 Ваља уочити да је у политичкој теорији питање опасности владавиневећине и потенцијалног ризика од тираније веома заступљено. Удемократском систему представничког карактера већина грађана ауторитетпреноси на своје представнике. Њихово претерано осамостаљивање одграђана од којих црпе легитимитет води ка самовољи и стварању услова занастанак тираније. Представници грађана у таквим извитоперенимсистемима у суштини представљају негацију демократије. Стога се уполитичкој теорији и подвлачи ова црвена нит која одваја демократију одтираније у којој легитимни представници народа, кроз злоупотребу властизарад личних интереса, доводе друштво у поданички положај.4
2) „Е-ДЕМОКРАТИЈА”Почев од најранијих демократија у историјском развоју друштва попут онеу атинској Агори, па све до данашњих облика демократије присутне удржавама чланицама Европске уније, могуће би било издвојити једанзаједнички чинилац који описује овај систем владања, а који се састоји унастојању да се политички поредак уподоби интересима грађана и друштва.Еволуција схватања о демократији довела је до епохе у којој су насталипојмови „е-демократије”, „дигиталне демократије”, „сајбер демократије”,„виртуелне демократије” и „интернет демократије”, који сублимишуразличита значења која се могу свести на употребу нових информационих икомуникационих технологија. Информационе и комуникационе технологијеимају за циљ да јачају демократију, демократске институције и демократскепроцесе.5 „Е-демократија” не представља нов, револуционарни обликдемократије, већ се јавља уз традиционално схватање демократије. Овај обликдемократије омогућава грађанима да употребом савремених средставаинформисања добију благовремене, тачне и ажурне информације. Грађанитако могу да дају предлоге путем медија којим би се утицало на принципе

3 Josiah Ober, Charles Hedrick, Demokratia: A Conversation on Democracies, Ancient and
Modern, University Press, Princetion, 1996, p. 144. 4 Славица Качаревић, Ратомир Антоновић, Биљана Богдановић, „Друштвени положај,вредности и улога медија у савременим процесима глобализације”, у: М. Радивојевић,М. Имамовић, (урс), Отпорност економије, права и медија у условима неизвјесности
глобално и регионално са посебним освртом на земље западног Балкана,Интернационални универзитет, Травник, 2021, стр. 249; Ratomir Antonović, “Serbiaand Croatia in the field of Organized Crime: Social and Security Aspects”, in: International
Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, University St. Cyril and St.Methodius University of Veliko Trnovo, Bulgaria, 2018. 5 Драгољуб Пилиповић, Богдан Мирковић, „Концепт Е-демократије – основа и/илипобољшање дигиталног уређења друштва”, Economics, 2015, vol. 3, број 1, стр. 152.



владавине права и рад државних органа. „Е-демократија” може се отудтретирати као једна форма непосредне демократије, кроз коју грађанидиректно учествовују у демократским процесима. Нека предвиђања указујуда ће „е-демократија”, због своје практичности и економичности, постативладајући облик демократског концепта и да ће у најскорије време заменитикласичну демократију. Систем који би био успостављен оваквим начиномполитичке партиципације могао би заменити класичне обликепредставничке демократије. Наиме, сматра се да би „е-демократија” моглауклонити посреднике између грађана и власти, а што је иначе инајпроблематичнији аспект демократског система владања уопште. Наведеностановиште о апсолутној замени класичне демократије са „е-демократијом”сматра се радикалним заокретом у развоју политичког система владања.Постоје и умеренија становишта према којима се „е-демократијом” доприносиквалитативној промени постојећих демократских система. Дакле, умеренијестановиште указује на то да „е-демократија” није супарник класичнојдемократији већ само корективни фактор који треба демократију да побољшаи помогне јој у егзистенцији. У вези са е-демократијом, актуелизовано јепитање – да ли ће се изборни процес одвијати на исти начин, или ће ондоживети одређене промене које би подигле степен поузданости поштовањаизборне воље бирача? Иновације иду у смеру да се бирачима омогући гласањеупотребом савремених информационих технологија. Да би се такво гласањемогло реализовати, бирач би требало да добије гласачки листић поштом, ауколико би гласачу било омогућено гласање од куће, гласач би могао вратитипоштом попуњен листић. Новине иду дотле да бирач телефонски можеконтактирати изборну комисију и гласовном поруком је известити да желида електронски гласа. Том приликом, бирач користи свој дигитални потписили PIN. Оваква опција гласања би се давала алтернативно, уз могућностстандардног одласка на биралишта. Електронско гласање би постајало каоопција за оне гласаче који желе да гласају на такав начин, или који не могу дагласају на стандардни начин. Да ли ће се примењивати „е-демократија” уапликативном смислу, зависиће од политичких одлука. Политички субјектиимају обавезу процене која ће врста гласања имати бољи утицај на изборнерезултате, односно странке власти процењују колико електронско гласањеможе подстицајно деловати на њихов рејтинг. Политичке одлуке се углавномбазирају на интересима странака на власти, а ређе потребама и интересимајавности. Стога, на доношење овакве одлуке треба сачекати док за то не сазриполитичка воља носилаца политичких структура власти. Тренутно се у САДна тему електронског гласања спроводи анкета међу америчким маринцима.Досадашњи резултати указују убедљиво у корист увођења оваквог системагласања. Као пресудни разлози наводи се физичка спреченост гласача даприступе на гласачко место на дан гласања, као и здравствене потешкоће којеотежавају оваквим гласачима да обаве своју грађанску дужност. С тим у вези,
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америчка администрација припрема одређене закључке о промени гласањаи увођењу гласања путем интернета, поште, или путем личног гласања. 
3) „М-ДЕМОКРАТИЈА”„Мобилна” или „м-демократија” произилази из „е-демократије”. У основи,„е-демократија” представља шири појам који обухвата и „м-демокртију”, којасе суштински разликује од прве само по томе што се као средство електронскогкомуницирања користи мобилна телефонија. Путем мобилне телефонијеомогућава се лакши приступ интернету, друштвеним мрежама, електронскојпошти. Конзументи демократских садржаја и присталице демократскеидеологије овим садржајима приступају преко савремених апликација, којимаје побољшан проток информација. Предност мобилних телефонских уређајајесте та што њиховом кориснику даје могућност перманентне присутности усваком моменту, чиме се избегава могућност непроналажења мобилногкорисника или евентуалне немогућности ступања у контакт. С друге стране,то значи да су и кориснику перманентно доступни садржаји које са собом носимобилни телефонски уређај, што је гарант уредне ажурности информација којесе мењају из тренутка у тренутак. Да ли би мобилни телефонски уређај могаобити средство за остваривање демократских права гласача је врло спорнопитање. Питање је да ли би овим средством комуникације била обезбеђенатајност избора, односно да ли би избори могли проћи у регуларном поступку?О томе не постоји јасан став у науци. Притом, многобројни аргументи указујуда би гласање телефонским путем било доста склоно компромитацији инарушавању основних демократских принципа и начела. Присталице „м-демократије” пак указују да је предност електронског гласања заправо уинтернету који омогућава да велики број грађана приступи изборном процесу,будући да имају на располагању велики број информација. Ирелевантнимсматрају чињеницу одакле је приступљено интернету и са којег уређаја. Да лије гласано од куће, из аутомобила, са радног места или неке друге локације, каои да ли је гласач интернету приступио са рачунара, лаптопа или мобилногтелефона, потпуно је свеједно. Битан је крајњи ефекат – да је бирач јасно инедвосмислено изразио своју политичку вољу. Грађани могу да приступеинформацијама за доношење одлука и да се укључе у поступак гласања, билона локалном било националном нивоу, од куће, са посла или јавних места,путем компјутера, мобилних телефона и на други начин. Иронија је штопрепреке за остваривање дигиталног гласања нису садржане у технологији,већ у људској природи.6

6 Јелена Вучковић, „Електронска демократија и електронско гласање”, Усклађивање
правног система Србије са стандардима ЕУ, Правни факултет, Крагујевaц, 2021, стр. 143.



4) „Е-ГЛАСАЊЕ”Ако би се отишло корак даље у електронизацији демократског поступкадолазимо до суштине сваке демократије – а то су избори, изборни поступаки само гласање. Гласање електронским путем знатно је комплексније од саме„е-демократије”, поготово ако се узму у обзир организационе чињенице увези са самим изборним процесом. Чин електронског гласања подразумевада гласач своју грађанску дужност изврши на начин што ће „кликнути”одређену позицију на монитору екрана, док би се подаци о гласању чували уцентралном рачунару, који би у оваквим околностима имао улогу некадашњегласачке кутије. „Е-гласање” ће, према мишљењу аутора, врло брзо постатинеминовност узимајући у обзир темпо и начин вођења савременог живота.Иако празник демократије, избори за савременог човека данас представљајувише терет и обавезу него привилегију партиципирања у политичкомживоту једне земље. У моменту стварања демократских вредности, полазилосе од чињенице да сваки грађанин са задовољством ишчекује да приступидемократском избору носилаца политичке власти. Данас то није тако.Принципи капиталистичког устројства који предоминантно постављају уцентар друштвених збивања задовољења личних интереса и потреба, чимеје „лично” стављено испред јавног интереса. За већину савремених гласача,нарочито млађе старосне доби, излазак на изборе представља не такопријатну обавезу, те млади настоје да је избегну не одлазећи на бирачкаместа. Ако би се оваквим бирачима омогућило да гласају притиском једногдугмета тастатуре или миша, логично би било претпоставити да би се тимеотклонила баријера учешћа у изборном процесу. Управо наведенааргументација представља најјачи адут за увођење електронског гласања.Смањење пасивних бирача допринело би демократичнијим изборнимрезултатима, те се не би могло говорити да изборни резултат не одсликаварелну вољу грађана. Први наговештај увођења електронског гласања уоквиру Европске уније настао је у Великој Британији 2002. године, о чему јеписао лондонски „Гардијан”. Британија ће постати прва европска земља којаће користити интернет за потребе гласања. Катастрофално лош одзив бирачана скоро свим изборима у Британији, на којима је долазило и до изласка мањеод половине бирача на биралишта, указао је на проблем неодрживостисистема класичних избора и стварању радикалних иновација које би изборнипроцес у Британији учинили опет довољно интересантним за просечноггласача. Идеја је била да се е-гласање најпре спроведе на простору мањихизборних јединица, попут Ливерпула и Шефилда, са тенденцијом ширења ина остале градове уколико резултати буду задовољавајући.7 С друге стране
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Атлантског океана, у САД, још 1996. године покренуто је питање „е-гласања”у изборном процесу. Подсећајући се улоге телевизије, која је имала одлучујућуулогу на изборима 1960. године, у задњој деценији 20. века у САД интернетје постао важно комуникационо средство информисања о изборнимрезултатима. Према спроведеним истраживањима, више од милионАмериканаца сазнало је изборни резултат 1996. године захваљујућиинтернету. То је интернет квалификовало у дигиталне медије у којимаграђани играју активну улогу и учествују у политичким процесима. Нарочитоје била значајна „online” комуникација са кандидатима и њиховим изборнимштабовима. Гласачи су овим путем указивали на оно што им се код кандидатасвиђа, односно што им се не свиђа и тиме су успели да усмере читаву кампањуу жељеном смеру. Данас се САД могу сматрати државом у којој су „е-избори”већ постали део редовног политичког живота.8 Директна електронскарегистрација гласача саставни је део процеса гласања електронским путем.Е-гласачки листић је конципиран на екрану компјутерског уређаја, а гласачисе опредељују за опцију „кликом” на одговарајуће дугме, а своју изборну вољупотврђују крајњим „кликом” на дугме на ком пише „гласај”. Након тога,гласови се архивирају у меморијском делу уређаја. Подаци се обрађујусофтвером за идентификацију и пребројавање гласова.9 Амерички систем „е-гласања” садржи контролне механизме, који на првом месту штите бирачкаправа, а потом и уређаје путем којих се гласање обавља. У циљу заштите одконтаминације ових уређаја вирусима и другим штетним садржајима, они седрже ван сваке мреже и употребљавају се искључиво за потребе гласања,чиме се штите и од оштећења и свих других опасности. Међутим, и у САД,које се сматрају демократском државом, у последње време уочава се мноштвонедостатака који бацају сумњу на регуларност одржаних избора. Најновијипример представља жалба председничког кандидата Доналда Трампа наизборни резултат председничких избора одржаних 2020. године. Такође суи „Амерички центар за унапређење науке” и „Центар за научне доказе ојавним питањима” упутили писма гувернерима, државним секретарима идругим одговорним лицима, у којем су указали на проблем регуларностиизборног процеса на председничким изборима 2020. године. Ова дванезависна центра указала су на проблем сигурности и независности гласања
8 У Аризони су први „е-избори” одржани 2000. године, а у Мичигену 2004. године. УАризони су избори омогућени алтернативно, путем интернета, поште и на самимбиралиштима. Гласачи су се у 80% одлучили за интернет гласање, а свега 20% њихза неку од других понуђених опција. Видети: S. P. Herrnson, et al., Campaigns and

Elections: Contemporary Case Studies, CQ Press, Washington D.C., 2000, p. 56.9 Миле Ракић, „Изборни процес и ризици“, Политичка ревија, год. 20, вол. 17, број 3,2008, стр. 728–729.



електронским путем. Занимљиво је да и у државама чланицама ЕУ, као и удругим државама Европе, постоје слични проблеми. У Естонији, која сесматра напредном државамо у области електронских технологија, 2005.године било је омогућено искључиво електронско гласање грађана. Наизборима 2020. године електронском гласању приступило је 40% гласачкогтела. Изборима се приступило посредством „pin кода” и личне карте, накончега су гласачи имали прилику да гласају електронским путем. Белгијскимодел електронског гласања усвојио је комбиновани метод, електронски идиректни приступ бирачком месту. Изузетак од електронског гласањапредстављала је Валонска регија, где се традиционално одвијају избори. Кадсе говори о електронском гласању, користе се искључиво уређаји „осетљивина додир” (touch screen).10 Бирач има право да проверава регуларност гласањапутем бар кода, који му омогућава да провери да ли је уређај који евидентирагласове извршио и уредну евиденцију. Након провере и уверавања да је гласправилно евидентиран, бирач штампа гласачки листић и убацује га уелектронску гласачку кутију, која листић скенира и одмах приступапребројавању гласова.11 Пробно „е-гласање” покушано је 2002. године, и уФранцуској на председничким и парламентарним изборима, кад се свега1.500 гласача одлучило да искористи ово право. Француски пројекат „е-гласања” се одвијао помоћу идентификационих картица, које су се очитавалеу е-гласачким кутијама. Резултати електронског гласања су се скупљали ичували на централном серверу. Међутим, овај експериментални пројекатдоживео је дебакл по питању усклађености са легислативом која се бавиизборним процесом, а која није познавала другачији гласачки листић осимстандардног, у папирном облику. Управо из тог разлога, бирачи су морали дапонављају поступак гласања, те су поред „е-гласања” морали да обаветрадиционално гласање, помоћу оловке и папира. Због свих наведенихпотешкоћа, 2017. године дефинитивно се одустало од „е-избора”, док је такваопција гласања дата само за лица у дијаспори. Французи су такође изразилискепсу према употреби интернета у гласачком поступку. Њихово поверење усавремене технолошке процесе приликом утврђивања изборних резултатаизразито је ниско, јер електронско гласање не оставља траг на који сенавикло, не постоји могућност поновне провере и пребројавања гласачкихлистића, а сам изборни поступак је остао доста тром и дуготрајан. Међутим,упркос овим отпорима, 2020. године донет је Закон о изменама и допунамаЗакона о изборном поступку Француске, којим су уведене новине које сууправо подразумевале могућност примене савремених електронских уређаја
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10 На парламентарним изборима одржаним 2019. године, електронским путем гласаноје на 4.141 бирачком месту. 11 Марко Марковић, Саша Адамовић, „Могућност примене електронског сервиса загласање путем интернета”, Synthesis, Београд, 2015, стр. 29.



у изборном поступку. Оваква могућност дата је за локалне изборе. Каопосебан облик гласања електронским путем јавља се „е-конгрегација”. Њенаулога је значајна у имплементацији принципа демократије. „Е-конгрегација”представља комбинацију представничке и партиципативне демократије којасе спроводи у циљу превазилажења недостатака демократских система,учешћа грађана, транспарентности и контроле грађана, као и генерисањезнања о друштвеној подели која се односи на управљање друштвом. Поредпоменутих облика „е-гласања”, у европској пракси примењују се и принципи„е-конгрегације” који омогућавају разне иновативне приступе, као иконтролу евентуалних лажирања изборних резултата, пажљивији надзор надизборним материјалима и на крају, бржи увид у изборне резултате. 
5) „Е-ВЛАДА”Савремене владе у свету делују и функционишу по принципу „дигиталноосвешћених сервиса грађана”. Благовремена размена информација нарелацији заинтересованих страна, омогућује развој дигиталних сервиса којису стално на располагању. Њихов циљ јесте олакшавање приступарелевантним информацијама, а Интерент представља медијум којиомогућaва реализацију оваквих пројеката. Влада која функционише пооваквим принципима назива се „е-влада”. Она је један перманентни процес уком се државна управа трансформише у правцу информатичких технологија.На „е-влади” је развијање сервиса помоћу којег би било могуће успоставитисарадњу са физичким и правним лицима, развијати базе података иунапређивати информационе системе. Концепт „е-владе” доприносиквалитету рада државне управе на свим нивоима. Подизање нивоа квалитетарада државне управе представља императив на ком раде све савременедржаве света. Унапређењем техничких и организационих нивоа државнеуправе подиже се ефикасност њеног рада, побољшава се услужни тренутаки тиме се ствара боља релација између државне управе и грађана. Како се саелектронском технологијом уједно развија и мобилна, уз појам „е-владе”требало би још споменути и „м-владе”. Између две владе, разлика постојисамо у начинима приступања садржајима које ове савремене управе пружајуграђанима. Мобилни уређаји дају бољу доступност сервисима, те где годпостоји лакша примена и ефикаснији приступ примењују се мобилни уређајичиме се развијају „м-владе”, као посебне и врло блиске категорије „е-владама”.Ефикасност и убиквотности мобилне мреже у урбаним срединама, њенаимедијалност која омогућује моментални приступ жељеном садржају, њенеизразите пенетративности и низак праг инхибиторности, омогућавапредност „м-влада” у поређењу са „е-владама”. Да би поступак увођењапринципа електронске демократије заиста заживео на прави начин, мора сеобезбедити адекватна партиципација грађана у дигиталним процесима
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приступа електронским садржајима. Интеракција грађана и политичкогсектора, као и грађана, државне администрације и органа власти представљасуштину „е-демократије”. Будући да се интеракција грађанства и органадржаве може оквалификовати као „е-партиципација”, интернет представљазнајачну полугу и средство за њено остваривање у пракси. Путем „е-партиципације” грађани узимају учешће у дискусијама по различитимдруштвеним питањима и политичким проблемима, а могу постати изначајни субјекти у доношењу политичких одлука.12 Ова партиципацијаомогућава демократизацију поступка доношења политичких одлука.Партиципација грађана путем интернета може бити на свим нивоимаодлучивања, почев од највиших до најнижих. У оживљавању „е-партиципације” битну улогу има и невладин сектор, који поседује капацитетепотребне за анимирање грађана и њихово окупљање у сврху постизањаполитичких циљева. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД),током 2003. године установила је поделу различитих нивоа „е-партиципације” и то: према једном правцу у којем се шаљу информације,потом према двостраном односу у процесу размене информација и премаактивном учешћу грађана на свим нивоима политичког одлучивања. „Е-партиципација” у крајњем случају утиче и на одлуке владе и владиних тела.13Следствено постоји потреба за подизањем вишег нивоа дигитализацијевладе и владиних служби, парламента, локалне самоуправе, као иприлагођавања интернета као оруђа у званичним демократскимпроцесима.14 Управо на тај начин постиже се и есенција саме „е-демократије”која значи легалан приступ јавним информацијама. Ради подстицањамотивисаности грађана у Европској унији да узму учешће у „е-демократији”,захтева се реструктурирање власти и реформа законодавства која би требалода резултира побољшањем квалитета политичког живота у државачланицама ове организације. Потребан степен ефикасности на том планутребало би да се постигне у оним системима у којима е-пошта затворена инедоступна просечном кориснику интернета. Претпоставља се да би свакидржавни чиновник, независно од тога коју делатност врши, требало да имајавно истакнуту електронску пошту на коју грађани могу у сваком тренуткуда упуте имејл и да на њега добију одговор у разумном року. Намеђународном плану истакнута је идеја стварања софтвера који се може
12 Ивана Станојев, Дигитална оруђа грађанске партиципације: е-демократија у Србији

и свету, Филозофски факултет, Београд, 2018, стр. 55.13 Ratomir Antonović, Milan, Stanković, “Crisis Communication and Risk Management”, in: M.Stanković, V. Nikolić (eds), Virtual international conference Path to a knowledge society-
managing risks and innovation PaKSoM, Complex System Research Centre, Niš, SerbiaMathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Niš, 2021, pp. 31–36, 14 Ђорђе Мазињанин, Методе комуникације владе и грађана, Верзал, Београд, 2008, стр. 98.
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развијати и користити у исто време у читавом свету.15 Канадска влада је овомпројкету дала значај на основу спроведеног истраживања. Подаци су билиследећи: чак 87% грађана сматра нормалним да им се одговори на послатиимејл; њих 90% је истакло да би овај одговор требало да уследи у року одчетири сата од момента слања имејла. Резултати истраживања подстакли сузахтев за увођењем централног владиног информативног система, који биодржавао е-комуникацију са грађанима. Савремени софтвер требало би даомогући да се грађани определе за област која их занима и из које желе дадобијају информације, односно у којој желе да учествују посредствоминтернета. Пријавом на овај програм, грађани би уредно добијалинотификације о вестима из одређене области, као и законске акте који јерегулишу. Нотификације би такође садржале информације о свакојпредложеној законској промени и законској иницијативи која би настајала упредметној области. Владе би прихватиле обавезу да редовно и ажурно водебазе података о грађанима и њиховим електронским адресама како бисофтвер могао аутоматски да им шаље нотификације и извештава о свимзначајним питањима. Важно питање у том смислу представља осигурањелегитимности располагања таквом врстом информација, што само по себипретпоставља пристанак сваког грађанина и његову сагласност да се његоваадреса нађе на званичној имејл листи владе.
6) ПРИМЕРИ Е-ДЕМОКРАТИЈЕ 

У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СВЕТУУнутар Европске уније добар пример увођења „е-демократије”представља Холандија. Наиме, Холандски центар за грађанско образовањеизградио је механизам јасног одговора у прецизном временском оквиру напостављено питање грађана путем интернета. На члановима владе била јеобавеза одговора на питања грађана, а приоритет су имала тзв. незгодна
питања, на која се одговор морао дати без оклевања. На поједина питањаодговоре су давали владини чиновници нижег ранга. Међутим, постојала јепосебна категорија питања на које су одговоре морали да дају министри каонајвиши владини функционери. Посебно комплексна питања била су унадлежности функционера који су вршили најодговорније политичкепослове. Да би одговори на постављена питања били квалитетни, било јенеопходно обезбедити чињенице и релевантне информације. У супротномби се доприносило остваривању контраефекта, јер би грађани стекли утисакда њихово питање није довољно озбиљно узето у разматрање, нити да се направи начин приступило давању одговора. Други пример који износимо тиче
15 Срећко Станковић, Интернет call center у функцији електронског пословања,Факултет организационих наука, Београд, 2005, стр. 86.



се сада већ бивше чланице Европске уније – Уједињеног Краљевства ВеликеБританије. У овој земљи Парламент је у консултацији са Горњим и Доњимдомом формирао извештај о темема учешћа жена у науци, „е-демократије” ипородичног насиља. Један од закључака био је да је неопходна интеграцијаинтерактивних способности интернета у званични облик комуникацијеграђана и Парламента.16 Коначно, износимо и пример Аустралије у којој јејош 1999. године, настала прва иницијатива под називом „Демократија наинтернету”. Задатак ове иницијативе било је испитивање утицаја савременихтехнологија на парламентарни живот и рад владе. Закључак је био јасан –потребно је дати финансијску подршку интернет демократији!
7) ИЗВОРИAntonović, Ratomir, Stanković, Milan, “Crisis Communication and RiskManagement”, in: M. Stanković, V. Nikolić (eds), Virtual international conference
Path to a knowledge society-managing risks and innovation PaKSoM, ComplexSystem Research Centre, Niš, Serbia Mathematical Institute of the SerbianAcademy of Sciences and Arts, Niš, 2021.Ratomir Antonović, “Serbia and Croatia in the field of Organized Crime: Social andSecurity Aspects”, in: International Security and Development Policies in Bulgaria
and on the Balkans, University St. Cyril and St. Methodius University of VelikoTrnovo, Bulgaria, 2018. Herrnson, S. P., et al., Campaigns and Elections: Contemporary Case Studies, CQ Press,
Washington, D.C., 2000.Nešković, Slobodan, Đelić, Anastazija Tanja, Antonović, Ratomir, Lutovac, Mitar,Ketin, Sonja, „Communication technologies in economic and environmentalespionage”, Fresenius environmental bulletin, 2000, Vol. 29, No. 5.Вучковић, Јелена, „Електронска демократија и електронско гласање”,
Усклађивање правног система Србије са стандардима ЕУ, Правнифакултет, Крагујевaц, 2021.Качаревић, Славица, Антоновић, Ратомир, Богдановић, Биљана, „Друштвениположај, вредности и улога медија у савременим процесимаглобализације”, у: М. Радивојевић, М. Имамовић, (урс), Отпорност
економије, права и медија у условима неизвјесности глобално и регионално
са посебним освртом на земље западног Балкана, Интернационалниуниверзитет, Травник, 2021.
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16 Slobodan, Nešković; Anastazija, Tanja Đelić, Ratomir, Antonović, Mitar Lutovac, Sonja, Ketin,“Communication technologies in economic and environmental espionage”, Fresenius

environmental bulletin, 2020, Vol. 29, No. 5, pp. 4065–4066.



Мазињанин, Ђорђе, Методе комуникације владе и грађана, Београд, Верзал,2008.Марковић, Марко, Адамовић, Саша, „Могућност примене електронскогсервиса за гласање путем интернета”, Synthesis, Београд, 2015.Ober, Josiah, Hedrick, Charles, Demokratia: A Conversation on Democracies, Ancient
and Modern, University Press, Princetion, 1996.Пилиповић, Драгољуб, Мирковић, Богдан, „Концепт Е-демократије – основаи/или побољшање дигиталног уређења друштва”, Economics, 2015, vol. 3,број 1.Ракић, Миле, „Изборни процес и ризици”, Политичка ревија, 2008, vol. 17, број 3.Станковић, Срећко, Интернет call center у функцији електронског пословања,Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, 2005.Станојев, Ивана, Дигитална оруђа грађанске партиципације: е-демократија
у Србији и свету, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2018.
8) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЖивимо у периоду савремених трендова. Живот се из године у годинумења, а тим честим променама највише доприносе савремене дигиталнеиновације које, с једне стране, олакшавају живот и дају потпуно новемогућности док, с друге стране, уносе и одређене негативне промене којенису биле предмет интересовања у овом раду. Утицај савремених технологијана традиционалне демократске институте, функционисање демократскогпоретка и органа власти представљало је суштину демократских промена,насталих под утицајем глобалистичких тенденција. До тада владајућамишљења и поимања функционисања једног демократског друштва добиласу један другачији појавни облик, као и нове могућности. Те могућности су,посматрано из практичног аспекта, дале обиље нових начина остваривањадемократије, управо отклањајући оне највеће мане и недостатке класичнепредставничке демократије. Интернет и друге савремене технологијеприближиле су грађане држава чланица Европске уније сопственим владама,али и властима на нивоу Уније. Потпуно нови механизми остваривањаљудских права постали су доступнији европским грађанима, а европске владесу се претвориле у сервисе који дају благовремено и уредно све информацијекоје би грађани затражили од њих. У том моделу ефикасне комуникацијеграђана и европских влада, савремене технологије предвођене интернетом,имају одлучујућу улогу. Класични и најзначајнији институт демократије суизбори. Они се често дефинишу као празник демократије јер омогућавајусваком грађанину да изабере појединца или странку који ће владати земљом.Савремене технологије и дигитализација допринеле су промени начинареализације избора, омогућивши да сваки грађанин обави своје гласачко
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право и искаже свој избор. Многе земље не могу технички да спроведу овакавоблик гласања на даљину употребом савремене информационе технологије,док оне земље које су у томе успеле, указују да се велики број гласачаопредељује управо да гласа на овакав начин. Иако у теорији и пракси постојемногобројне контроверзе када је у питању „е-гласање”, сматрамо да би иРепублика Србија требало да у наредном периоду усагласи своје прописе уовој области како би, користећи се искуствима држава чланица Европскеуније, миноризовала могуће злоупотребе и малверзације које би могленастати у остваривању изборне воље грађана. Будући да су принципи „е-демократије” постали саставни део политичких система највећихдемократија света, наша земља има интерес да се усглашава и хармонизујена овом плану пратећи трендове у технолошком развоју и напредујући уостваривању „е-демократије”. То би свакако допринело даљем развоју„партиципаторне демократије” у Републици Србији, те њеном оптималнијемпозиционирању у међународним односима. 
THE CONCEPT OF “E-DEMOCRACY” AS A MODERN FORM 

OF THE RULE OF LAW

Summary: Modern information technologies, computing, and informatics arebecoming an integral part of modern life in the European Union. More and morein their daily lives, but also in their speech, citizens of EU member states comeacross terms like “electronic government”, from which the terms “e-democracy”and “e-government” are derived. With the use of mobile devices and the so-calledsmartphone devices, they also introduced the concepts of “m-democracy” and “m-government”. In the aforementioned context, it is increasingly possible to talk aboutthe so-called “e-participation of citizens”, which includes citizens in democraticprocesses within state institutions and then within the institutions of the EuropeanUnion. E-participation actually represents the process of involving citizens in thediscussion on all current social issues. Through e-participation, citizens becomeactive participants in political processes. In contemporary international relations,it is not disputed that the Internet as a communication medium has great potential.Its capacities are expanding daily, so the Internet is increasingly playing a role inpreserving the democratic order. The progressive transformation of informationtechnologies will probably increase the current capacities of the Internet, whichwill give this medium a key role in the creation of a new form of participatorydemocracy through so-called online participation.
Keywords: E-democracy, political participation, congregation, voting, EuropeanUnion.
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ИMУНИTETИ ПOСЛAНИКA EВРOПСКOГ
ПAРЛAMEНTA

Никoлa СTAНКOВИЋ1

Апстракт: У раду се даје приказ парламентарних и персоналних имунитeтaпoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa кроз анализу Кoнвeнциjе o функциoнисaњуEврoпскe униje, Прaвилa прoцeдурe Eврoпскe униje и прaксе Судa прaвдeEврoпскe униje. Аутор још испитује и мeхaнизмe зaштитe, aли и случajeвe укojимa сe ти мeхaнизми у слoжeнoм систeму Eврoпскoг пaрлaмeнтaaктивирajу. Полазећи од претходних разматрања, аутор је покушао да изложизаокружену слику специфичног положаја пoслaникa Европског парламентакроз објашњења регулаторних решења којима се утврђује њихов статус икојима се обезбеђују њихови имунитети и привилегије. 
Кључнe рeчи: Eврoпски пaрлaмeнт, eврoпски пoслaник, имунитeти,прoцeдурa, Кoнвeнциja o функциoнисaњу Eврoпскe униje, Суд прaвдe.
1) УВOДEврoпскa униja (EУ) представља jeдaн међународноправни eнтитeт исупранационалну међународну организацију чије је место и улога крајњеспецифична унутар савремене међународне заједнице. Отуд се њeнeинституциje и oсoбљe кoje учeствуje у реалном бивствoвaњу морајупoсмaтрaти у кoнтeксту њене спeцифичнe правне прирoдe. ЕУ је, као што јепознато, настала из Европске заједнице чији је нацрт сачинио и изнеоминистaр спoљних пoслoвa Фрaнцускe – Рoбeр Шумaн (Robert Schuman), 1951.гoдинe. Заједница је настала закључењем мeђунaрoднoг угoвoрa измeђуНeмaчкe, Фрaнцускe, Итaлиje, Бeлгиje, Хoлaндиje и Луксeмбургa. Та прва



заједница носила је назив Eврoпскa зajeдницa зa угaљ и чeлик.2 Нeкoликoгoдинa кaсниje, у Риму, истe држaвe кoнституисале су још две заједнице –Eврoпску eкoнoмску зajeдницу и Eврoпску зajeдницу зa aтoмску eнeргиjу.3Све три заједнице имале су органе који су функционисали пo углeду нaунутрaшњe oргaнe влaсти.4 Међутим, парламент Eврoпскe зajeдницe зa угaљи чeлик, зa рaзлику oд пaрлaмeнтa у унутрaшњeм прaвнoм систeму кojи вршизaкoнoдaвну функциjу и уживa висoк стeпeн лeгитимитeтa, више обављасaвeтoдaвну функциjу.5 Нajвaжниja oвлaшћeњa oстaла су у рукaмa Кoмисиjeи Сaвeтa министaрa.6 Имајући у виду да је временом дошло до прoширивањаЕвропске заједнице новим државама, тaкo je и Скупштинa Eврoпскeзajeдницe зa угaљ и чeлик проширивала своје надлежности. Временом је онаизменила и назив тако да је била прeимeнoвaнa у Eврoпски пaрлaмeнт(Парламент).7 Ta eкспaнзиja дoстижe врхунац 1976. гoдинe, кaдa је Сaвeтминистaрa усвajио Aкт o увoђeњу oпштих нeпoсрeдних избoрa пoслaникa зaПaрлaмeнт.8 Дo тaдa сe Парламент сaстojao oд дeлeгaтa из нaциoнaлнихпaрлaмeнaтa држaвa члaницa.9 У тoм смислу, интeрeсaнтнo je зaпaжaњe улитeрaтури дa je Eврoпски пaрлaмeнт имao рaзвojни пут oд „бeзубe”институциje дo институциje сa врлo вaжним и oпширним oвлaшћeњимa уoквиру слoжeнe зajeдницe кaквa je Eврoпскa униja.10 У пoглeду сaмoгфункциoнисaњa Eврoпскoг пaрлaмeнтa, сви држaвљaни члaницa Eврoпскeуниje кojи имajу прaвo глaсa мoгу дa бирajу и буду бирaни зa члaнoвe, тj.пoслaникe Eврoпскoг пaрлaмeнтa.11 Пoслaници сe бирajу у личнoм, а нeпрeдстaвничкoм свojству, тако да jeднa држaвa члaницa рaспoлaжe брojeммeстa кojи сe утврди нa oснoву двa кључнa пaрaмeтрa – вeличинe држaвeчлaницe и брoja стaнoвникa.12 У пoглeду примaњa, рaниje су зaрaдe пoслaникaу Eврoпскoм пaрлaмeнту билe jeднaкe зaрaдaмa у њихoвим нaциoнaлним
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2 Будимир Кoшутић, Брaнкo Рaкић, Бojaн Mилисaвљeвић, Увoд у прaвo eврoпских
интeгрaциja, Прaвни фaкултeт, Београд, 2021, стр. 132.3 Ibid.4 Ibid., стр. 133.5 Ibid., стр. 162.6 Ibid.7 Будимир Кoшутић, Брaнкo Рaкић, Бojaн Mилисaвљeвић, op. cit., стр. 163.8 Ibid.9 Simon Hix, Bjørn Høyland, “Empowerment of the European Parliament”, Annual Review of
Political Science, 2013, vol. 16, p. 172.10 Ibid., p. 171.11 Будимир Кoшутић, Брaнкo Рaкић, Бojaн Mилисaвљeвић, op. cit.12 Ibid.
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пaрлaмeнтимa – штo je вoдилo вeликим плaтним рaзликaмa приликoмoбaвљaњa идeнтичнe дeлaтнoсти.13 Meђутим, 2009. гoдине уведен је систeмjeдинствeних плaтa зa свe пoслaникe.14 Oд 1. jaнуaрa 2022. године Стaтутoмје oдрeђeн изнoс од 9.386 eврa, кojи сe исплaћуje из буџeтa Eврoпскoгпaрлaмeнтa.15 Иaкo je рeч o прoгрeсивнoм кoрaку у пoглeду регулисањапoлoжaja пaрлaмeнтaрa знaчajно су се увећале и тaксe кoje су им нaмeтнутe,тако да након њихове реализације парламентарима остане нeштo вишe oд7.300 eврa.16 Поменута привилегија, пoрeд имунитeтa кojи пoслaнициуживajу, прeсудна је зa oбeзбeђeњe њeгoвoг нормалног функциoнисaњa. Непостоје у том погледу дилeмe дa je зa оптимално функциoнисaњe пaрлaмeнтaнужно пoстojaњe jaснoг, eфикaснoг и eфeктивнoг систeмa имунитeтскeзaштитe. Oвo је нaрoчитo потребно нагласити, јер Eврoпски пaрлaмeнтпредставља jeдину институциjу Eврoпскe униje кoja сe фoрмирa нa oснoвудирeктних избoрa.17 Битно је уочити и чињеницу да зaсeдaњимa Eврoпскoгпaрлaмeнтa рукoвoди прeдсeдник кojи сe бирa нa пeриoд oд две и по гoдине.Њему асистирају пoтпрeдсeдници, и вeћи брoj oдбoрa кojи зaсeдajу чeшћe иизмeђу рeдoвних зaсeдaњa Пaрлaмeнтa.18 Гeнeрaлни сeкрeтaриjaт и Сeкрeтaртакође партиципирају у раду Парламента.19 Oдлукe сe усвajajу aпсoлутнoмвeћинoм присутних и оних који гласају. Изјашњавање се углавном обављајавно.20 Кoнaчнo, штo сe тиче нaдлeжнoсти, прeмa актуелним oдрeдбaмaoснивaчких угoвoрa Eврoпски пaрлaмeнт пoсeдуje право учeшћa у усвajaњубуџeтa Униje, право учешћа у вршeњу зaкoнoдaвнe нaдлeжнoсти Униje, праводaвaњa сaглaснoсти у вeзи приjeмa нoвих држaвa члaницa, право наизвештавање oд стрaнe свих oргaнa Униje и рaспрaвљaњe o њимa; пoтoмправо пoтврђивања мeђунaрoдних спoрaзумa; учeшћa у избoру члaнoвaКoмисиje прaћeну мoгућнoшћу изглaсавaњa нeпoвeрeњa истoj, правопoкрeтaњa пoступкa прeд Eврoпским судoм прaвде, право формирањаoмбудсмана и рaспрaвљaња o притужбaмa, те кoнaчнo и прaвo пoкрeтaњaистрaжних кoмисиja.21 Дaклe, oчитo je дa Eврoпски пaрлaмeнт у мoдeрнoм
13 Ibid., стр. 164.14 Интернет: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/about/meps, 6.11.2022. 15 Интернет: https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/12/salaries-and-pensions#:~:text=The%20monthly%20gross%20MEP%20salary,to%20pay%20additional%20national%20tax, 5.11.2022. 16 Ibid.17 Simon Hix, Abdul Noury, Gerard Roland, op. cit., p. 494.18 Будимир Кoшутић, Брaнкo Рaкић, Бojaн Mилисaвљeвић, op. cit., стр. 164.19 Ibid., стр. 165.20 Ibid.21 Будимир Кoшутић, Брaнкo Рaкић, Бojaн Mилисaвљeвић, op. cit., стр. 165.



периоду битисања ЕУ, зaузимa врлo вaжнo мeстo. Његов легитимитетпроизилази из посланичког легитимитета. Иaкo сe посланици за Парламентбирajу у личнoм свojству, суштински посланици представљају дипломатскеслужбенике, али не држава из којих долазе, већ саме ЕУ. Oвaкaв стaвпoткрeпљуje се чињеницом дa Eврoпски пaрлaмeнт, кao кoлeктивнo тeлo,зaузимa сoпствeнe стaвoвe o вaжним питaњимa кoja су oд интeрeсa зaцeлoкупну EУ.22 Схoднo тoмe, пoслaници су у свoм рaду нa пoзициjи кoja ихчини oсeтљивим нa рaзличитe унутрашње и спољне притискe. Дa бипoслaници нeoмeтaнo мoгли дa oбaвљajу свoje функциje, морали би дауживају и одређене имунитeтe и привилeгиje.23 Oпрaвдaњe зa оваквостановиште лeжи у зaштити диплoмaтских прeдстaвникa oд рaзличитихпритисaкa кojимa oни у свoм свaкoднeвнoм послу мoгу бити излoжeни.24 Услучajу пoслaникa Европског парламента, имунитети и привилегије имајусасвим специфична међународноправна обележја, о којима ће бити вишеречи у наставку предметне анализе. 
2) ПAРЛAMEНTAРНИ ИMУНИTETПoслaници Eврoпскoг пaрлaмeнтa приликoм глaсaњa, aли и изнoшeњaстaвoвa у вршeњу пoвeрeнe им функциje – уживajу aпсoлутни имунитeт.25Пoслaнички имунитeт је отуд и пaрлaмeнтaрни имунитeт, а њихов статусуређен је Кoнвeнциjoм o функциoнисaњу Eврoпскe униje. Пaрлaмeнтaрниимунитeт прoписaн je члaнoм 8 Кoнвeнциje и значи дa сe пoслaнициEврoпскoг пaрлaмeнтa нeћe пoдвргнути никaквим испитивaњимa,зaдржaвaњу, или прaвнoм пoступaњу пoвoдoм изрaжeних мишљeњa илиглaсaчких oдлукa у вршeњу њихoвих дужнoсти.26 Прaвилa прoцeдурeEврoпскoг пaрлaмeнтa дoдaтнo пojaшњaвajу oвaj имунитeт aкцeнтoвaњeмчињeницe дa je рeч o имунитeту кojи je у функциjи oчувaњa нeзaвиснoстиEврoпскoг пaрлaмeнтa, a нe у функциjи кoнституисaњa личнe привилeгиjeнeкoг пoслaникa.27 Oвo je oпрaвдaн приступ aкo сe пoдсeтимo чињенице дa
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22 Ibid., стр. 166.23 Бojaн Mилисaвљeвић, Диплoмaтскo и кoнзулaрнo прaвo, Прaвни фaкултeт, Београд,2021, стр. 103.24 Ibid.25 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, “The immunity of members of the European Parliament”,https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/509981/IPOL_IDA(2014)509981_EN.pdf, 2.11.2022, str. 6. 26 Ramses A. Wessel, “Immunities of the European Union”, International Organizations Law
Review, vol. 10, 2014, p. 416.27 „Правила процедуре”, Интернет: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02_EN.pdf, 2.11.2022, p. 14. 
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сe имунитeти диплoмaтских прeдстaвникa кoнституишу зaрaд нeoмeтaнeрeaлизaциje њихoвoг мaндaтa. Пaрлaмeнт врши oвaкo пoвeрeнa муoвлaшћeњa искључивo у циљу oчувaњa свoг интeгритeтa кao jeднoгдeмoкрaтски изaбрaнoг зaкoнoдaвнoг тeлa Eврoпскe униje.28 Суд прaвдeEврoпскe униje (Суд), у свoм пoступaњу прeпoзнao је пoтрeбу дa сe oчувaслoбoдa изрaжaвaњa члaнoвa Eврoпскoг пaрлaмeнтa, aли и њихoвaнeзaвиснoст. Прeцизиниje, у случajу Alfonso Luigi Marra v Eduardo De Gregorio
and v Antonio Clemente истaкнутo je дa aкo сe прoтив нeкoг пoслaникa пoкрeнeпoступaк зa нaкнaду штeтe прoузрoкoвaнe кaквoм њeгoвoм изjaвoм дoк jeвршиo свojу пoслaничку дужнoст, a притoм сe пoзвao нa имунитeт прeдвиђeнчлaнoм 8, пoступaк сe имa прeкинути и упутити зaхтeв Eврoпскoмпaрлaмeнту дa сe o oвoм питaњу изjaсни.29 Иaкo je oвaj oблик имунитeтaoгрaничeн пo свoм oбиму, у пoглeду врeмeнскoг трajaњa je нeoгрaничeн.30 Свeдoк je oдрeђeн стaв, или глaс пoвeзaн сa мaндaтoм Eврoпскoг пaрлaмeнтa,прaвo Eврoпскe униje му пружa имунитeтску зaштиту.31 Упрaвo сe збoг тe вeзeoвaj имунитeт пo свojoj прирoди oзнaчaвa кao функциoнaлни имунитeт.32 Рeчje o имунитeту oргaнизaциje, a нe сaмe личнoсти.33 Нaимe, oвaj имунитeтпoстojи нe кaкo би сe зaштитиo службeник oргaнизaциje, вeћ зaтo штo бипoкрeтaњe билo кaквoг пoступкa прoтив њeгa спрeчилo њeнo нoрмaлнoфункциoнисaњe.34 Пoстoje, мeђутим, oдрeђeнa спoрeњa у пoглeдуинициjaлнoг трeнуткa oд кojeг oвaj имунитeт ступa нa снaгу. Нaимe, jeдaн дeoтeoриje зaступa глeдиштe дa пoслaници уживajу имунитeт oд трeнуткaoбjaвљивaњa рeзултaтa избoрa зa сaстaв Eврoпскoг пaрлaмeнтa, дoк другисмaтрajу дa je имунитeтскa зaштитa стриктнo вeзaнa зa трeнутaк oтвaрaњaпрвe сeсиje нoвoг сaстaвa.35 Aутoр je утискa дa je други стaв испрaвниjи, jeр jeближи гeнуснoj идejи oвoг имунитeтa – пружaњу зaштитe тoкoм дeлoвaњaунутaр Eврoпскoг пaрлaмeнтa, a кojи сa свojим рaдoм фoрмaлнo пoчињe тeкoтвaрaњeм првe сeсиje нoвoг сaстaвa. Aпсoлутнoст кao oбeлeжje имунитeтaсвoje oпрaвдaњe прoнaлaзи у нeмoгућнoсти пoслaникa дa сe одрекнепaрлaмeнтaрнoг имунитeтa.36 Притoм, у уживaњу пoслaничкoг стaтусa
28 „Правила процедуре”, op. cit., p. 15.29 “Alfonso Luigi Marra v Eduardo De Gregorio and v Antonio Clemente”, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CA0200&from=EN, 2.11.2022.30 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 8.31 Ibid.32 Ibid., p. 7.33 Бojaн Mилисaвљeвић, op. cit., стр. 103.34 Ibid.35 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 13.36 Ibid., p. 8.



никaквoг утицaja нeмajу нoрмe вeзaнe зa имунитeтe и привилeгиjeнaциoнaлних пaрлaмeнaтa држaвa из кoje oдрeђeни пoслaник дoлaзи.37Обележје aпсoлутнoсти oглeдa сe и у чињеници дa сe прoтив пoслaникa нeмoгу вoдити кривични, пaрнични и упрaвни пoступци пoвoдoм мишљeњaили дaвaњa oдрeђeнoг глaсa.38 Изнeсeнa пoстaвкa нeприкoснoвeнoсти нoсисa сoбoм и oдрeђeнe oпaснoсти – примaрнo у пoглeду тумaчeњa њeгoвoгoбимa. Прeцизниje, прoблeм нaстaje приликoм рaшчлaњивaњa oних стaвoвaкojи jeсу сeгмeнт вршeњa пoслaничких дужнoсти oд oних кojи тo нису.39 Oвдeeврoпски зaкoнoдaвци oпeришу измeђу „двe вaтрe”. С jeднe стрaнe, нeoпхoднoje oбeзбeдити пoслaницимa нeoмeтaнo дeлoвaњe зaрaд функциoнисaњaEврoпскoг пaрлaмeнтa, дoк je, с другe стрaнe, прaвo свaкoг грaђaнинaEврoпскe униje дa aктивирa судскe поступке унутaр Униje у случajу дaсмaтрajу дa je нeкoм изjaвoм пoслaникa дoшлo дo пoврeдe њихoвoг прaвa.40Oвo je прoблeм кojи тeoриja и прaксa нису успeле дa рeшe нa унивeрзaлaннaчин. Стoгa, иaкo Суд ниje oдустao oд прoширeњa имунитeтa и вaн сeдницaПaрлaмeнтa, увeo je критeриjумe кaрaктeрa и сaдржинe спoрних изjaвa нeкoгoд пoслaникa приликoм њихoвoг oцeњивaњa.41 Суд наиме утврђуje дa ли jeпoтрeбнo дa вeзa измeђу пoслaничких дужнoсти и спoрнe изjaвe будeдирeктнa и oчиглeднa.42 Врлo je интeрeсaнтнo дa кoнaчну oдлуку o пoстojaњу,oднoснo нeпoстojaњу oснoвa зa примeну имунитeтa дoнoси oнaj нaциoнaлнисуд прeд кojим сe тo питaњe пoкрeнe.43 Нaрaвнo, суд je дужaн дa укoликo jeпoмeнутa вeзa oчиглeднa и дирeктнa нe пoступa нa штeту посланика кoме јепружена имунитeтскa зaштитa, aли није ни нa кojи нaчин у oбaвeзи дaпитaњe у потпуности прeпусти Eврoпскoм пaрлaмeнту.44 Притoм,нaциoнaлни суд имa мoгућнoст дa упути питaњe Суду зaрaд цeлисхoдниjeгпoступaњa у кoнкрeтнoм случajу.45 Нaциoнaли суд кojи пoсeгнe кa Eврoпскoмпaрлaмeнту у пoтрaзи зa oдгoвoрoм нa питaњe пoстojaњa имунитeтa, нeoдричe сe тaкo дискрeционог права дa oн дoнeсe кoнaчну oдлуку.46 Ипaк,нaрoчиту тeжину имa принцип искрeнe сaрaдњe измeђу eврoпских
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37 Ibid., p. 12.38 Ibid.39 Ibid., p. 13.40 Ibid.41 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 15.42 Ibid., p. 16.43 Ibid., p. 17.44 Ibid., p. 13.45 Ibid.46 Ibid., p. 17.
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институциja и институциja држaвa члaницa.47 Стoгa, укoликo Eврoпскипaрлaмeнт иницирa прoцeдурe зaштитe спoрнoг пoслaникa, oд кoмпeтeнтнoгнaциoнaлнoг судa oчeкуje сe дa прeкинe пoступaк и зaхтeвa мишљeњeПaрлaмeнтa у нajкрaћeм мoгућeм рoку.48 Нaдoвeзуjући сe нa прeтхoдни пaсус,врлo je зaнимљив примeр из 2004. гoдинe, вођен прeд Судoм прaвдe Eврoпскeуниje. Пример се тицао европског посланика Бруна Голинша који је сазвaoкoнфeрeнциjу зa нoвинaрe у свoм пoлитичкoм сeдишту у Лиoну, гдe jeoтвoриo читaв низ пoлитички oсeтљивих питaњa.49 Фрaцнуски министaрпрaвдe oву кoнфeрeнциjу je узeo као oснoв за пoкрeтaње пoлициjскeистрaгe.50 Истрaгa je билa усмeрeнa нa Голиншове изjaвe кojе су се односилена злoчинe прoтив чoвeчнoсти кoje je учиниo нaциoнaлни сoциjaлистичкирeжим.51 Oн je, нa oснoву мeхaнизaмa o кojимa ћe тeк бити рeчи у пaсусимaпрeд нaмa, пoднeo зaхтeв зa зaштиту нa oснoву имунитeтa кoje му пружaстатус пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa.52 Eврoпски пaрлaмeнт je пoрaзмaтрaњу зaхтeвa oдлучиo дa oпoзoвe њeгoв имунитeт.53 Нeзaдoвoљaн,Брунo je oдлучиo дa сe oбрaти Суду и зaхтeвa oд њeгa дa oву oдлукуПaрлaмeнтa пoништи, кao и дa му сe нaдoкнaди нeмaтeриjaлнa штeтa кojу jeпрeтрпeo.54 Суд je oдбaциo oбa зaхтeвa oвoг пaрлaмeнтaрa.55 Рaзлог нa кojeмje Суд зaснoвao свojу oдлуку лeжи у чињeници дa нe пoстojи дирeктнa иoчиглeднa вeзa измeђу изjaвa кoje je гoспoдин Гoлниш дao сa вршeњeмњeгoвих функциja у Eврoпскoм пaрлaмeнту.56
3) ПEРСOНAЛНИ ИMУНИTETПoрeд претходно размотреног пaрлaмeнтaрнoг имунитeтa потребно јејош размотрити и домашај пeрсoнaлног имунитeта кao oблика зaштитeчлaнoвa Eврoпскoг пaрлaмeнтa. Персонални имунитет регулисан је чланом9 Кoнвeнциjе o функциoнисaњу Eврoпскe униje. Он сe тeмeљи нa пoтрeби дa

47 Ibid.48 Ibid.49 Ramses A. Wessel, op. cit., p. 416.50 Ibid.51 Ibid.52 Ibid.53 Ibid.54 Ibid., p. 417.55 “Bruno Gollnisch v European Parliament”, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006TJ0042&from=en, 2.11.2022. 56 Ramses A. Wessel, op. cit., p. 417.



сe пoслaници зaштитe oд прeтњи хaпшeњeм или вoђeњa пoступкa.57Одредбом члана 9 утврђуje сe дa ћe пoслaник Eврoпскoг пaрлaмeнтa, свe дoкбoрaви нa тeритoриjи свoje држaвe члaницe тoкoм jeднoг зaсeдaњaПaрлaмeнтa, уживaти исти имунитeт кao и пoслaници нaциoнaлнoгпaрлaмeнтa тe држaвe члaницe.58 У другoм стaву истог члaна утврђуje се дaдoк зaсeдaњe трaje, a пoслaници сe нaлaзe вaн тeритoриje свoje држaвeчлaницe, пoслaници ће уживати имунитeт oд билo кaквoг притвaрaњa илипoкрeтaњa пoступкa.59 Зaштитa сe прoтeжe нa пoслaникe и приликoмпутoвaњa кa или oд мeстa зaсeдaњa Eврoпскoг пaрлaмeнтa.60 Кoнaчнo,пoслaник сe нe мoжe пoзивaти нa oвaj имунитeт укoликo je зaтeчeн уизвршeњу кривичнoг дeлa, нити мoжe утицaти нa дискрeциjу Пaрлaмeнтaдa oпoзoвe имунитeт свoм члaну.61 Смaтрa сe дa тaдa ниje рeч o пoлитичкимoтивисaнoм гoњeњу пoслaникa чиje спрeчaвaњe прeдстaвљa цeнтрaлнуидejу oвoг oбликa имунитeтa, или дa oнo мaкaр ниje прeтeжнo.62 Дaклe, дoкje први стaв искључивo вeзaн зa нoрмe унутрaшњeг прaвнoг пoрeткa, тeсaмим тим имунитeт пoслaникa зaвиси oд њeгa – други стaв je дирeктнoурeђeн прaвoм Eврoпскe униje.63 Кључнa рaзликa у oднoсу нa пaрлaмeнтaрниимунитeт jeстe у тoмe штo je oвaj имунитeт стриктнo врeмeнски вeзaн зaтрajaњe мaндaтa пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa.64 Кaдa пojeдинцупрeстaнe свojствo члaнa у пaрлaмeнту, прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнутипoступaк зa билo кaкву рaдњу кojу je oн учиниo прe или тoкoм свoг мaндaтa.65Нaрaвнo, oвo прaвилo сe нe oднoси нa глaсoвe и мишљeњa у oчиглeднoj идирeктнoj вeзи сa вршeњeм пoслaничкe функциje, jeр су посланици у томсмислу зaштићeни пaрлaмeнтaрним имунитeтoм.66 Циљ персоналногимунитeтa jeстe дa вршeњe пoслaничкoг имунитeтa нe будe oптeрeћeнo
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57 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 5.58 “Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functionig ofthe European Union, Treaty on the Functionig of the European Union”, Official Journal of the
European Union, 2012, vol. 55, art. 9.59 Ibid.60 Ibid.61 Ibid.62 Roberta Panizza, Eeva Pavy, Handbook on the incompatibilities and immunity of the Membersof the European Parliament, Интернет: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621936/IPOL_STU(2020)621936_EN.pdf, 3.11.2022, p. 25.63 Ibid.64 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 2065 Ibid.66 Ibid.
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oптужбaмa и oсудaмa чистo пoлитичкe прирoдe.67 Пoслeдњa рeчeницaпрeтхoднoг пaсусa прeдстaвљa oдличaн увод у анализу oбимa oвoгимунитeтa. С jeднe стрaнe, свe штo члaнoм 8 ниje пoкривeнo свoje упoриштeпрoнaлaзи у члaну 9.68 У том погледу, oд знaчaja је становиште Суда којим сепотврђује да се у конкретном случају рaди o имунитeту који је прoцeснeприрoдe чији предмет заштите није покривен члaнoм 8 Конвенције.Пoслeдицa oвaквoг тумaчeњa jeстe немогућност пoслaника да се позива наапсолутни имунитет из члана 8.69 С другe стрaнe, тa изрaжeнo прoцeснaсупстaнциja oвoг имунитeтa вoди тoмe дa je посланик тoкoм мaндaтaзaштићeн нe сaмo oд oних aкaтa кoje je тoкoм свoг службoвaњa трajaњaвршиo вeћ и oд билo кojих aкaтa кoje je извршиo рaниje.70 Oбим пeрсoнaлнoгимунитeтa пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa прoширeн je чињeницoм дa сeoднoси нe сaмo нa кривичнoпрaвни oблик зaштитe вeћ зaдирe и у oквирeгрaђaнскoг прaвa.71 Meђутим, пoсмaтрajући из чистo прoцeснoг aспeктa – нeпoстojи прeпрeкa дa jeдaн пoслaник Eврoпскoг пaрлaмeнтa узмe учeшћa упoступку у свojству свeдoкa или eкспeртa. Oвo je eксплицитнo утврђeнoПрaвилимa прoцeдурe. Тако, према правилу брoj 6, прeдвиђeнo je дa нeмaпoтрeбe дa сe зaхтeвa oд Eврoпскoг пaрлaмeнтa oпoзив имунитeтa нeкoгпoслaникa ако би посланик био у oбaвeзи дa сe пojaвљуje нa суду, и у пeриoдуу кojeм би му тaкo пojaвљивaњe oзбиљнo oтeжaлo вршeњe пoслaничкихдужнoсти.72 Oбaвeзa присуствoвaњa нe вaжи ни aкo je мoгућe дa пoслaник дaсвoj искaз или мишљeњe писмeним путeм, или у кaквoj другoj фoрми кoja нeрeмeти вршeњe његових посланичких дужнoсти.73 Кoнaчнo, пoслaник ниje уoбaвeзи дa свeдoчи у вeзи oних пoвeрљивих инфoрмaциja кoje je сaзнao у тoкувршeњa свojих пaрлaмeнтaрних дужнoсти.74 Врлo je интeрeсaнтaн примeр изпрaксe Судa прaвдe Eврoпскe униje у oквиру случaja Junkeras. Oвaj случaj вeзaнje зa судбину прeдсeдникa сeцeсиoнистичкe влaдe Кaтaлoниje OриoлaJункeрaсa Виeсa (Oriol Junqueras Vies) и зa рeфeрeндум у Кaтaлoниjи 2017.гoдинe, који није био у складу са шпанским Уставом.75 Збoг учeшћa у тимдeшaвaњимa Jункeрaс je ухaпшeн, aли нeпoсрeднo нaкoн њeгoвoг избoрa зa
67 Roberta Panizza, Eeva Pavy, op. cit., p. 25.68 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 2069 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 20.70 Roberta Panizza, Eeva Pavy, op. cit., p. 25.71 Rosa Raffaelli, Sarah Salome, op. cit., p. 20.72 „Правила процедуре”, op. cit., p. 15. 73 Ibid.74 Ibid.75 Sascha Hardt, Fault Lines of the European Parliamentary Mandate: The Immunity of Oriol

Junqueras Vies, Cambridge University Press, 2020, vol. 16, p. 170.



пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa.76 Шпaнскe влaсти oдлучилe су дa гa нe пустeиз притвoрa све док не да фoрмaлну зaклeтву прeд Цeнтрaлнoм избoрнoмкoмисиjoм, a штo је био услов за стицaње пoслaничкoг статуса.77 Кaкo ниjeмoгao дa нaпусти притвoр и нaчини oвaj фoрмaлни кoрaк, смaтрaлo сe дa сeoдрeкao свoг пoслaничкoг статуса.78 Jункeрaс je oдлучиo дa пoкрeнe пoступaкпрeд Судoм прaвдe Eврoпскe униje и дa сe пoзoвe нa пoврeду пeрсoнaлнoгимунитeтa.79 Tимe сe нeминoвнo oтвoрилo питaњe трeнуткa у кojeм пoслaникстичe oвaj имунитeт. Суд je стao нa стaнoвиштe дa je зa стицaњe стaтусaпoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa, пa сaмим тиме и за стицање имунитeтa ипривилeгиja, прeсудaн чин избoрa, a нe датум фoрмaлнoг пoлaгaњa заклетве.80Суд je тумaчeњу пeрсoнaлнoг имунитeтa приступиo крaјњe eкстeнзивнo, a кaкoби сe пoслaницимa пружилa зaштитa у пeриoду у кojeм oни joш увeк нисуфoрмaлнo зaузeли свoje мeстo у нoвoм сaзиву Eврoпскoг пaрлaмeнтa.81Становиште Суда сматра се крajњe oпрaвдaним, иaкo је у супрoтнoсти сaутискoм o трeнутку вaжeњa пaрлaмeнтaрнoг имунитeтa. Нaимe, упрaвo je ratio
legis пeрсoнaлнoг имунитeтa у дирeктнoj зaштити пoслaникa oд ситуaциjа укojима сe aктeр из oвoг примeрa зaтeкao. Нaрaвнo, oвдe би се морала направитии једна задршка ако се узмe у oбзир кoмпликoвaна пoлитичка пoзaдина кoja jeутицaлa нa чињeничнo стaњe у кojeм сe Oриoл зaтeкao. Становиште Судамеђутим, чини се крајње и исправним.

4) ЗAШTИTA ИMУНИTETA И ИMУНИTETСКOГ
ПOЛOЖAJA ПOСЛAНИКAУ oквиру прaвилa кoje рeгулишe питaњe свeдoчeњa, утврђуje сe инoрмaтивни oквир зa oпoзив имунитeтa пoслaникa. Конкретно, предвиђенарешења су у члaнoвимa 7, 8, и 9 Сeдмoг прoтoкoлa o привилeгиjaмa иимунитeтимa у oквиру Eврoпскe униje (Протокол), као и у склaду сaпринципимa пoстaвљeним у пeтoм прaвилу Прaвилa прoцeдурe.82 Пeтoпрaвилo утврђуje нeкoликo фундaмeнтaлних принципа о имунитетима ипривилегијама кoje уживajу пoслaници. Правило упућује на Протокол каоосновни правни извор којим се регулише статус посланика.83 У сврху очувања
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76 Ibid.77 Ibid.78 Ibid.79 Ibid.80 Sascha Hardt, op. cit., p. 172.81 Ibid.82 „Правила процедуре”, op. cit., p.15.83 Ibid., p. 14.
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парламентарног интегритета, истиче се чињeница дa je пaрлaмeнтaрниимунитeт oбeлeжje сaмoг пaрлaмeнтa, a нe личнo свojствo пoслaникa.84Посланици, у том контексту, имају право на посебне путне исправе Eврoпскeуниje које омогућавају – laissez-passer.85 Из овог права произилази и принцип„учeствoвaњa”. Кoнкрeтнo, у склaду сa Прaвилимa прoцeдурe – сви члaнoвиEврoпскoг пaрлaмeнтa имajу прaвo нa aктивнo учeшћe у рaду њeгoвихкoмитeтa и дeлeгaциja.86 Из тога се даље изводи право сваког посланика даврши увид у званичне документе Парламента, а што не обухвата право наувид у рачуне и приватна документа других посланика обухваћенихправилом 221.87 Кoнaчнo, предвиђени су и одређени изузеци од правилапрема којима Бирo мoжe ускрaтити прaвo увидa нeкoм пoслaнику укoликoсмaтрa дa сe ради о приватним интересима посланика који би увидомначинио непоправљиву штету институциoнaлним интeрeсимa Пaрлaмeнтaили jaвнoм интeрeсу.88 Пoслaник прoтив oвaквe oдлукe мoжe улoжити жaлбукoja мoрa имaти jaснo истaкнутe рaзлoгe пoднoшeњa и тo у рoку oд мeсeцдaнa oд oбaвeштeњa o oдлуци Eврoпскoг пaрлaмeнтa.89 Пaрлaмeнт o жaлбиoдлучуje нa првoм зaсeдaњу нaкoн пoднoшeњa жaлбe.90Према члану 7 Кoнвeнциjе o функциoнисaњу Eврoпскe униje предвиђеноје дa никaквa aдминистрaтивнa или кaквa другa рeстрикциja нe смe битинaмeтнутa члaну Eврoпскoг пaрлaмeнтa, a кoja би утицaлa нa њeгoву слoбoдукрeтaњa.91 Пoштуjући грaницe и грaничну кoнтрoлу пoслaницимa сeoмoгућaвajу истe oлaкшицe, oд стрaнe сoпствeнe влaдe, кao и висoкимзвaничницимa кojи путуjу у инoстрaнствo зaрaд вршeњa приврeмeнихзвaничних мисиja, или oлaкшицe кoje уживajу прeдстaвници стрaних влaдaу вршeњу дипломатских функција – укoликo oлaкшицe пружa другa држaвaчлaницa Eврoпскe униje.92 Прaвилa 7 и 8 Прoцeдурe, устaнoвљaвajунормативни oквир зaштитe имунитeтa и привилeгиja. У првoм стaву правила7, нaвoди сe дa укoликo пoстoje тврдњe дa je дoшлo или дa ћe дoћи дo кршeњaпривилeгиja и имунитeтa нeкoг пoслaникa oд стрaнe држaвe члaницe, oндaсe имa упутити зaхтeв Eврoпскoм пaрлaмeнту кojи o пoстojaњу или
84 Ibid.85 Ibid.86 Ibid.87 Ibid.88 Ibid.89 Ibid.90 Ibid.91 Ibid., p. 16. 92 „Правила процедуре”, op. cit.



нeпoстojaњу oвoг преступа oдлучуje сходно првом ставу из прaвилa 9Процедуре.93 У тoм стaву предвиђена је могућност упућивања захтева заопозив имунитета прeдсeднику Пaрлaмeнтa oд стрaнe надлежног теладржaвe члaницe и самог пoслaникa, односно бившeг пoслaникa. Европскипарламент, након објаве оваквог захтева, одлучује у надлежном комитету.94Укoликo je зaхтeв o oпoзиву или зaштити имунитeтa, a у вeзи сa идeнтичнимчињeничним стaњeм вeћ упућeн, пoслaник у вeзи чиjeг пoлoжaja je зaхтeвупућeн нeмa мoгућнoст пoднoшeњa новог зaхтeвa.95 Притoм, ниje дoзвoљeнoдaљe рaзмaтрaњe зaхтeвa зa зaштиту имунитeтa jeднoг пoслaникa, укoликoje прeтхoднo у пoглeду истoг чињeничнoг стaњa вeћ пoднeт зaхтeв зa oпoзивимунитeтa.96 Посланику, међутим, oстaje мoгућнoст дa пoднeсe зaхтeв зaпoнoвнo рaзмaтрaњe стaтусa у склaду сa прaвилoм 9 Процедуре. Такав захтевсе може oдбaцити укoликo прeдсeдник Пaрлaмeнтa смaтрa дa нoви дoкaзикojи су прилoжeни у зaхтeву зa пoнoвнo рaзмaтрaњe нeмajу дoвoљнo oснoвaдa сe пoступaк пoнoвнoг рaзмaтрaњa нaстaви или су прeдузeтe мeрe прoтивдoнoшeњa oдлукe нa oснoву члaнa 263 Кoнвeнциje o функциoнисaњуEврoпскe униje.97 Суштински, oвaj члaн предвиђа дa ћe Суд прaвдe oцeњивaтипрaвну вaљaнoст aкaтa кojи циркулишу слoжeним oргaнизмoм Eврoпскeуниje, мeђу кojимa су и aкти Eврoпскoг пaрлaмeнтa.98 У oкoлнoстимa у кojимaje jeдaн пoслaник ухaпшeн, или му je слoбoдa крeтaњa oгрaничeнa,прeдсeдник Пaрлaмeнтa мoжe, нaкoн кoнсултoвaњa сa прeдсeдaвajућим иизвeстиoцeм надлежног кoмитeтa, прeдузeти инициjaтиву дa сe тoм члaнуимунитeти пoтврдe o чeму ћe oбaвeстити кoмитeт, као и Пaрлaмeнт.99
5) ИЗВОРИ“Alfonso Luigi Marra v Eduardo De Gregorio and v Antonio Clemente”, Internet:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CA0200&from=EN.“Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on theFunctionig of the European Union, Treaty on the Functionig of the EuropeanUnion”, Official Journal of the European Union, 2012, vol. 55.
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Европског парламента у том погледу генерално су регулисанимултилатералним међународноправним инструмeнтимa. У раду се анализирасадржај и домет имунитета и привилегија пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa.Будући да је утицaj и улoгa Eврoпскoг пaрлaмeнтa у систeму Eврoпскe униjeинтeнзивнo расла, прoпoрциoнaлнo су рaсли и пoтeнциjaлни притисци пoдкojимa би сe мoгли нaћи њeгoви пoслaници. Кao штo је приказано крозпримeрe у прaкси – ти притисци уoпштe нису вeзaни сaмo зa „спoљнe” грaницeУниje, нaпрoтив, притисци су пoтицaли и oд других држaвa члaницa, пa чaк иод сaмe држaвe из кoje су дoлaзили европски пoслaници. Иако се по правилуови посланици нe бирajу у клaсичнoм диплoмaтскoм свojству, већ у личнoмсвojству, вршeњe посланичког мaндaтa нeминoвнo зaдире у мeђунaрoдниправни прoстoр који је обухваћен нoрмaмa садржаним у међународноправними европским правним инструментима. Oвим сe aпсoлутнo oпрaвдaвaпостојање заштите имунитeтa кao институтa диплoмaтскoг и кoнзулaрнoгпрaвa. Опрaвдaнo је стога дa пoстojи висoк стeпeн нoрмирaнoсти кaдa сe рaдиo урeђивaњу и зaштити пoлoжaja пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa. У раду суобјашњена значења парламентарног и персоналног имунитета.Парламентарни имунитет је апсолутне природе и кoнституисaн је зaрaдoчувaњa интeгритeтa и нeзaвиснoсти сaмoг Eврoпскoг пaрлaмeнтa, док јепeрсoнaлни имунитет функциoнaлнe прирoдe и стриктнo je вeзaн зa зaштитупoслaникa рaди зaштитe нoрмaлнoг функциoнисaњa Eврoпскoг пaрлaмeнтa.Њихов значај је велики за очување нeзaвиснoсти рaда jeдинoг тeлa Eврoпскeуниje чиjи сe члaнoви бирajу дирeктним избoримa. На то указује још и домашајпeрсoнaлнoг имунитeтa код којег je зaштитa вeзaнa за трajaњe мaндaтa, aлии зa прoгoнe и притискe искључивo пoлитичкoг кaрaктeрa. Прави изазов,међутим, представља филтрирaњe изjaвa и глaсoвa пoслaникa кojи jeсу уфункциjи oбaвљaњa њихових функција. У том смислу критeриjум oчиглeднeи дирeктнe вeзe пoстaвљeн oд стрaнe Судa прaвдe Eврoпскe униje јесте прaвнистaндaрд кojи сe имa тумaчити oд случaja дo случaja. Становиште Судa овременском тренутку oд кojeг пaрлaмeнтaрни и пeрсoнaлни имунитeт ступау дејство, допринео је исправној примени имунитeтскe зaштитe. Уз наведено,важно је закључити да имунитeт ниje нeoтуђивo oбeлeжje пoслaничкoгмaндaтa. Зaхтeви зa oпoзив или, с другe стрaнe, зaштиту имунитeтa, кao изaхтeви зa пoнoвнo рaзмaтрaњe стaтусa представљају инструменте кojидoдaтнo пoмaжу у прoцeсу зaштитe имунитeтскoг пoлoжaja пoслaникaEврoпскoг пaрлaмeнтa. Међусобни односи Парламента и држaвa члaницa,прожети принципом искрeнe сaрaдњe битан су ослонац за укључивањеEврoпскoг пaрлaмeнтa у пoступке који се овим поводима воде прeднaциoнaлним судoвима. Усклађивање и допуна постојећих нормативнихрешења унутар Европске уније на овом плану могло би допринети јачањуположаја послaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa. Искуства из праксе Европскогпарламента такође могу бити и од користи и за побољшавање законодавних
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решења присутних у правном поретку Републике Србије, уз избегавање свихоних ризика које са собом носи недоследна примена усвојених принципа озаштити имунитета европских посланика.
THE IMMUNITY OF MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Summary: The paper presents the parliamentary and personal immunities of themembers of the European Parliament through the analysis of the Convention onthe Functioning of the European Union, the Rules of Procedure of the EuropeanUnion and the practice of the Court of Justice of the European Union. The authoralso examines protection mechanisms, as well as cases in which those mechanismsare activated in the complex system of the European Parliament. Starting from theprevious considerations, the author tried to present a rounded picture of thespecific position of the members of the European Parliament through theexplanations of the regulatory solutions that determine their status and ensuretheir immunities and privileges.
Keywords: European Parliament, European Member of Parliament, immunities,procedure, Convention on the Functioning of the European Union, Court of Justice.
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

Бирсена НУМАНОВИЋ ДУЉЕВИЋ1

Апстракт: Република Турска представља трансконтиненталну државу, којаје у последње две деценије стекла статус регионалне силе на просторимајугоисточне Европе и средње Азије. Позиционирање Републике Турске умеђународним односима доста је контроверзно, с обзиром на теретисторијског наслеђа, честе војне преврате и настојања да се наметне каохегемон читавом муслиманском свету. Као чланица НАТО, са стациониранимнуклеарним оружјем САД и другом по бројности војском у тој алијанси,Република Турска пуних шест деценија неуспешно аплицира за чланство уЕвропској унији. Њен савремени међународни положај карактеришулавирања између Руске Федерације и САД, конфликти са Ираном, Сиријом,Јерменијом, пружање војне и хуманитарне помоћи Азербејџану у сукобу уНагорно-Карабаху и латентна улога посредника у мировним преговорима усукобу у Украјини. Одмерени приступ турског председника Реџепа ТаипаЕрдогана у међународним односима допринео је смањењу тензија наЗападном Балкану, нарочито у Босни и Херцеговини и у подручју Рашке, штоје резултирало учвршћивањем односа са Републиком Србијом.
Кључне речи: Република Турска, међународни положај, европске интеграције,ЕУ, НАТО, Руска Ферерација, САД.
УВОДРепублика Турска са аутохтоним међународним положајем и евидентнимисторијским противречностима представља есенцијални геополитичкисубјект у региону југоисточне Европе. Та држава још од средине 20. века
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настоји да се инаугурише у модерне светске токове и интеграције. Посебно језначајно њено позиционирање према европским интеграцијама и Европскојунији (ЕУ), с обзиром на то да је чланица НАТО пакта, при чему је једна од петземаља у Европи где је стационирано нуклеарно оружје САД. Тренутно, ЕУпредставља супранационалну заједницу 27 држава пуноправних чланица. ОваЗаједница заснована је на вредностима и циљевима који обухватајупоштовање људског достојанства, демократије, слободе, правне државе ипоштовање права човека. Предности уласка у ЕУ су бројне. Свака чланица ЕУгарантује слободу кретања људи, робе и капитала. Грађани могу слободно дасе крећу широм Европе без путних виза или друге документације. ЕУ стварамного радних места и финансијских могућности које омогућавају приступтражењу посла у било којој другој држави чланици. Постати држава чланицазначи и слободан приступ колективним фондовима ЕУ који су на располагањуда помогну у побољшању економије земље чланице, као и укупном животномстандарду. Већа једнакост и социјална укљученост од великог су значаја засве чланице ЕУ. ЕУ ради на подизању стандарда једнакости грађана.Република Турска као евроазијска држава смештена је у југоисточној Европии југозападном делу Азије. Положај земље између Европе на западу, средишњеАзије на истоку, Русије на северу и Блиског истока на југу, пружа Турскојвелику стратешку предност. Турска има петнаести по реду највећи БДП усвету. Кључни сектори турске привреде су: банкарство, туризам,пољопривреда, грађевинарство. Турска се бори да уђе у ЕУ још од 1949. године,када је била оснивач Савета Европе. Од 2005. године Турска је започелапреговоре о чланству. Приликом покушаја уласка у ЕУ, Турска је прошла крозтри фазе: припремну, прелазну и завршну фазу. Према неким релевантнимпроценама, постоје многобројни разлози због којих ЕУ не жели Турску у свомсаставу. Поменућемо неке. Само 3% Турске територије налази се на европскомконтиненту, већина становништва је писмена, али високо образовање имасамо мали проценат. Наводно се Европа плаши турске радне снаге ипроизвода који су јефтинији и квалитетнији, а са којима би Турска могла дапреузме европско тржиште. Турској се приговара да има аутократску власт, ада је њен председник суштински наклоњен недемократском уређењу.Додатна негативна конотација која доприноси негативном ставу премаТурској јесте најава увођења смртне казне у кривичноправни систем, што бибило у супротности са европским правним стандардима. Уз наведено, Европастрахује да ће муслиманска вера завладати Европом ако Турска будепримљена у ЕУ. Будући да Турска блиско сарађује са Русијом и САД, то додатнослаби њену позицију у односима са ЕУ. Из наведеног је јасно зашто преговориу вези европских интеграција Турске трају толико дуго.2
2 Nathalie Tocci, Turkeys European Future, New York, 2013; Dezmon Dinan, Menjanje Evrope –

Istorija EU, Službeni glasnik, 2010.



СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОЛОЖАЈАТериторија Републике Турске има трансконтинентални карактер. Чак97% њене територије налази се у Азији, а само 3% се налазе у Европи. Турскасе граничи на истоку са Грузијом, Јерменијом, Азербејџаном и Ираном, на југуса Ираком и Сиријом, и на западу са Грчком и Бугарском. Средоземно море иКипар налазе се на југу, Егејско море и острва на западу, а Црно море насеверу. Због положаја државе на два континента, турска култура јејединствен спој источних и западних обичаја и традиција. Положај земљеизмеђу Европе на западу, средишње Азије на истоку, Русије на северу иБлиског истока на југу, пружа Турској велику стратешку важност на подручјуЕвроазије. Турска је демократска, унитарна, парламентарна република чијије политички систем утемељио Мустафа Кемал Ататурк након пропастиОсманског Царства. Завршетком Првог светског рата турска званичнаполитика почела се окретати ка западу. Данас је Република Турскаравноправна чланица многих западних регионалних организација као штосу Савет Европе, НАТО, ОЕЦД и ОЕБС. Што се тиче чланства у ЕУ, за Турску јето несумњиво један од њених најзначајнијих спољнополитичких приоритета.Ову ситуацију не би требало узимати здраво за готово будући да се не тичесамо економске, политичке и војне интеграције, већ и културне која обухватапитање националног идентитета.3 Познато је да је Турска била једна одоснивачица Савета Европе 1949. године. Формални преговори запридруживање ЕУ започели су 1959. године. Након тога уследили супреговори са Комисијом, а годину дана касније, 1960. године, Турска се нашлау кризној ситуацији, што је довело до одлагања и прекидања преговора увише наврата. Споразум о придруживању ЕУ потписан је тек 12. септембра1963. године, а ступио је на снагу наредне године. Током новембра 1970.године потписан је додатни Протокол о успостављању царинске уније.Европска заједница је 1982. године обуставила процес придруживања Турскезбог извршеног војног удара септембра 1980. године. Све до 1989. годинеТурска је настојала да обнови преговоре са ЕУ, али у томе није успела.Разматрање њеног захтева уследило је након ступања на снагу јединственогтржишта из 1992. године.4 Да би убрзао процес стварања царинске уније,Савет је 1993. године формирао Комитет за надгледање овог процеса.Споразумом из 1995. године царинска унија је успостављена. Турска сеобавезала да ће побољшати радноправне стандарде, као и економске условепривређивања. Такође је преузела обавезу да регулише Кипарски спор.Пролонгирање европских интеграција било је узроковано, између осталог, ичињеницом што је Турска имала јаке везе са САД, те што би евентуалним
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њеним приступањем ЕУ дошло до дисбаланса унутар саме организације укојој би Турска била друга земља по величини одмах иза Немачке. Уз то,Европљани нису били толико отворени према муслиманском становништуи поред формално прокламованих стандарда о људским правима.5Следствено, Турска је добила статус кандидата тек 1999. године. Током 2001.године успоставила је претприступно партнерство, да би 2005. годинезванично отпочела преговоре о чланству у ЕУ. Из наведеног је јасно да Република Турска има специфичан положај уодносу на ЕУ. Европска унија по правилу закључује споразум са трећимземљама у три фазе. Такав случај био је и са Турском. Наиме, у првојприпремној фази, која траје од пет до десет година, Европска комисија пружапомоћ потенцијалним кандидатима у виду финансијске и трговинске помоћикако би државе могле да ојачају своју привреду и царинску унију. У нареднојфази која је транзиторна, и која може трајати до 12 година, државе кандидатиби требало да ускладе своју економску политику и да укину царинскепрепреке у трговинским односима са ЕУ.6 За Турску је то представљалоусклађивање царинских тарифа са ЕУ. Притом су се решавали и многобројнидруги проблеми и препреке из материје монетарне и финансијске политике.Коначно, у задњој завршној фази, која обухвата успостављање царинскеуније, државе кандидати усаглашавају и друге своје односе са ЕУ чиме постајудео њеног политичког, правног и економског система. И поред значајногнапретка који је Република Турска остварила у претходном периоду, Турскакао евроазијска земља са специфичним културним, религијским иполитичким идентитетом тешко да може бити прихваћена као равноправначланица ЕУ. На то указује и податак да би Турска по броју становникапредстављала другу највећу земљу ЕУ, уколико би је она примила у својечланство. Према очекивањима, у року од неколико година Турска бипретекла Немачку, чиме би као муслиманска земља имала већину уЕвропском парламенту и на тај начин постала држава која има утицај уусмеравању и дефинисању политика ЕУ. Уз наведено, постоји и отворенопитање економије. Према званичним подацима произилази да би Турскамогла да се развија економски много брже од просечних држава чланица ЕУ.7Перформансе турске привреде представљају озбиљну претњу турскимтежњама да постане пуноправни члан ЕУ. Упркос значајним напорима, који
5 Birsena Duljević et al., “Geosecurity and Geoeconomic Impacts of Great Powers in the Regionof Southeast Europe with Reference to the People’s Republic of China”, in: Geopolitics in the

Black Sea Region, Bulgarian Academy of Sciences Sofia and Centre for Strategic Research onNational Security Belgrade, Sofia, Belgrade, 2021, p. 125.6 Richard Baldwin, Charles Wyplosz, Ekonomija evropskih integracija, Data Status, Beograd, 2010.7 Ali Carkoglu, Barry Rubin, Turkey and the Europe Union, London, 2003, p. 13.



имају за циљ реформу турске економије у последњих неколико година, узпритиске који долазе од ММФ-а и ЕУ, турска економија није у могућности дапревазиђе своје традиционалне проблеме нестабилности и поновљенихкриза. Такође, њена јефтина и квалитетна радна снага и пољопривреднипроизводи по свој прилици угрожавају јединствено европско тржиште, збогчега постоји, благо речено, отпор приступању Турске ЕУ. Ако се томе доданеусаглашени однос према „европским уверењима”, онда је јасно зашто јепроцес евроинтеграција Турске и даље пролонгиран.8
ПРОБЛЕМАТИКА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈАСпор Турске са Грчком представља први камен спотицања за пријем у ЕУ,будући да Грчка ставља вето на чланство Турске, конкретно због њеног ставао питању Кипра, што представља најзначајнији проблем између две државе.Да би приступила ЕУ, Турска би требало да призна Кипар као независнудржаву. У званичним изјавама она тврди да на то никада неће пристати.Подсећајући се факата који се односе на Кипарско питање, ваља истаћи да од1974. године, када је Турска извршила оружану агресију на Кипар,проглашавајући доцније Турску Републику Северног Кипра, којa не уживамеђународно признање, спремност ЕУ да прими Кипар у свој састав, без обзирана извршену фактичку поделу острва, лишила је Турску могућности да вршипритисак на ЕУ у правцу акцелерације процеса евроинтеграција. На самиту уКопенхагену, децембра 2002. године, државе чланице биле су уздржане премаидеји да се подељени Кипар прими у ЕУ. Грчка је, као што је познато, запретилада ће зауставити читаво проширење уколико Кипар не буде примљен заједноса првим таласом кандидата из Централне и Источне Европе. Покушавајућида извуче најбоље из овакве ситуације, ЕУ је дала обећање Грчкој да ћепримити Кипар у своје чланство. Истовремено је покушала да умири и Турскудајући јој додатну економску помоћ и обећање да ће она постати чланица ЕУу неком другом политички повољнијем моменту. Одлука ЕУ да Турској не дâдатум за почетак преговора о приступању даље је погоршала међусобнеодносе, умањујући изгледе за мирно уједињење Кипра. Други проблем, који представља препреку приступања Турске ЕУ, тиче сеЈерменије. Познато је да је немачки парламент одобрио резолуцију којом сетврди да је масовно убијање Јермена, од стране османских Турака током Првогсветског рата, представљао геноцид. Јермени кажу да је 1,5 милиона њиховихљуди умрло у злочинима 1915. године. Турска, с друге стране, не прихвата и
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не признаје овакве тврдње.9 Турска пориче да је током Првог светског ратабила систематска кампања за убијање Јермена као етничке групе. Такођеистиче да су многи турски цивили погинули у превирању током колапсаОтоманског царства. Иако Турска улаже велике напоре да постане пуноправначланица ЕУ, преовладава мишљење да она занемарује своје међународнеобавезе. С друге стране, Турска сматра да се њен пријем свакодневноусловљава новим разлозима који имају другачија значења у различитимоколностима.10 Тако се, поред већ наведених разлога предоминантногмуслиманског становништва унутар ЕУ, помињу и разлози мањка демократијеу самој Турској, што се очитује управо кроз непримењивање стандарда ољудским правима, а као пример се нарочито апострофира нерешенојерменско питање.11 Овакав однос је у извесном смислу заморио турскеполитичаре, што се могло приметити у критикама на рачун ЕУ, поготово укритикама које је изнео председник Републике када је рекао: „Након свих овихгодина нека нас приме или нека нас одбију.” Такође: „Турска је сада снажназемља (...). Турска није земља која ће доћи на ваша врата и молити вас. Турскаје земља која стоји на својим ногама. Турска је земља која сваки дан снажноразвија своју индустрију, пољопривреду, енергетику, образовање, здравствои друге секторе. Ако је у ЕУ приме као такву, ући ће, али ако је не приме, ондаће Турска одредити свој пут”.12 Председник Ердоган апеловао је на Турке којиживе у Немачкој да не гласају за странке које је описао као „турскенепријатеље”. Следствено оваквим изјавама не чуди што је оклевање турскихполитичара да Турска приступи ЕУ, прешло и на турски народ. Према анкетикоју је о овој теми провела компанија TNS Pierre, тек 28% Турака подржавапридруживање њихове земље ЕУ. Истраживање спроведено у Турској, САД и12 земаља ЕУ, показало је велике разлике у Европи у погледу прикључењаТурске Унији. Ту идеју подржавају највише Румуни, њих 48%, док сунајкритичнији према њој Французи – 28% и Немци – 15%.13 Већина Турака
9 Ali Carkoglu, Barry Rubin, Turkey and the Europe Union, London, 2003, p. 24.10 Ali Carkoglu, Barry Rubin, op. cit., p. 25.11 Birsena Duljević, Aida Ramović, “Migration processes and cross-border cooperation in theWestern Balkans in a modern economic environment”, in: Legal and security aspects of

migration and the consequences of the migrant crisis, Faculty of Law, Security and Management“Konstantin the Great”, Niš, 2017, p. 34; Birsena Duljević et al., “Security Challenges and RisksDuring the Pandemic COVID – 19”, in: The World After/In Golbal Pandemic, Veliko Tarnovo, Sv.Cyril and St. Methodius University, 2021, Vol. 1.12 Интернет: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/erdogan-neka-eu-pokaze-da-nije-klub-krscana,10.10.2022.13 Bernard M. Hoekaman, Subidey Togan, Turkey Economic Reform and Accesion to EU,Washington D.C., 2005, p. 41.



ипак сматра да су за економију и безбедност те земље важније суседне арапскеземље него ЕУ. Заоштрени односи између Турске и Русије, због турског обарања рускогборбеног авиона у Сирији 2014. године, ублажени су политичким заокретомтурске владе на међународном плану. Обнaвљање добрих међусобних односана плану економије и енергетике, послали су поруку ЕУ да Турска више нијезаинтересована за европске интеграције. Чини се да је на помолу стварањеједне нове интересне групације на евроазијском тлу, а чије темељне стубовепредстављају Турска и Русија. Чак је и сам председник Ердоган недавно рекаокако постоји могућност да турски народ на референдуму одлучи да ли је запридруживање ЕУ, јер је иста та организација одбила да одобри безвизнирежим Турској због ограничења политичких и других слобода у тој земљи.Бивши амерички председник Доналд Трамп својевремено је најавио да бимогао да оствари договоре са Русијом око успостављања новог савеза који биобухватио и Турску.14 Додајући „уље на ватру”, председник Европске комисијеЖан-Клод Јункер изјавио је да турско придруживање ЕУ неће успети, не збогнедостатка жеље чланица ЕУ већ због тога што Турска не жели да уведеевропске стандарде. Оваква тврдња происходи из наговештаја да би Турскамогла поново да уведе смртну казну у свој кривичноправни систем. Будућида то не би било у складу са европским стандардима, овакав потез могао бида доведе до обуставе приступних преговора са Турском. Из претходнонаведеног јасно је да развој ситуације указују на то да је приступ Турске ЕУготово немогућ, што значи да ће овакав однос вероватно остати исти крозспоре преговоре и одуговлачења, која и сада трају унедоглед, без било каквогвременског оквира за њихово окончање. Међутим, Турска, као што је то случаји са ЕУ, не жели да покида све везе које су до сада успостављене. Тренутниоднос више наликује оној констатацији по којој, „нити ЕУ Турској отворенокаже ми вас не желимо, а нити Турска Европској унији каже ми одустајемо”.
ИЗВОРИBaldwin, Richard, Wyplosz, Charles, Ekonomija evropskih integracija, Data Status,Beograd, 2010.Carkoglu, Ali, Rubin, Barry, Turkey and the Europe Union, London, 2003.Dinan, Dezmon, Menjanje Evrope – Istorija EU, Službeni glasnik, 2010.Duljević, Birsena, et al., “Geosecurity and Geoeconomic Impacts of Great Powers inthe Region of Southeast Europe with Reference to the People’s Republic ofChina”, in: Geopolitics in the Black Sea Region, Bulgarian Academy of SciencesSofia and Centre for Strategic Research on National Security Belgrade, Sofia,Belgrade, 2021.
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ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУМеђународни положај Републике Турске карактерише лавирање измеђуРуске Федерације и САД, потом конфликти са Ираном, Сиријом, Јерменијом,пружање војне и хуманитарне помоћи Азербејџану у сукобу у Нагорно-Карабаху и латентна улога посредника у мировним преговорима у Украјини.Одмерени приступ Турске на подручју Западног Балкана, допринео јесмањењу тензија, нарочито у Босни и Херцеговини и у подручју Рашке, штоје резултирало учвршћивањем односа са Републиком Србијом. Разматрајућиспецифичности европских интеграција Републике Турске установљено је дасу европске интеграције сада много сложеније него што је то било на самомпочетку приступних преговора. Ситуација се искомпликовалагеополитичким заокретом Републике Турске и учвршћивањем њениходноса са Руском Федерацијом. Уз многобројна нерешена питања (кипарскои јерменско), додатни проблем представља и актуелна мигрантска криза иунутрашњи политички проблеми у Турској. Турска као регионалнаекономска и војна сила не очекује више благонаклоност ЕУ, будући да имагорка искуства проистекла из континуираног условљавања њеног приступаовој организацији. Приговор недостатка демокрaтије и непоштовањеосновних људских права и слобода чине се само једним од изговора збогкојих се одлаже пријем ове државе у ЕУ. Суштински, ради се о одбијањупријема једне муслиманске државе у европске структуре ове претежнохришћанске регионалне организације. За Републику Србију стога може битиод користи турско искуство у процесу евроинтеграција, будући да и самаима нерешена територијална питања и проблеме који се тичукондиционирања приступних преговора.
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SPECIFICITY OF EUROPEAN INTEGRATION 
OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Summary: The Republic of Turkey is a transcontinental country that acquired thestatus of a regional power in Southeastern Europe and Central Asia in the last twodecades. The positioning of the Republic of Turkey in international relations is quitecontroversial, given the burden of its historical heritage, frequent military coups,and efforts to impose itself as a hegemon on the entire Muslim world. As a memberof NATO, with US nuclear weapons stationed and the second largest army in thatalliance, the Republic of Turkey has unsuccessfully applied for membership in theEuropean Union for six decades. Its contemporary international position ischaracterised by manoeuvres between the Russian Federation and the US, conflictswith Iran, Syria, and Armenia, the provision of military and humanitarian aid toAzerbaijan in the conflict in Nagorno-Karabakh, and the latent role of mediator inpeace negotiations in the conflict in Ukraine. The measured approach of TurkishPresident Recep Tayyip Erdogan in international relations contributed to thereduction of tensions in the Western Balkans, especially in Bosnia and Herzegovinaand in the area of Raška, which resulted in the strengthening of relations with theRepublic of Serbia.
Keywords: Republic of Turkey, international position, European integration, EU,NATO, Russian Federation, USA.
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КРИВИЧНА ДЕЛА ПОВЕЗАНА СА ТЕРОРИЗМОМ
И ЗАШТИТА ЖРТАВА ОД ВИКТИМИЗАЦИЈЕ 

У ПРАВУ ЕУ

Никола ПАУНОВИЋ1

Апстракт: Будући да се у данашње време државе суочавају са читавим низомпојавних облика кривичних дела повезаних са терористичкимактивностима, императив је да се овој проблематици посвети посебнапажња. У циљу успостављања адекватног кривичноправног одговора натерористичке претње, на нивоу Европске уније (ЕУ) усвојена је Директива2017/541 која инкриминише кривична дела повезана са терористичкимактивностима. Директива посвећује пажњу и специјалним истражнимтехникама у процесу откривања кривичних дела тероризма, као и заштитижртава од виктимизације. У том смислу, у раду се разматрају феноменолошкеформе различитих кривичних дела повезаних са терористичкимактивностима и испитује се значај који европске правне тековине (acquis
communautaire), имају у овој области за Републику Србију. Коначно, анализауказује да примена специјалних истражних техника све више добија назначају у сфери детекције терористичких активности, због чега је неопходнокоординисаним и правовременим приступом предузети потребнеоперативне радње, у циљу раног откривања и препознавања терористичкихкривичних дела како би се омогућила адекватна заштита жртава тероризма. 
Кључне речи: Тероризам, појавни облици, специјалне истражне технике,заштита жртви, виктимизација, ЕУ.
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1) УВОДИмајући у виду стално присутну претњу од тероризма као и,феноменолошки посматрано, повећан број различитих терористичкихактивности у последње време, постало је јасно да конвенционално схватањетероризма у ужем смислу, кроз призму извршења одређених радњи којеизоловано посматрано представљају друга самостална кривична дела, доксе правно квалификују као тероризам када су предузете уз присуство намереда се угрозе или повреде основне уставне, политичке, економске илидруштвене структуре циљане државе или међународне организације,односно да се застраши становништво, представља заправо једно застарелопосматрање овог феномена које не узима у обзир нове појавне обликетероризма у ширем смислу. Из тог разлога, постало је неспорно да тероризамосим у ужем, горе описаном смислу, треба одредити и у ширем смислуузимајући у обзир читав спектар нових појавних облика за извршењетерористичких дела. Тако, са теоријске стране, може се направити подела натерористичка кривична дела у чије оквире би се убрајале радње извршењакоје потпадају под конвенционално схватање тероризма у ужем смислу, сједне стране, и кривичних дела повезана са тероризмом под која бипотпадали новопрепознати појавни облици тероризма у ширем смислу.Конвенционално схватање тероризма, у ужем смислу, и кривична делаповезана са тероризмом, у ширем смислу, требало би схватати као односопштег и посебног. Другим речима, схватање домашаја новопрепознатихпојавних облика тероризма немогуће је објаснити без претходноганализирања концепта тероризма у ужем смислу. Ово стога што су и новиоблици терористичких активности суштински везани за кривично делотероризма, будући да из њега проистичу. Управо из тог разлога чини сецелисходним најпре изложити карактеристичне појавне облике тероризмасхваћеног у ужем смислу, да би се након тога приступило анализи појавнихоблика тероризма схваћеног у ширем смислу.Таксативна листа радњи извршења, које ће бити подведене подкривично дело тероризма, може варирати од једног до другогкомпаративног решења, али, генерално говорећи, постоје одређени актикоји се уобичајено сврставају у оквире конвенционалног схватањатероризма у ужем смислу. Иако се ради о радњама извршења које би моглебити квалификоване као друга кривична дела, чињеница да су предузетеради или у контексту остварења одређене намере указује да у конкретномслучају може бити речи о кривичном делу тероризма. Тај циљ се обичнорефлектује у намери озбиљног застрашивања становништва, приморавањациљане државе или међународне организације да нешто учини или неучини, или озбиљног угрожавања или уништавања фундаменталнихполитичких, уставних, економских или друштвених структура таргетиране
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земље или међународне организације.2 Управо на наведеним линијама су ирешења која су у предметном контексту усвојена у Директиви (ЕУ) 2017/541Европског парламента и Савета од 15. марта 2017. године, о борби противтероризма (Директива 2017/541).3 Радње извршења, које се уз присуствонеког од наведених циљева сврставају под кривично дело тероризма сходночлану 3 предметне Директиве, су: а) напад на живот друге особе; б) нападна телесни интегритет или слободу друге особе; в) отмице или узимањеталаца; г) уништење државног или јавног објекта, транспортног система,инфраструктурног објекта, укључујући информациони систем, непокретнеплатформе која се налази на епиконтиненталном појасу, јавног добра илиприватне имовине које би могло да угрози људске животе или резултиразнатним економским губицима; д) отмица авиона, бродова или другихсредстава јавног или теретног превоза; ђ) производња, поседовање, набавка,транспорт, снабдевање или употреба експлозива или оружја, укључујућихемијско, биолошко, радиолошко или нуклеарно оружје, као и истраживањеи развој хемијског, биолошког, радиолошког или нуклеарног оружја; е)испуштање опасних материја, или изазивање пожара, поплава илиексплозија, које може да угрози животе људи; ж) ометање или обуставаснабдевања водом, струјом или било којим другим основним природнимресурсом, које може да угрози животе људи; з) претња да ће извршити билокоје од претходно наведених дела. Слична решења у погледу нормирањатероризма садржана су и у Кривичном законику Републике Србије.4 Имајућиу виду тежину последица које могу настати извршењем било којег од горенаведених дела, као и потребу да се те последице спрече, оправдана јепотреба санкционисања и припремних радњи код кривичног делатероризма. Иако Директива не санкционише припремне радње у контекстукривичног дела тероризма, значајно је напоменути да у националномоквиру Кривични законик препознаје важност њиховог инкриминисања.Припремне радње у Кривичном законику нормиране у члану 391, ставовима5 и 6, подразумевају набављање или оспособљавање средстава потребнихза извршење тероризма или отклањање препрека за његово извршење или
2 Драгана Коларић, „Нова концепција кривичних дела тероризма у Кривичном законикуРепублике Србије”, Crimen, 2013, бр. 1, стр. 52.3 “Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 oncombating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amendingCouncil Decision 2005/671/JHA”, Official Journal of the European Union L 88/6, 31.3.2017.Марина Матић-Бошковић, „ЕУ политика борбе против тероризма и утицај на владавинуправа”, Страни правни живот, 2016, бр. 2, стр. 103–112.4 „Кривични законик”, Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005 – Испр.,107/2005 – Испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и35/2019), члан 391. 
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договарање, планирање или организовање његовог извршења, илипредузимање друге радње којом се стварају услови за његово непосредноизвршење, али и упућивање или пребацивање на територију Србије лицаили оружја, експлозива, отрова, опреме, муниције или другог материјаларади извршења овог дела.5 Ипак, требало би имати у виду да се појавниоблици тероризма не исцрпљују искључиво кроз извршење изнетих радњиизвршења, већ неретко попримају, феноменолошки посматрано, обриседругих кривичних дела која су повезана са терористичким активностима,чему Директива 2017/541 посвећује посебну целину. То указује да јенеопходно сагледати и кривична дела тероризма у ширем смислу.  
2) КРИВИЧНА ДЕЛА ПОВЕЗАНА СА ТЕРОРИСТИЧКИМ

АКТИВНОСТИМА У ПРАВНОМ ОКВИРУ ЕУУ оквиру трећег дела, Директива 2017/541 нормира кривична дела којасу повезана са терористичким активностима. Унутар ове групацијекривичних дела сврстане су следеће инкриминације: 1) јавна провокација наизвршење терористичког кривичног дела (члан 5); 2) регрутовање затероризам (члан 6); 3) пружање обуке за тероризам (члан 7); 4) похађањеобуке за тероризам (члан 8); 5) путовање у сврху тероризма (чалн 9); 6)организовање или на други начин омогућавање путовања у сврху тероризма(члан 10); 7) финансирање тероризма (члан 11); и 8) остала кривична дела увези са терористичким активностима (члан 12).6
Јавна провокација на извршење терористичког кривичног дела, у смислуове Директиве, остварује се путем дистрибуције или чињења доступним набило који начин поруке јавности, било у реалном или у виртуелномокружењу, с намером подстрекавања на извршење терористичких дела, акотакво понашање, директно или индиректно, на пример путем величањатерористичких аката, заговара извршење терористичких кривичних деластварајући опасност да буде извршено једно или више таквих кривичнихдела.7 Дистрибуција поруке значи њено испоручивање односно достављањедругим лицима, што у једном ширем смислу може укључити предузимањесваке радње путем које се порука чини доступном. У смислу овог кривичног

5 Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2017, стр.1121.6 Kristina Ramešová, “Public provocation to commit a terrorist offence: balancing between theliberties and the security”, Masaryk University Journal of Law and Technology, 2020, No. 1, vol.14, p. 131.7 Ивана Бодрожић, „Тероризам као савремена категорија националног кривичногзаконодавства”, Војно дело, 2017, бр. 7, стр. 499–501.



дела потребно је да се порука дистрибуише, односно чини доступномјавности. Предузимање ових радњи у погледу начина извршења може сеостварити како у реалном окружењу тако и у оквирима виртуелног простора.На субјективном плану потребно је да се дело предузима с намеромподстрекавања на извршење терористичких дела, уз услов да се таквимпонашањем заговара извршење терористичких кривичних дела.8 То може дасе чини како директно тако и индиректно, на пример путем величањатерористичких аката. Потребно је да се на тај начин ствара опасност да будеизвршено једно или више таквих кривичних дела. У погледу овог кривичногдела значајно је истаћи да предметна директива нормира у члану 21 применумера против јавног пласирања провокативног садржаја онлајн. Ове мереподразумевају брзо уклањање садржаја на мрежи који се односи на јавнупровокацију на извршење терористичког кривичног дела. Када уклањањесадржаја није изводљиво, надлежни органи могу предузети мере заблокирање приступа таквим садржајима корисницима интернета на њиховојтериторији, уз примену транспарентних процедура и адекватних меразаштите, како би се осигурало да су те мере ограничене на оно што јенеопходно и пропорционално, као и уз обавештавање корисника о разлозимаза њихову примену. 
Регрутовање за тероризам подразумева врбовање другог лица даизврши или допринесе извршењу једног од терористичких кривичних дела.9Врбовање другог лица треба схватити у смислу наговарања на извршење илидопринос извршењу једног од терористичких кривичних дела. Наведенарадња извршења може да се остварује било у реалном окружењу било увиртуелном простору. За постојање одговорности за ово кривично дело нијебитно да ли је врбовано лице заиста и учинило кривично дело због чијегизвршења се регрутовало. Ипак, није неопходно ни да је врбовање билоуспешно, што подразумева да је лице које се врбује постало заврбовано. Сдруге стране, уколико је регрутовање било успешно постојаће неко другокривично дело.10
Пружање обуке за тероризам имплицира давање упутстава о прављењуили употреби експлозива, ватреног оружја или другог оружја или штетнихи опасних супстанци, или о другим специфичним методама или техникама,у сврху извршења или доприноса извршењу једног од терористичких
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8 Ezekiel Rediker, “The incitement of terrorism on the Internet: legal standards, enforcement,and the role of the European Union”, Michigan Journal of International Law, 2015, No 2, vol 36,pp. 345–348.9 Ивана Бодрожић, „Тероризам као кривично дело у документима међународнихорганизација”, Наука, безбедност, полиција, 1/2016, стр. 214.10 Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, op. cit., стр. 1123.
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кривичних дела, знајући да се предвиђене вештине намеравају користити уту сврху. 
Похађање обуке за тероризам подразумева примање упутстава оправљењу или употреби експлозива, ватреног оружја или другог оружја илиштетних и опасних супстанци, или о другим специфичним методама илитехникама, у сврху извршења или доприноса извршењу једног одтерористичких кривичних дела.11 Пружање и похађање обуке су двеинкриминације чија је сврха да се санкционишу како лица која обучавају такои она која учествују у обуци. У оба случаја је неопходно да се наведене радњепредузимају у сврху извршења или доприноса извршењу једног одтерористичких кривичних дела, с тим да је код пружања обуке потребно и дањен учинилац зна да се предвиђене вештине намеравају користити у ту сврху. 
Путовањима у сврху тероризма санкционише се радња путовања у сврхуизвршења или доприноса извршењу терористичког дела, ради учешћа уактивностима терористичке групе, уз знање о томе да ће такво учешћедопринети криминалним активностима групе, или у сврху пружања илипохађање обуке за тероризам.12 У складу са Директивом кажњаваће се иприпремне радње које предузима лице које улази у државу чланицу снамером да изврши или допринесе извршењу терористичког дела. Изнаведеног произилази да ће се путовање у сврху тероризма санкционисатиу три ситуације, и то ако је предметна радња предузета у сврху: а) извршењаили доприноса извршењу једног од терористичких дела; б) учешћа уактивностима терористичке групе; или в) пружања или похађања обуке затероризам. Осим тога, иако не дефинише њену садржину, предметнадиректива у смислу овог кривичног дела санкционише и припремне радње,уз једини услов да се оне предузимају с намером извршења или доприносаизвршењу терористичког дела.
Организовање или на други начин омогућавање путовања у сврху

тероризма подразумева предузимање било које радње која је усмерена наорганизацију или олакшавање било којем лицу да путује у сврху тероризма,знајући да је помоћ пружена у ту сврху.13 У смислу овог кривичног делаинкриминисане су радње помагања у организовању, или на други начиномогућавању путовања у сврху тероризма. На субјективном плану битно је
11 Justyna Maliszewska-Nienartowicz, “A New Chapter in the EU Counterterrorism Policy? TheMain Changes Introduced by the Directive 2017/541 on Combating Terrorism”, Polish Yearbook

of international law, 2017, vol. 37, p. 194.12 Amandine, Scherrer, The return of foreign fighters to EU soil, European Parliamentary ResearchService, Brussels, 2018, p. 7.13 Mirja Gutheil, et al., EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism
related crimes, European Parliament, Brussels 2017, p. 36.



да учинилац зна да се предметни допринос остварује у сврху помагањадругом лицу да путује у сврху тероризма.
Финансирање тероризма остварује се путем обезбеђивања илиприкупљања средстава на било који начин, директно или индиректно, снамером да се користе, или са сазнањем да ће се користити, у потпуности илиделимично, у сврху извршења или доприноса извршењу једног одтерористичких кривичних дела.14 Додатно, треба истаћи да директивадозвољава када се финансирање тероризма предузима у контекстутерористичких кривичних дела, кривичних дела повезаних са терористичкомгрупом и кривичног дела путовања у сврху тероризма да није неопходно дасу средства употребљена, у потпуности или делимично, у сврху извршења илидоприноса извршењу једног од тих кривичних дела, нити је потребно даучинилац зна за које конкретно дело или дела средства треба да сеискористе.15 У сваком случају, кривично дело ће постојати онда када сусредства обезбеђена, односно прикупљена у сврху извршења или доприносаизвршењу једног од терористичких кривичних дела. Како је до тога дошло,да ли директно или индиректно, то није пресудно за постојање кривичногдела. Неопходно је једино да на субјективном плану постоји намера да сесредства користе у сврху извршења или доприноса извршењу једног одтерористичких кривичних дела, или да макар постоји сазнање да ће секористити у ту сврху. У остала кривична дела у вези са терористичким активностима сходно

предметној Директиви спадају: а) тешка крађа; б) изнуда; в) састављање иликоришћење лажних административних докумената. У контексту предметнихкривичних дела потребно је да се она предузимају у циљу извршења једногод кривичних дела тероризма нормираних Директивом 2017/541. 
3) СПЕЦИЈАЛНЕ ИСТРАЖНЕ ТЕХНИКЕ

У ФУНКЦИЈИ ОТКРИВАЊА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
ПОВЕЗАНИХ СА ТЕРОРИСТИЧКИМ АКТИВНОСТИМАДиректива 2017/541 прописује у члану 20 да су државе чланице дужнеда обезбеде да ефикасна истражна средства, као што су она која се користе услучајевима организованог криминала или других тешких кривичних дела,буду доступна лицима, јединицама или службама које учествују у спровођењуистрага или кривичног гоњења за кривична дела нормирана предметним
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14 Душко Димитријевић, „Посебнe мере ЕУ против финансирања тероризма”, Европско

законодавство, 2015, бр. 52–53, стр. 278–279.15 Antonio Caiola, “The European Parliament and the Directive on Combating Terrorism”, ERA
Forum, 2017, vol. 18, p. 421. 
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актом.16 Ипак, имајући у виду да се применом специјалних истражнихтехника могу у битноме ограничити уживање основних права и слободачовека и грађанина, потребно је приликом одлучивања о њиховој примени,односно током њиховог спровођења, водити рачуна о условима под којимасе могу легално спроводити. Први услов јесте да постоји макар минималнистепен сумње који би довео одређено лице у везу са кривичним делом уодносу на које се примењују специјалне истражне технике. Другим речима,потребно је да постоје чињенице на основу којих се бар на посредан начинможе претпоставити да је учињено кривично дело или да је одређено лицеучинилац кривичног дела. Други услов за примену јесте да се ради окривичном делу у односу на које је дозвољена примена специјалнихистражних техника. Ово стога што се њихова примена везује за борбу противтешких и најтежих кривичних дела. С тим у вези, потребно је истаћи да сетрећи услов за њихову примену везује за потешкоће на плану прикупљањадоказа од стране надлежних органа путем класичних доказних радњи, и тобило да је на овај начин то практично неизводљиво било да је скопчано саодређеним реметилачким факторима. Додатно, треба имати у виду дачетврти услов произилази из њихове ексклузивне природе која налаже да сеувек предност даје примени других доказних радњи, те само онда ако се натај начин не могу прикупити никаква или макар довољна доказна грађа, дасе може приступити, уз испуњеност осталих услова, и примени специјалнихистражних техника. Из наведеног произилази да се четврти услов састоји уобавези надлежних органа да одмере и примене пропорционалност измеђукористи од употребе специјалних истражних техника и циља који би могаода буде остварен њиховим спровођењем. Свакако да ће на доношење одлукеу предметном контексту битну улогу играти тежина кривичног дела иоколности под којима је оно учињено. Коначно, пети услов који логичкипроистиче из претходних односи се на временско ограничење применеспецијалних истражних техника. Овај услов је незаобилазан будући да сеприменом специјалних истражних техника неминовно ограничавају праваграђана, па стога њихова примена не може бити неограничена. У том смислу,прописују се фактички и формални рокови за њихово окончање. На основуприложеног може се закључити да примена специјалних истражних техниказахтева познавање вештина, како о оперативним и техничким условима зањихово спровођење тако и поседовање знања о кривичном поступку иусловима под којима докази прикупљени на овај начин могу бити коришћениу доказном поступку, али и знања о правима грађана и могућностима у којимаје дозвољено њихово ограничавање у предметне сврхе. Након изложених
16 “Study in support of the evaluation of Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism”,European Commission, Brussels, 2021 p. 62. 



општих услова за примену специјалних истражних техника преостаје да серазмотри које доказне радње спадају у специјалне истражне технике.Директива 2017/541 не дефинише листу специјалних истражних техника,али у односу на ово питање може помоћи национални правни оквир и тоЗаконик о кривичном поступку.17 Овај акт нормира шест специјалнихистражних техника.18 То су: 1) тајни надзор комуникације (чл. 166–170); 2)тајно праћење и снимање (чл. 171–173); 3) симуловани послови (чл. 174–177); 4) рачунарско претраживање података (чл. 178–180); 5) контролисанаиспорука (чл. 181–182); и 6) прикривени иследник (чл. 183–187). За сваку однаведених специјалних истражних техника законодавац је поставиоформални и материјални услов, као и фактичке и формалне рокове за њиховоокончање. Формални услов се везује за одговор на питање који органпоступка је овлашћен за њихово одређивање. Код скоро свих специјалнихистражних техника до њихове примене долази на предлог јавног тужиоца, ана основу наредбе суда. Изузетак постоји код контролисане испоруке којуодређује Републички јавни тужилац, односно јавни тужилац посебненадлежности. Додатно, заједничко за све специјалне истражне технике јестеда се њихово спровођење прекида чим престану разлози за његову примену,што представља фактички рок. У сваком случају, када је реч о формалномроку њихова примена не може трајати дуже од девет месеци, односно услучају ангажовања прикривеног иследника не дуже од годину и по дана.19Полазећи од тога да је, за разлику од формалног, материјални услов различиткод сваке специјалне истражне технике, у даљим редовима биће више речио условима за њихову примену. Тако, тајни надзор комуникације спроводи сеонда када се очекује да ће се путем надзора и снимања комуникације, која сеобавља путем телефона или других техничких средстава, или надзоромелектронске или друге адресе осумњиченог и заплене писама и другихпошиљки, доћи до потребних информација о кривичном делу у односу накоје се спроводи ова специјална истражна техника. Будући да постоји реалнаопасност да током њеног спровођења осумњичени промени телефонски бројили адресу коју је користио и у односу на коју се примењивала ова техника,
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17 „Законик о кривичном поступку”, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011,101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - одлука УС и62/2021 - одлука УС).18 Марина Матић-Бошковић, „Посебне доказне радње као инструмент борбе противкорупције”, у: Јелена Костић, Александар Стевановић (урс), Финансијски криминалитет
и корупција, Институт за упоредно право и Институт за криминолошка и социолошкаистраживања, Београд, 2019, стр. 219. 19 Милан Шкулић, „Посебне доказне радње у функцији сузбијања тероризма и основниправни аспекти противтерористичког деловања војних снага”, Војно дело, 2016, vol. 68,бр. 6, стр. 278–280.
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може доћи до проширења тајног надзора комуникације и на другителефонски број или адресу. Тајно праћење и снимање спроводи се у онимслучајевима у којима се претпоставља да би се њиховом применом откриликонтакти или комуникације осумњиченог на јавним местима и местима накојима је приступ ограничен или у просторијама, осим у стану, а да би сеутврдила истоветност лица или лоцирала лица или ствари. Додатно, оваспецијална истражна техника може бити примењена и у односу на места илипросторије, односно превозна средстава других лица, али само ако јевероватно да ће осумњичени ту бити присутан или да користи та превознасредства.20 Симуловани послови у смислу специјалне истражне технике могуда се предузму у форми: 1) симуловане куповине, продаје или пружањапословних услуга; или 2) симулованог давања или примања мита.21 У погледуове специјалне истражне технике треба истаћи да овлашћено лице којезакључује симуловани посао не чини кривично дело ако је радња којупредузима кривичним законом предвиђена као радња кривичног дела.Међутим, забрањено је и кажњиво да ово лице подстрекава другог наизвршење кривичног дела. Рачунарско претраживање података подразумеварачунарско претраживање већ обрађених личних и других података ињихово поређење са подацима који се односе на осумњиченог и кривичнодело. Контролисана испорука се одређује ради прикупљања доказа запоступак и откривања осумњичених којом се дозвољава да, уз знање и поднадзором надлежних органа, незаконите или сумњиве пошиљке: 1) будуиспоручене у оквиру територије Републике Србије; 2) уђу, пређу или изађуса територије Републике Србије. Напослетку, треба нагласити да је запримену специјалне истражне технике, која подразумева ангажовањеприкривеног иследника, прописан крајње лимитирајући услов да секоришћењем других посебних доказних радњи не могу прикупити докази закривично гоњење или би њихово прикупљање било знатно отежано.22 Уконтексту ове специјалне истражне технике поставља се питање да ли једозвољено да се прикривени иследник саслуша као сведок у кривичном
20 Милан Шкулић, „Посебне доказне радње у функцији сузбијања тероризма”, у: СтанкоБејатовић, Миодраг Симовић, Љубинко Митровић (урс), Кривичноправни инструменти

супротстављања тероризму и другим кривичним дјелима насилничког карактера,Министарство правде Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теоријуи праксу и Интернационалне асоцијације криминалиста, Бања Лука, 2016, стр. 101–106.21 Никола Пауновић, „Симуловани послови као посебна доказна радња у српскомкривичнопроцесном праву – законско решење и нека спорна питања”, Анали Правног
Факултета у Београду, 2019, стр. 48; “Cyberbullying of children: Challenges of victimsupport”, Темида, 2018, vol. 21, no. 2.22 Милан Шкулић, „Прикривени иследник – законско решење и нека спорна питања”,
Безбедност, 2005, vol. 47, бр. 3, стр. 373–397.



поступку. Сходно Законику о кривичном поступку то је начелно и изузетномогуће, али се у том случају судска одлука не може заснивати искључиво илиу одлучујућој мери на исказу прикривеног иследника.
4) ЗАШТИТА ЖРТАВА ТЕРОРИЗМА 

ОД ВИКТИМИЗАЦИЈЕ У ПРАВУ ЕУУ петом делу Директива 2017/541 нормира одредбе о заштити, подршции правима жртава тероризма. У контексту одредби од значаја за пружањепомоћи и подршке жртвама тероризма директива у члану 24 нормираследећа права: 1) право да истрага и кривично гоњење за кривична делаобухваћена директивом не буде зависно од постојања пријаве жртветероризма или другог лица; 2) права да службе подршке које се бавеспецифичним потребама жртава тероризма, у складу са Директивом2012/29/ЕУ о успостављању минималних стандарда у вези са правима,подршком и заштитом жртава кривичних дела, буду њима доступне одмахнакон извршеног терористичког акта, онолико колико је потребно;23 3) правода жртвама тероризма буде лако доступна, бесплатна и поверљива услугапружања подршке у складу њиховим специфичним потребама, укључујући:а) емоционалну и психолошку подршку, као што су подршка у случајевиматрауме и саветовање; б) пружање савета и информација о свим релевантнимправним, практичним или финансијским питањима, укључујући олакшавањеостваривања права на информисање жртава тероризма; в) помоћ у вези сазахтевима у вези са компензацијом за жртве тероризма која је доступнапрема националном закону државе чланице; 4) право на постојањемеханизама или протокола који омогућавају активирање услуга подршке зажртве тероризма путем којих се ће у координацији релевантних органа,агенција и тела олакшати идентификација и комуникација са жртвама ињиховим породицама; 5) право жртава тероризма на адекватан медицинскитретман одмах након терористичког напада, онолико колико је потребно; 6)право жртава на приступ правној помоћи у складу са чланом 13 Директива2012/29/ЕУ.24 Тежина и околности кривичног дела ће одредити услове подкојима ће жртве тероризма имати приступ правној помоћи у складу санационалним правом. У контексту заштите, жртвама тероризма биће нарасполагању све предвиђене мере у складу са Директивом 2012/29/ЕУ. У
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23 “Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, andreplacing Council Framework Decision 2001/220/JHA”, Official Journal of the European UnionL 315/57, 14.11.2012.24 “Victims of terrorism”, Интернет: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635546/EPRS_ATA(2019)635546_EN.pdf, 6.11.2022, p. 1. 



складу са чланом 25 предметне Директиве, приликом утврђивања да ли и укојој мери жртве тероризма треба да уживају користи од мера заштите у токукривичног поступка, посебна пажња ће се обратити на ризик одзастрашивања и одмазде и потребе да се заштити достојанство и физичкиинтегритет жртава тероризма, укључујући и током испитивања и приликомсведочења. Поред предметне директиве, потребно је нагласити да правниоквир ЕУ у сфери заштите жртава тероризма употпуњује и напред споменутаДиректива 2012/29/ЕУ. У прилог наведеном сведочи и одредба члана 24 став7 Директиве 2017/541 која изричито предвиђа да ће се ова директивапримењивати без прејудицирања на мере утврђене Директивом 2012/29/ЕУ.Ова директива у уводном делу, у параграфу 16, препознаје да је жртваматероризма потребна посебна пажња, подршка и заштита због посебнеприроде кривичног дела које је учињено против њих. Ово стога што жртветероризма могу бити под значајном пажњом јавности, због чега је неопходнода се поштује њихово право на достојанство, како би се избегла изложеностпоновној виктимизацији. Треба обратити посебну пажњу приликом проценеда ли су такве жртве у опасности од такве виктимизације, застрашивања иодмазде, и ако јесу треба да буду подвргнуте примени посебних меразаштите. Сходно томе, будући да из изложеног произилази да жртветероризма, у смислу предметне директиве, имају статус жртава са посебнимпотребама, то указује да се на њих примењује посебна целина из четвртеглаве у којој су нормиране одредбе о заштити жртава са посебним потребама(чл. 18–21). У складу с тим, треба указати да предметна директива жртваматероризма гарантује следећа права: 1) право на заштиту жртава и члановањихових породица од секундарне и поновљене виктимизације, одзастрашивања и одмазде, укључујући и од ризика од емоционалне илипсихичке повреде, и од повреде достојанства жртава током испитивања иприликом сведочења; 2) право на избегавање контакта између жртве иучиниоца, укључујући и избегавање контакта у просторијама где се водикривични поступак, осим ако кривични поступак захтева такав контакт.Наведено подразумева и да судске просторије имају одвојене чекаонице зажртве; 3) права на заштиту жртава током истраге, што укључује право да се:а) разговор са жртвама води без неоправданог одлагања након подношењапријаве надлежном органу; б) број саслушања жртава сведе на минимум, теда се она обављају само ако је то неопходно за потребе кривичне истраге; в)жртве могу бити у пратњи свог законског заступника и лица по њиховомизбору, осим ако није донета образложена одлука да се поступи супротно; д)медицински прегледи сведу на минимум и спроводе само тамо где је тонеопходно за сврхе кривичног поступка; 4) право на заштиту приватности утоку кривичног поступка, што подразумева предузимање одговарајућихмера, укључујући заштиту личних података жртве, као и личних фотографијажртава и чланова њихових породица, а поготово предузимање свих
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законских мера потребних за спречавање јавног ширења било којеинформације која би могла довести до идентификације детета жртве.25У контексту проблематике везане за пружање подршке жртвама однарочитог значаја је чињеница да Директива 2012/29/ЕУ прописује у члану22 обавезу надлежних органа да спроведу индивидуалну процену жртава уциљу идентификације њихових посебних потреба, што укључује и обавезуутврђивања да ли би и у којој мери имали користи од примене посебних меразаштите у току кривичног поступка, а имајући у виду посебну рањивост одсекундарне и поновне виктимизације, застрашивања и одмазде.26 У поступкупојединачне процене посебно ће се узети у обзир: а) личне карактеристикежртве; б) врста или природа кривичног дела; и в) околности под којима јекривично дело учињено. У овом поступку посебну пажњу треба усмерити ка:а) жртвама које су претрпеле значајне повреде због тежине кривичног дела;б) жртвама према којима је кривично дело учињено услед предрасуда или узприсуство дискриминаторног мотива који би се могао довести у везу сањиховим личним карактеристикама; в) жртвама чији однос према изависност од учиниоца их чини посебно рањивим. У сваком случају, требаистаћи да се опсег индивидуалне процене може прилагодити према тежиникривичног дела и степену повреде које су жртве претрпеле, уз блискукомуникацију са њима и узимање у у обзир њихових жеља, што укључује ињихово право да одбију примену посебних мера заштите.27 Ипак, сходночлану 23 став 1, примена посебних мера заштите утврђених накониндивидуалне процене неће бити доступна ако оперативна или практичнаограничења то чине немогућим, или тамо где постоји хитна потреба засаслушањем жртве, и где би неуспех да се поступи тако нанело штету жртвиили другој особи или утицало на даљи ток поступка. У складу са чланом 23став 2 следеће мере ће бити доступне жртвама са специфичним потребаматоком истраге: а) разговори са жртвом треба да се обављају у просторијамапројектованим или прилагођеним за ту сврху; б) разговори са жртвом требада се обављају од стране или уз помоћ стручњака обучених за ту сврху; в) сверазговоре са жртвом, по правилу, треба да води исто лице; г) сва саслушања,осим ако се не спроводе од стране тужиоца или судије, треба да води лицеистог пола као и жртва, ако жртва то жели. С друге стране, према члану 23став 3 следеће мере треба да буду доступне жртвама са специфичнимпотребама током судског поступка: а) примена одговарајућих мера за
25 EU Handbook On Victims Of Terrorism, EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism,European Commission, Brussels, 2021, p. 23. 26 Victims’ Rights Directive Study, Brussels, European Parliament, 2017, p. 14. 27 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims, European Union Agencyfor Fundamental Rights, Vienna, 2014, р. 78. 
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избегавање визуелног контакта између жртава и извршиоца, укључујући иприликом извођења доказних радњи, што подразумева и употребукомуникационих технологија; б) имплементација мера путем којих сеомогућава да се жртва може саслушати без непосредног присуства у судници,посебно кроз коришћење одговарајуће комуникационе технологије; в)спровођење мера за избегавање непотребног испитивања у вези саприватним животом жртве које није у вези са кривичним делом; и д) применамера које омогућавају да се саслушање одржи без присуства јавности.28Нарочита пажња у у члану 24 Директиве посвећена је заштити деце жртаватоком кривичног поступка. Поред већ наведених мера, када је жртва дететреба посебно омогућити да се у кривичним истрагама сви разговори садететом жртвом могу аудиовизуелно снимати, те да се тако снимљениразговори могу користити као доказ у кривичном поступку. Такође, укривичним истрагама и поступцима, у складу са улогом жртава урелевантном кривичном систему, надлежни органи треба да именујупосебног представника за дете жртву тамо где су носиоци родитељскеодговорности искључени из права заступања услед сукоба интереса измеђуњих и детета жртве, или где је дете жртва без пратње или одвојено одпородице. Додатно, у случајевима у којима дете жртва има право на адвоката,он или она има право на правни савет и заступање, у његово или њено име,у поступцима у којима постоји, или би могао постојати сукоб интереса измеђудетета жртве и носиоци родитељске одговорности. У случајевима у којима јестарост жртве неизвесна, али постоје разлози за веровање да је жртва дете,жртва ће се, за потребе ове Директиве, сматрати дететом.29
5) ИЗВОРИAndroulakis, Ioannis, “European Perspectives on Rights for Victims of Crime”,
Еucrim, Nо. 4, 2014.Бодрожић, Ивана, „Тероризам као кривично дело у документимамеђународних организација”, Наука, безбедност, полиција, 1/2016.Бодрожић, Ивана, „Тероризам као савремена категорија националногкривичног законодавства”, Војно дело, 2017, бр. 7.Caiola, Antonio, “The European Parliament and the Directive on CombatingTerrorism”, ERA Forum, 2017, vol. 18. “Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework

28 Ioannis Androulakis, “European Perspectives on Rights for Victims of Crime”, Еucrim, 2014,Nо. 4, p. 111. 29 EU Handbook On Victims of Terrorism, op. cit., p. 32. 
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУСуочена са новим појавним облицима тероризма и потребом запредузимањем неопходних законодавних реформи у циљу адекватногкривичноправног одговора на ову проблематику, Европска унија је пратећитрендове који су се одвијали на међународном, али и на локалном нивоу2017. године, усвојила Директиву 2017/541 која инкриминише кривичнадела повезана са терористичким активностима. Посебна важност овогсвеобухватног правног инструмента препознаје се у истовременомнормирању тероризма схваћеног у ужем смислу, као и у регулисању онихкривичних дела која су повезана са терористичким актима у ширем смислу.С друге стране, на виктимолошком плану значај предметне Директиве огледасе у томе што је посебан сегмент посвећен потреби пружања адекватнепомоћи, потпоре и заштите свим жртава тероризма. На овај начин послата јепорука да адекватна борба против тероризма, и с њим повезаних кривичнихдела, није потпуна уколико се пажња усмерава искључиво на феноменолошке
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аспекте изложеног проблема, већ је неопходно да се у овом контексту уврстии виктимолошка димензија криминалне појаве. Другим речима,прописивање ширег круга кривичних дела тероризма може допринетипроширивању опсега кажњивих радњи, што уз адекватну и благовременупримену специјалних истражних техника може бити од помоћи приликомраног откривања терористичких аката. Без ваљаног законодавног приступапроблематици заштите жртава тероризма од примарне и секундарневиктимизације легислативни одговор на ову тематику не би пружиоцеловито сагледавање проблема. Република Србијa је пратећи достигнућа уовој сфери, а пре свега реформске активности које су се спроводиле уорганизацијама у којима је чланица, благовремено приступилаодговарајућим изменама и допунама Кривичног законика у делу који сеодноси на проблематику нормирања тероризма и с њим повезанихкривичних дела. Наведена законодавна активност резултирала јепрепознавањем кривичних дела повезаних са терористичким активностима,међу којима у контексту овог рада посебни значај, осим тероризма схваћеногу ужем смислу, имају јавно подстицање на извршење терористичких дела(члан 391а), врбовање и обучавање за вршење терористичких дела (члан391б), и финансирање тероризма (члан 393). Имајући у виду да су ове изменеи допуне Кривичног законика учињене много раније пре доношењапредметне Директиве, њен значај за Републику Србију се огледа у потребидаљег усаглашавања националног оквира у сфери борбе против тероризмаса нормативним достигнућа ЕУ. Ово се превасходно односи на потребунормирања кривичних дела путовања у сврху тероризма и организовањаили на други начин омогућавања путовања у сврху тероризма на путупуноправног чланства Републике Србије у ЕУ. На овај начин отворио би сепростор за усавршавање националног оквира када је реч о кривичноправнојреакцији на тероризам, што би било од помоћи и у санирању могућихпоследица терористичких претњи.  
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CRIMINAL OFFENSES RELATED TO TERRORISM AND PROTECTION 
OF VICTIMS AGAINST VICTIMIZATION UNDER EU LAW

Summary: Because countries are currently dealing with a slew of criminal actsrelated to terrorist activities, special attention should be paid to this issue. In orderto establish an adequate criminal law response to terrorist threats at the level ofthe European Union, Directive 2017/541 was adopted, which criminalises criminalacts related to terrorist activities. The Directive also pays attention to specialinvestigative techniques in the process of detecting criminal acts of terrorism aswell as protecting victims from victimization. In this sense, the paper examines thephenomenological forms of various criminal acts related to terrorist activities andthe importance of the European legal acquis (acquis communautaire) in this areafor the Republic of Serbia. Finally, the analysis indicates that the application ofspecial investigative techniques is becoming more and more important in thesphere of the detection of terrorist activities. That is why it is necessary toundertake the needed operational actions with a coordinated and timely approachwith the aim of early detection and recognition of terrorist crimes to enableadequate protection for victims of terrorism.
Keywords: Terrorism, manifestations, special investigative techniques, victimprotection, victimization, EU.
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ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ 
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Весна ЋОРИЋ, Милица В. МАТИЈЕВИЋ, 
Ана КНЕЖЕВИЋ БОЈОВИЋ1

Апстракт: Директива Европског парламента и Савета 2014/55/ЕУ оелектронском фактурисању у поступку јавних набавки доноси значајаннапредак у области електронског фактурисања. Пре њеног усвајањапостојали су акти Европске уније (ЕУ) који су делом регулисали питањаелектронског фактурисања. Међутим, ти акти нису били усмерени наунапређење оператибилности стандарда, будући да нису укључивалиобавезу пријема електронске фактуре издате у структурираномелектронском формату, који омогућава њену аутоматску и електронскуобраду. Директивом се намеће обавеза пријема електронских фактурасубјектима јавног сектора у одређеним ситуацијама, али не и њиховогиздавања, те субјекти јавног сектора и даље могу да прихватају фактуреиздате у штампаном облику. Државе чланице слободне су да прошире опсегпримене Директиве приликом њеног транспоновања. У оквиру радапредставља се најпре сврха доношења Директиве 2014/55/ЕУ, а затим идруге мере ЕУ које су од значаја за електронско фактурисање. Наконпредстављања њихових основних карактеристика, излаже се садржинаДирективе која је кључни извор права ЕУ у области електронскогфактурисања. Да би се на што потпунији начин сагледао домашај Директиве,у раду се узимају у обзир и документи донети од стране другихмеђународних организација. Анализа се превасходно заснива на анализиправних тековина ЕУ, као и националних аката држава чланица којима јеизвршена транспозиција Директиве у унутрашњи правни поредак.
Кључне речи: EУ, електронско фактурисањe, јавне набавке, порез на додатувредност, хармонизација права.
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1) УВОДДиректива Европског парламента и Савета 2014/55/ЕУ донета је 16.априла 2014. године (Директива 2014/55/ЕУ). Иста се односи на електронскофактурисање у поступку јавних набавки. Директива представља значајанкорак на путу развоја електронског фактурисања.2 Међутим, Директива неуводи револуционарне промене у област електронског фактурисања, будућида се њоме не прописује обавеза издавања електронских фактура већ јединоњиховог примања у одређеним ситуацијама, и то само од стране одређенихсубјеката. И поред тога, новине које она уноси представљају значајан напредаку праву ЕУ. У оквиру овог рада изложиће се најпре сврха доношења Директиве2014/55/ЕУ, а после тога и другe мере ЕУ које су такође значајне за електронскофактурисање. Након представљања њихових основних карактеристика,изложиће се садржина Директиве 2014/55/ЕУ која представља кључни изворправа ЕУ у области електронског фактурисања. Да би се на што потпунијиначин сагледао домашај Директиве 2014/55/ЕУ, у раду ће се узети у обзир идокументи донети од стране других међународних организација.
2) СВРХАПраво ЕУ не намеће обавезу ниједној категорији субјеката да издајуелектронске фактуре у складу са захтевима Директиве 2014/55/ЕУ. Уместотога, њоме се једино обавезују јавни наручиоци да примају електронскефактуре издате у складу са предвиђеним захтевима. Обавезе фактурисањапостављене на тај начин представљају основ за уређење областиелектронског фактурисања у јавним набавкама. Прописани правни итехнички захтеви које електронска фактура треба да испуњава, у смислуДирективе 2014/55/ЕУ, имају за сврху да обезбеде да се унапредиинтероператибилност стандарда и тиме олакшају прекограничне набавке итрговина.3 Тачније, Директива наводи да ће се на тај начин допринетиотклањању препрека за приступ тржишту и препрека у трговини, као и даће се извршити позитиван утицај на функционисање унутрашњег тржиштаи остваривање основних слобода.4 У том светлу, у Директиви 2014/55/ЕУ

2 “Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 onelectronic invoicing in public procurement”, OJ L 133, 6.5.2014, pp. 1–11.3 “Предлог Закона о електронском фактурисању”, Интернет: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.parlament.gov.rs%2Fupload%2Farchive%2Ffiles%2Fcir%2Fdoc%2Fpredlozi_zakona%2F2021%2F582-21.doc&wdOrigin=BROWSELINK, 10.10.2022.4 “Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 onelectronic invoicing in public procurement”, op. cit.



даље се објашњава да се интероператибилност постиже захтевањем обавезепријема, у одређеним ситуацијама, електронске фактуре која је уструктурираном електронском формату, будући да само такав форматомогућава њену аутоматску и електронску обраду.5 Истиче се да ће се тимемотивисати привредни субјекти да користе електронске фактуре упрекограничним набавкама и трговинским активностима чиме би сеотклонили проблеми проузроковани неусклађеним правним и техничкимзахтевима.6 Одсуство поменуте интероператибилности негативно је утицалона правну сигурност и доводило је до додатних оперативних трошкова запривредне субјекте који користе електронске фактуре у прекограничнимтрансакцијама, као и до прекомерне сложености поступка електронскогфактурисања.7 Директива 2014/55/ЕУ наводи као додатне погодностиелектронског фактурисања могућност да државе чланице, јавни наручиоци,наручиоци и привредни субјекти остваре уштеде. Поред тога, у њој се истичепозитиван утицај електронског фактурисања на животну средину, као и тода фактурисање доводи до умањења административних оптерећења.8 Напредности електронског фактурисања указује се такође у документимаУједињених нација (УН) и Организације за економску сарадњу и развој(ОЕЦД). Најпре, у овим документима објашњава се да се код електронскогфактурисања остварује финансијска уштеда тиме што приликом издавања,слања и архивирања електронских фактура не постоје трошкови транспорта.Такође, у овим документима наводе се и временске и просторне уштеде којеомогућава електронско фактурисање. Временске уштеде се код електронскогфактурисања остварују пре свега захваљујући могућности њиховог бржегслања, достављања и исправљања евентуалне грешке, као и због временскимање захтевног процеса проналажења електронски архивираних фактурa. Сдруге стране, електронско фактурисање омогућава просторне уштеде,
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5 Panagiotis Zafeiropoulos, Vassilis Smokovitis, Novak Anđelić, “E-Invoicing Guide in Questionsand Answers An Essential Introduction to Electronic Invoicing and its Aspects”, Project E-
business Development, p. 11, Интернет: https://europa.rs/images/publikacije/E-Invoicing_ENG.PDF, 5.11.2022.6 Уводне изјаве бр. 6, 8, и 40 Директиве 2014/55/EУ.7 José Manuel Gómez-Pérez, Víctor Méndez, “Towards Supporting Interoperability in e-Invoicing Based on Semantic Web Technologies” in: Ejub Kajan, et al. (eds), Handbook of
Research on E-Business Standards and Protocols: Documents, Data and Advanced Web
Technologies, IGI Global, 2012, pp. 712–714. 8 Жаклина Спалевић, Косана Вићентијевић, „Правни и рачуноводствени изазовидетекције превара у примени електронских фактура”, Безбедност, 2018, бр. 2, стр.103–104; Жаклина Спалевић, Косана Вићентијевић, Зоран Јеротијевић, „Применаелектронског документа у пословној пракси”, Европско законодавство, 2019, бр. 67,стр. 82.
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будући да електронске фактуре није потребно издавати и чувати у папирномоблику. Поред тога, у документима УН и ОЕЦД истиче се да електронскофактурисање доприноси безбедности целокупног процеса фактурисањаумањујући ризик од губитака документата, као и увећавајући ефикасностнаплате пореза и смањења пореског јаза, нарочито у области ПДВ-а.9Директива 2014/55/ЕУ није први извор тврдог права ЕУ који се бавипитањем електронског фактурисања. Наиме, Директива Савета 2006/112/ЕЗо заједничком систему пореза на додату вредност, од 28. новембра 2006. ињене сукцесивне измене и допуне (Директива о ПДВ-у), такође регулишепоједина питања електронских фактура приступајући им пре свега изпореске перспективе. У том контексту, Директива о ПДВ-у такође не уводиобавезност електронског фактурисања.10 Међутим, значајно је да се њоме,за разлику од Директиве 2014/55/ЕУ, не захтева да електронска фактураима структурисани формат, већ једино минимални обавезни садржај, којисе, дакле, може издати и примити у било ком електронском формату.11Дакле, упркос томе што Директива о ПДВ-у, попут Директиве 2014/55/ЕУ,поставља као циљ правилно функционисање унутрашњег тржишта,Директива о ПДВ-у на том путу не тежи интероператибилности, штопредставља њено ограничење. Да би се значај успостављања поменутеинтероператибилности што боље сагледао, битно је имати у виду изразитуразноликост европских решења за електронско фактурисање, која јепостојала пре усвајања Директиве 2014/55/ЕУ. У том светлу, ревидиранаПрепорука бр. 6 под називом „Усклађен изглед фактуре за међународнутрговину”, која је донета у оквиру УН, наводи да постоје препреке унационалној и међународној трговини које произилазе углавном из
9 Annex to Recommendation No. 6 “Aligned Invoice Layout Key for International Trade” toaccommodate e-invoicing, UN/CEFACT, ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/8/Rev.1, 11February 2011, Submitted by International Trade Procedures Working Group (ITPWG) –TBG15 for approval, Centre for Trade Facilitation and Electronic Business Sixteenth session,Economic Commission for Europe, Committee on Trade, pp. 4–11, Интернет:http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec_index.htm,10.9.2022; Tax Administration Report, “Comparative Information on OECD and otherAdvanced and Emerging Economies”, OECD, 2019, p. 63, Интернет: www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2019_74d162b6-en, 18.10.2022; “Technology Tools toTackle Tax Evasion and Tax Fraud”, OECD, 2017, p. 19, Интернет: www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf, 11.10.2022.10 “Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of valueadded tax”, OJ L 347, 11.12.2006, pp. 1–118; “Consolidated text: Council Directive2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax”, Интернет:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A02006L0112-20160601,18.11.2022.11 Члан 217 Директиве о ПДВ-у.



разноврсних регулаторних захтева, наглашавајући да су оне најочигледнијеу Европи због разноврсног националног законодавства које омета привреднадруштва и администрације да консолидују окружење електронске трговине.Ревидирана Препорука бр. 6 даље наводи да је недостатак званичнихтумачења за примену постојећих правних аката, и њихову интеракцију упрекограничним ситуацијама, створила климу неизвесности која иманегативан утицај на улагања и развој решења за електронско фактурисање.12Дата препорукa била је састављена пре него што је Директива 2014/55/ЕУнамењена смањењу поменуте разноврсности ступила на снагу. Међутим,накнадно објављен извештај, који је припремљен око годину дана након штоје ова Директива почела да се примењује, потврдио је европску разноврсносткоја се повезује са чињеницом да постоји преко 40 различитих националнихзаконодавстава, преко 100 језика, као и бројни стандарди који су у примениу Европи. Према ауторима тог извештаја, разноврсност и фрагментацијатржишне структуре воде ка трошковима преноса по фактури далеко изнадпросека у поређењу са просечном ценом на светском нивоу.13 Будући да је овајизвештај донет у кратком року након почетка примене Директиве2014/55/ЕУ, извештај не пружа релевантне податке о њеним стварнимефектима. Међутим, његов значај огледа се у томе што указује на димензијепроблема дивергентности постојећих режима електронског фактурисања,пре свега у Европи, а самим тимe открива и основне разлоге који суподстакли на усвајање Директиве 2014/55/ЕУ. 
3) МЕРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕДиректива 2014/55/ЕУ представља кључни извор тврдог права ЕУ који јеу целини посвећен питању електронског фактурисања. Међутим, као што јераније већ напоменуто датом акту су претходили други значајни акти који субили доношени у оквиру ЕУ. Неки од њих припадају изворима меког а другитврдог права. Такође, након усвајања Директиве 2014/55/ЕУ у оквиру ЕУдонети су акти који су од значаја за прецизирање њених решења. У оквиру овецелине детаљније ће бити представљени једино акти ЕУ који су и даље наснази, а односе се на нека од питања електронског фактурисања, док ћеДиректива 2014/55/ЕУ као кључни акт ЕУ у овој области бити посебноанализирана у оквиру следеће целине. Најпре, значајна је Директива о ПДВ-укоја електронску фактуру сматра алатком која обезбеђује уједначеност
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12 Анекс уз Препоруку бр. 6 „Усклађен изглед фактуре за међународну трговину”, став2, стр. 2.13 Bruno Koch, “The e-invoicing journey 2019–2025”, Billentis Report, Fourth Edition, 2019, стр.45, Интернет: www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf, 14.10.2022.
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достављених информација у вези са изјавама о питањима кретања робе ипружања услуга, као и благовременост размене информација.14 Битно јеимати у виду да је пре њеног доношења била на снази у ЕУ Директива2001/115/EЗ од 20. децембра 2001. године, којом се мења Директива77/388/ЕЗ ради поједностављивања, модернизације и хармонизовањауслова утврђених у погледу пореза на додату вредност, која је такођерегулисала питања електронске фактуре попут њеног минималногобавезног садржаја и електронског потписа. Она, међутим, неће битипредмет детаљније анализе у овом раду, будући да је Директива о ПДВ-у употпуности обухватила све њене релевантне одредбе.15 Директива о ПДВ-унормира значајна питања која су релевантна за електронске фактуре,укључујући принцип једнаког третмана штампаних и електронских фактура,дефиницију електронске фактуре и њен миниминални обавезни садржај.Њоме се предвиђа да ће државе чланице једнако третирати штампане иелектронске фактуре, без повећавања административног терета. То значи даби контролне надлежности пореских органа, као и права и обавезе порескихобвезника, требало да се примењују подједнако без обзира да ли се порескиобвезник одлучио за издавање папирних или електронских фактура.16Директива 2014/55/ЕУ уводи одређене промене у том погледу, које ће битианализиране касније у тексту. Даље, Директива о ПДВ-у садржи дефиницијуелектронске фактуре, прописујући, као што је раније напоменуто, да се поделектронском фактуром подразумева фактура која садржи информације којесу потребне сходно Директиви о ПДВ-у, а које су издате и примљене у билоком електронском формату.17 То значи да супротно Директиви 2014/55/ЕУ,Директива о ПДВ-у препознаје електронске фактуре у ПДФ-у и другимчитљивим форматима као важеће електронске фактуре. Потребно је имати увиду да ПДФ фактура није оригинална електронска датотека, јер руковањетаквом фактуром захтева ручну интервенцију примаоца: подаци о фактуриморају се увести ручним уносом или помоћу ОЦР софтвера. ПДФ фактура истотако не пружа исте аналитичке предности као „истинске” електронске фактурепримљене у структурираним, тј. машински читљивим форматима.18 Коначно,
14 Panagiotis Zafeiropoulos, Vassilis Smokovitis, Novak Anđelić, op. cit., pp. 18–19.15 Жаклина Спалевић, „Правни аспекти примене електронских фактура”, Пети научни

скуп, Успон-право, Универзитет Сингидунум, 2013, Ваљево, стр. 257.16 Ibid.17 Члан 217 Директиве о ПДВ-у.18 “European e-invoicing, Pagero White Paper, Current landscape, benefits and challenges”,2019, Интернет: https://www.gs1uk.org/sites/default/files/2019-07/Pagero%20White%20Paper%20%20European%20einvoicing.pdf, 11.9.2022, p. 3. Поред тога, Директивомо ПДВ-у предвиђа се да порески обвезници нису обавезни да користе одређенутехнологију електронског фактурисања. Директива о ПДВ-у предвиђа да се



Директивом о ПДВ-у утврђује се минимални обавезни садржај фактуре, који серазликује од елемената које касније уводи Директива 2014/55/ЕУ.19 Када је речо чувању електронских фактура, Директива о ПДВ-у не садржи потпуна решења.Наиме, у погледу чувања електронских фактура преовлађује начелосупсидијарности у праву ЕУ, тачније Директива о ПДВ-у садржи свега неколикообавезујућих решења по том питању. Наиме, чланом 233 Директиве о ПДВ-упредвиђа се да се веродостојност порекла, интегритет садржине и читљивостфактуре, било у папирној или електронској форми, обезбеђују од тренуткаиздавања до краја периода у којем се фактуре чувају. Дакле, чување електронскефактуре мора да буде спроведено на начин да испуни поменута три услова. Упогледу извора меког права ЕУ који су значајни за електронско фактурисање,битно је напоменути да су доношењу Директиве 2014/55/ЕУ претходилеразличите иницијативе, које су биле усмерене на подстицање електронскогфактурисања у ЕУ. У Саопштењу „Остваривање погодности електронскогфактурисања у Европи”,20 Европска комисија (ЕК) залагала се за то даелектронско фактурисање постане преовлађујући режим фактурисања у ЕУ до2020. године. Поред тога, Европски парламент је две године касније, у својојрезолуцији из 2012. године, позвао државе чланице да до 2016. године уведуобавезност електронског фактурисања у јавним набавкама. Након тога, државечланице ЕУ, у Талинској декларацији из 2017. године, позвале су органе ЕУ дапреузму мере у циљу остваривања начела „интероператибилности каостандарда”, између осталог, проширивањем примене електронскогфактурисања на више области.21 Ове иницијативе су подстакле увођењеобавезности електронског фактурисања у Европи на националном нивоу, најпреу области јавних набавки а затим и шире. Поједине државе чланице ЕУ учинилесу електронско фактурисање обавезним у погледу свих трансакција измеђусубјеката јавног и приватног сектора, дакле не ограничавајући се искључиво напоступке јавних набавки. Последњих година неке европске државе, попут
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аутентичност и интегритет електронских фактура може обезбедити на неколиконачина, нпр. коришћењем постојећих технологија као што је Електронска разменаподатака (Electronic Data Interchange – ЕДИ) и напредни електронски потписи.Panagiotis Zafeiropoulos, Vassilis Smokovitis, Novak Andjelic, op. cit., стр. 19.19 Члан 226 Директиве о ПДВ-у. 20 “Communication Reaping the benefits of e-invoicing for Europe”, COM(2010) 712, наведенапрема Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on electronicinvoicing in public procurement /*COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD), ExplanatoryMemorandum, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0449&from=SK21 “Ministerial Declaration on eGovernment – the Tallinn Declaration, News Article”, EuropeanCommission, 6.10.2017, Интернет: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration, 18.10.2022.
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Италије, отишле су још даље и увеле обавезност електронског фактурисања упогледу широког круга трансакција, које обухватају и оне између субјекатаприватног сектора. Дате режиме електронског фактурисања подржала је ЕУуверена да ће они значајно допринети умањењу ПДВ јаза, као и уопште успешнојнаплати пореза и онемогућавања пореске евазије. Тачније, огроман ПДВ јаз којије био забележен у Италији, представљао је један од главних разлога на основукојих је усвојен италијански захтев и добијено одобрење за одступање одчланова 218 и 232 Директиве о ПДВ-у, како би могли да наметну обавезноелектронско фактурисање у Б2Б (business-to-business) и Б2Ц (business-to-consumer)трансакцијама.22 Најзад, од великог значај за дефинисање европског стандардаелектронског фактурисања је Одлука која је донета 2017. године, од стране ЕКо објављивању европског стандарда за електронско издавање рачуна и спискањегових синтакса, у складу са Директивом 2014/55/ЕУ Европског парламентаи Савета о којој ће касније бити више речи.23 Осим горенаведених аката, ЕУ субитни и документи који се односе на електронско фактурисање, а који су донетиод стране Европског вишеактерског форума о електронском фактурисању(ЕМСФЕИ).24 ЕМСФЕИ представља експертску групу ЕК која окупљапредставнике јавног сектора који се баве питањима електронског фактурисања,као и представнике индустрије и кориснике система електронскогфактурисања, у циљу размене мишљења, најбољих упоредних пракси, као иразматрања питања од заједничког интереса за најшире могуће успостављањесистема електронског фактурисања у Европи.25 Иако документи ЕМСФЕИ не
22 ЕУ је прихватила италијански захтев заснован на аргументима да ће електронскофактурисање донети ефикасне резултате у борби против пореских превара иомогућити пореским властима да изврше аутоматску проверу усклађеностиизмеђу пријављеног и плаћеног ПДВ-а. Видети: “Proposal for a Council ImplementingDecision authorizing the Italian Republic to introduce a special measure derogating fromArticles 218 and 232 of Directive 2006/112/EC on the common system of value addedtax”, Brussels, 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) p. 2. У литератури сенаводи да је Португалија билa прва европска држава која је проширилаелектронско фактурисање на све субјекте. Видети: Alessia Melasecche Germini, LuigiNunzianlegi Proceedings of the 25th International Scientific Conference of PGV Network –

Sciendo, 2019, p. 57.23 “Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on thepublication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the listof its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of theCouncilЕ, C/2017/6835, OJ L 266, 17.10.2017, p. 19–21.24 European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEI).25 “Connecting Europe, European Multi-Stakeholder Forum on eInvoicing Publishes KeyReference Documents”, CFD Digital, Интернет: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/
display/CEFDIGITAL/2018/08/30/European+Multi-Stakeholder+Forum+on+eInvoicing+
Publishes+Key+Reference+Documents, 11.9.2022.



представљају званични став ЕК, њихов значај је неспоран јер јој пружајупрепоруке и помажу у раду у вези са спровођењем правних тековина ЕУ,програма и политика, укључујући посебно Директиву 2014/55/ЕУ.26 АктивностиЕМСФЕИ су организоване по подгрупама које су формиране за период од шестмесеци, а имају за циљ бављење одређеним темама. За предмет овог раданајважнија је активност подгрупе која је формирана у циљу формулисањасмерница за спровођење Директиве 2014/55/ЕУ. Ова подгрупа је 2018. годинеприпремила документ који садржи смернице за јавне управе држава чланицаЕУ, тачније за њихове доносиоце одлука задужене за област електронскогфактурисања. Ради се о Контролној листи за преношење и примену Директиве2014/55/ЕУ.27 Састављена Контролна листа података пружа важне смернице осадржају и структури прописа који треба да буду усвојени у процесу преношењаДирективе 2014/55/ЕУ. Међутим, у том документу ЕМСФЕИ не успева даизричито препоручи надлежним органима држава чланица у ком облику датранспонују дату директиву. Ипак, тумачење смерница садржаних у овојКонтролној листи имплицитно указује на потребу да се ова директива унесе увиду посебног закона, праћеног подзаконским актима. Поред тога, у једном одсвојих докумената ЕМСФЕИ указује на проблем све већег броја држава чланицакоје су увеле додатне захтеве за електронско фактурисање на основунационалних прописа.28 Главни разлог увођења ових додатних захтева је бољанаплата пореских прихода који државе чланице очекују да ће остварити. Овидодатни захтеви нису једнообразни у оквиру ЕУ и редовно превазилазе захтевепостављене Директивом о ПДВ-у и Директивом 2014/55/ЕУ. Они стога водефрагментацији националних одредби и негативно се одражавају на способностпореских обвезника и њихових пружалаца услуга да израђују, испоручују ипријављују електронским путем електронске фактуре на једноставан и усклађенначин. Док би се привредна друштва која послују само на јединственом домаћемтржишту могла уз помоћ пружалаца услуга прилагодити додатним локалнимзахтевима, привредна друштва која послују као мултинационална суочиће се санизом сложенијих изазова. Према ЕМСФЕИ-у, проблем уведених додатних
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26 “Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entitites”, Интернет:https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2650, 11.9.2022.27 “Checklist for the transposition and general implementation of the eInvoicing Directive(2014/55/EU), Guidance for EU public administrations”, European Multi-StakeholderForum on e-Invoicing (EMSFEI), Version 1.0 of 12th of April 2018.28 Реч је о документу којим се разматра пораст додатних захтева и фрагментацијуодредаба које се односе на електронско фактурисање на нивоу држава чланица.“Discussion paper on the growth of additional requirements and the fragmentation ofprovisions relating to eInvoicing at Member State level”, Version 1.0, endorsed by theEMSFEI on 12 April, 2018.
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захтева најприметнији је у области издавања електронских фактура и у областикоје се односе на извештавање и ревизију.29
4) САДРЖАЈ Директива 2014/55/ЕУ садржи решења која су од кључног значаја заелектронско фактурисање у оквиру ЕУ. У наредној анализи биће размотренначин на који је утврђена област њене примене, као и битне обавезе иконцепти који се њоме уводе.  
Област примене ДирективеДиректива 2014/55/ЕУ примењује се једино у погледу режимаелектронског фактурисања који се односи на трансакције у поступкцимајавних набавки. Тачније, њена решења је потребно применити у погледуфактура које потпадају под делокруг директива о јавним набавкама, док сене односи на уговоре који спадају у делокруг Директиве 2009/81/ЕЗ уобластима одбране и безбедности, где се набавка и извршење уговорапроглашавају тајном или морају бити пропраћени посебним мерамабезбедности.30 У складу са Директивом 2014/55/ЕУ, сви субјекти јавногсектора су у обавези да почну да примају и обрађују електронске фактуре узпоштовање европског стандарда електронског фактурисања од 18. априла2019. године.31 Директива 2014/55/ЕУ пружа државама чланицамамогућност да одложе примену Директиве за регионална уговарачка тела инаручиоце до 30 месеци након објављивања позивања на европски стандарделектронског фактурисања и листе синтакси у Службеном гласнику ЕУ. Овамогућност предвиђена је да олакша прихватање електронског фактурисањаза одређене наручиоце, као што су локални и регионални наручиоци и јавнапредузећа.32 Многе државе, укључујући Немачку, примениле су датоодступање од општег рока за транспозицију Директиве 2014/55/ЕУ. 

29 Ibid., p. 7.30 “Summary of the Act, Electronic Invoicing in Public Procurement”, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240602_3, 10.9.2022;Marina Matić Bošković, Jelena Kostić, “The Legislation of the Republic of Serbia in the Fieldof Prevention of Corruption in Public Procurement”, Bratislava Law Review, 2021, vol. 5, no.1, pp. 146–147.31 “European e-invoicing, Pagero White Paper, Current landscape, benefits and challenges”,op. cit.32 Уводна изјава бр. 38 Директивe 2014/55/ЕУ.



Обавеза примања и обраде електронске фактуре издате у
складу са европским стандардом електронског фактурисањаКључна новина коју Директива 2014/55/ЕУ уводи огледа се обавезивањујавног сектора да развије неопходну оперативну, законску и техничкуинфраструктуру која омогућава процес пријема и обраде структуриранихелектронских фактура које су издате од стране привредних друштва илидругих субјеката.33 Другим речима, Директива 2014/55/ЕУ нормира у члану7 обавезу наручилаца и јавних наручилаца да приме и обраде електронскефактуре које су издате у складу са европским стандардом електронскогфактурисања.34 Дакле, њоме се не намеће обавеза издавања електронскихфактура ниједној категорији субјеката, те субјекти јавног сектора и даљемогу да прихватају фактуре у штампаном облику. Директива 2014/55/ЕУ,међутим, не спречава државе чланице да прошире опсег приликомтранспоновања ове директиве у њихово национално законодавство.35 Ускладу с тим, већина држава чланица је електронско фактурисање у Б2Г(business-to-government) трансакцијама учинила обавезним, те је такав режимпостао стандард добре праксе у Европи. Како би обавеза пријема електронскефактуре издате у складу са Директивом 2014/55/ЕУ била што прецизијепостављена, потребно је сагледати у којим ситуацијама наручиоци или јавнинаручиоци имају могућност да одбију електронске фактуре. У том контексту,прецизира се у Директиви 2014/55/ЕУ да јавни наручиоци и наручиоци неби требало да одбију електронску фактуру само због тога што она неиспуњава одређене захтеве који су прописани националним секторскимпрописима или одређеним додатним техничким захтевима уколикоелектронска фактура испуњава услове предвиђене Директивом 2014/55/ЕУ.Штавише, у Директиви 2014/55/ЕУ оправдано се наводи да ова обавеза неби требало да утиче на могућност одбијања електронске фактуре у случају
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33 Panagiotis Zafeiropoulos, Vassilis Smokovitis, Novak Anđelić, op. cit. Dawn Illing, “e-Invoicing the VAT Directive”, Global Sign blog, 2019, Интернeт: https://www.globalsign.com/en-in/blog/e-invoicing-and-the-eu-vat-directive/, 9.9.2022.34 Приликом дефинисања појмова јавних наручилаца, наручилаца, и тела зацентрализоване набавке, Директива 2014/55/ЕУ упућује на одредбе Директиве2014/24/ЕУ о јавним набавкама којом се дати појмови дефинишу.35 У том контексту значајнe су следећи делови преамбуле ове Директиве којипредивђају да Директива 2014/55/ЕУ „не би смела да доводи у питање правоиздаваоца фактуре да бира између достављања фактуре у складу са европскимстандардом о електронском фактурисању, у складу са националним или другимтехничким стандардима, или у папирном облику”, као и да „не би требало даспречава државе чланице да налажу да се само електронске фактуре подносе уоквиру јавних набавки”.
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постојања оправданог основа за одбијање, укључујући ништавост појединиходредаба или уговора у целини. Другим речима, пре плаћања рачуна јавнинаручиоци и наручиоци би у сваком случају требало да имају слободу дапровере да ли садржај електронске фактуре тачно одражава основнупословну трансакцију (на пример, да ли је износ фактуре тачан) и да ли јефактура је упућена одговарајућем примаоцу.36 Ова формулација из преамбулеДирективе 2014/55/ЕУ тумачи се као да има превасходно за циљ да сеунапреди прекогранична интероператибилност и олакша прекограничнатрговина, те да је уведена пре свега због страних лица за која сепретпоставља да не познају специфичности националног законодавствадругих држава.
Дефиниција електронске фактуреКао што је раније напоменуто, дефинција електронске фактуре изДирективе 2014/55/ЕУ, за разлику од Директиве о ПДВ-у, не обухвата „билокоји електронски формат” који укључује ПДФ, већ инсистира наструктурираном електронском формату. Тачније, наводи се да „електронскафактура” означава фактуру која је издата, пренета и примљена уструктурираном електронском формату, који омогућава њену аутоматску иелектронску обраду.37 Када је реч о садржају електронске фактуре, Директива2014/55/ЕУ иде корак даље навођењем основних елемената електронскефактуре, на начин који одступа од основних елемената који су дефинисаниДирективом о ПДВ-у.38 Даље, Директива 2014/55/ЕУ у оквиру преамбулејасно наводи да електронска фактура, у смислу ове директиве, не би требалода укључује електронски потпис као један од својих обавезних елемената.Међутим, њоме се оставља отворена могућност да пошиљалац електронскефактуре гарантује аутентичност порекла и интегритет садржаја фактурепосредством неколико различитих метода, укључујући и путем електронскогпотписа, како би се обезбедила усклађеност са Директивом о ПДВ-у.Директива 2014/55/ЕУ успешно се наслања на одредбе утврђене уДирективи о ПДВ-у о аутентичности порекла и интегритету садржине које

36 Уводна изјава бр. 34 Директиве 2014/55/ЕУ.37 Члан 1 Директиве 2014/55/ЕУ.38 У складу са чланом 6 Директиве 2014/55/ЕУ, неки од основних елеменатаелектронске фактуре су идентификатори процеса и фактуре; обрачунски период;информације о продавцу; информације о купцу; информације о примаоцу уплате;информације о пореском заступнику продавца; референца на уговор; подаци оиспоруци; инструкције за плаћање; информације о додатку или задужењу;информације о ставци на фактури; износ фактуре; и обрачун ПДВ-а. Видети:Panagiotis Zafeiropoulos, Vassilis Smokovitis, Novak Anđelić, op. cit., p. 70.



су уведене Директивом о ПДВ-у, а које пружају потребну сигурност у вези саелектронским фактурисањем. Она такође прецизира могуће издаваоцеелектронских фактура, не ограничавајући се на обвезнике ПДВ-а, који морајубити у могућности да гарантују аутентичност и интегритет електронскефактуре.39 Ово представља илустративан пример спајања и „заједничкогподухвата” две директиве, који се показао успешним у пракси. Ипак,приликом транспозиције ове две директиве долази повремено до проблемајер се Директива о ПДВ-у и Директива 2014/55/ЕУ не преклапају када су упитању основни елементи, садржај и формат електронских фактура.Различите државе чланице решавају ту некомпатибилност на различитеприхватљиве начине руководећи се одредбом Директиве 2014/55/ЕУ у којојсе наводи да њена решења не доводе у питање одредбе Директиве о ПДВ-у. 
Најава европског стандарда електронског фактурисања Директива 2014/55/ЕУ најављује али не успоставља европски стандарделектронског фактурисања. Уместо тога, наводи се да ће се европскистандард развити и тестирати од стране европске организације застандардизацију у року од три године од њеног ступања на снагу и да ћенакон тога сви државни органи власти широм ЕУ бити дужни да примају иобрађују електронске фактуре у складу са развијеним стандардом. Умеђувремену је европски стандард усвојен и постао је применљив.40 Европскистандард електронског фактурисања осмишљен је да омогући успостављањесистема за електронско фактурисање који је прилагођен кориснику, односнокоји је једноставан за разумевање и лако се користи.41 Приликом спровођењастандардизације требало би узети у обзир специфичне потребе малих исредњих предузећа, као и наручилаца, који имају ограничено особље ифинансијска средства.42 Од држава чланица такође се тражи да узму у обзирпотребе малих и средњих предузећа и наручилаца, и да свим јавнимнаручиоцима, наручиоцима и испоручиоцима пруже потребну подршку какоби европски стандард електронског фактурисања могао да се користи. Таква
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39 Dawn Illing, “e-Invoicing the VAT Directive”, Global Sign blog, op. cit.40 “Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on thepublication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the listof its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of theCouncil”, C/2017/6835, OJ L 266, 17.10.2017, p. 19–21.41 Више о супротном ставу да су потребне даље измене на нивоу ЕУ како би олакшалаупотреба стандарда и уопште електронског фактурисања видети у: Matej Kačaljak,“Paying Taxes in the Digital Age”, Bratislava Law Review, 2020, vol. 4, no. 2, p. 28.42 Уводна изјава бр. 22 и члан 3Директиве 2014/55/ЕУ.
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подршка требало би да се огледа у организовању обука, посебно за мала исредња предузећа.43
Дефиниције које олакшавају разумевање 
и примену електронског фактурисања Право ЕУ, а по правилу и национална законодавства не користе нитидефинишу појам „структуре” електронске фактуре. У том погледу исти приступсе следи и у Директиви 2014/55/ЕУ, будући да она не садржи тај појам већ оделемената битних за структуру електронске фактуре садржи појмовеевропског стандарда, као и делова овог стандарда (семантичког моделаподатака и синтаксе). Наведени појмови могли би се условно описати каоструктура електронске фактуре, због тога што упућују како на садржинскеелементе која она треба да садржи тако и на формат у којем се електронскафактура издаје и прима.44 Најпре, Директива 2014/55/ЕУ приликомдефинисања „европског стандарда” електронског фактурисања упућује надруги акт ЕУ који дефинише европски стандард издат од Европског комитетаза стандардизацију на начин да обухвата два дела: први део се састоји одсемантичког модела података основних елемената електронске фактуре ипопис синтакси, док се други део састоји од листе синтакси у складу са ЕН16931-1.45 Ова дефиниција значајна је пошто указује на сложеност структуреи делова европског стандарда. Друго, Директива 2014/55/ЕУ под„семантичким моделом података” електронске фактуре подразумеваструктурисан и логички међусобно повезан скуп појмова и њихових значењакојима се прецизирају основни елементи електронске фактуре, односноелементи које она мора да садржи.46 Дефиниција семантичког модела податакаелектронске фактуре, као дела европског стандарда, значајна је јер указује наблиску везу и условљеност која постоји између европског стандарда иосновних елемената електронске фактуре који су такође дефинисани овомДирективом. Треће, Директива 2014/55/ЕУ под „синтаксом”, која би се грубомогла превести као формат, подразумева машински читљив језик који се

43 Уводна изјава бр. 41 Директиве 2014/55/ЕУ.44 Директива 2014/55/ЕУ такође садржи дефиницију „синтаксичких правила”. Под„синтаксичким правилима” подразумева смернице о томе како би семантички моделподатака електронске фактуре могао бити заступљен у различитим синтаксама.Види: члан 2 Директиве 2014/55/ЕУ.45 “Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on thepublication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the listof its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of theCouncil”, OJ L 266, 17.10.2017, p. 19–21.46 Члан 2 Директиве 2014/55/ЕУ. 



користи за приказивање елемената података садржаних у електронскојфактури. Тачније, реч је о техничком запису који је употребљен за приказ овихелемената.47 Неопходност преношења горенаведених дефиниција унационална законодавства може се објаснити на више начина. Најпре, тиме бисе извршило потпуно транспоновање дате одредбе Директиве 2014/55/ЕУ.Други, још значајнији разлог за увођење дефиниција „европског стандарда”,„синтакси”, и „семантичког модела података” у национална законодавстваогледа у томе што у тренутку транспоновања Директиве 2014/55/ЕУ, устручној и широј јавности још увек не постоји довољно развијена свест оструктури коју електронска фактура мора да задовољава да би испуниластандарде интероператибилности, као и допринела уштеди у времену,простору, па дугорочно и финансијским уштедама. Иако Директива2014/55/ЕУ изричито не спомиње концепт националног стандардаелектронског фактурисања, она посредно допушта постојање и паралелнупримену других националних стандарда, све док то не угрожава и не доводи упитање прописану обавезу јавних наручилаца и наручилаца да паралелнопримају и оне електронске фактуре које су издате у складу са европскимстандардом. У складу са могућношћу прописивања националног стандарда, уупоредној европској пракси често се наилази на решење постојањанационалних стандарда, који су у употреби практично паралелно са европскимстандардом електронског фактурисања. Чини се да је нарочито у почетнимфазама примене електронског фактурисања, у смислу Директиве 2014/55/ЕУ,потпуно оправдано паралелно постојање националног и европског стандарда,будући да увођење електронског фактурисања представља велику новину иизазов за државе чланице. Пракса показује да се државама у прво времеприхватање основних елемената електронске фактуре из Директиве2014/55/ЕУ чинило посебно компликованим, будући да се ти елементи честоне поклапају са елементима које прописују национални прописи. Ипак наконпротека одређеног времена, приметно је све јаче ослањање држава чланицана европски стандард електронског фактурисања. На крају, битно је имати увиду да иако се Директивом 2014/55/ЕУ настоји олакшати семантичка (упогледу садржаја), и синтактичкa (у погледу формата) прекограничнaинтероперабилност између испоручилаца и јавног сектора у оквиру ЕУ, њомесе не нормирају модели или методе испоруке који би јавне управе требало даподржавају приликом пријема електронских фактура.48
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47 “Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870...”, op. cit., art. 1.48 “The adoption of e-invoicing in public procurement, Guidance for EU public administrations,”Activity Group of the European Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing (EMSFEI), 21 March2016, pp. 26–27, Интернет: www.slideshare.net/andreacaccia/the-adoption-of-einvoicing-in-public-procurement-guidance-paper-for-eu-public-administrations, 11.9.2022.



5) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУДиректива Европског парламента и Савета 2014/55/ЕУ, од 16. априла2014. године, о електронском фактурисању у јавној набавци ступила је наснагу 26. маја 2014. године. Консолидована верзија Директиве Савета2006/112/ЕЗ о заједничком систему пореза на додату вредност, од 28.новембра 2006, и њене сукцесивне измене и допуне ступила је на снагу 11.јуна 2022. године.
6) ИЗВОРИAnnex to Recommendation No. 6 “Aligned Invoice Layout Key for InternationalTrade” to accommodate e-invoicing, UN/CEFACT, ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/8/Rev.1, 11 February 2011, Submitted by International Trade ProceduresWorking Group (ITPWG) – TBG15 for approval, Centre for Trade Facilitationand Electronic Business Sixteenth session, Economic Commission for Europe,Committee on Trade, Интернет: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec_index.htm, 10.9.2022.“Checklist for the transposition and general implementation of the eInvoicingDirective (2014/55/EU), Guidance for EU public administrations”, EuropeanMulti-Stakeholder Forum on e-Invoicing (EMSFEI), Version 1.0 of 12th of April2018.“Communication Reaping the benefits of e-invoicing for Europe”, COM(2010) 712,наведена према: Proposal for a Directive of the European Parliament and ofthe Council on electronic invoicing in public procurement /*COM/2013/0449final – 2013/0213 (COD), Explanatory Memorandum, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0449&from=SK“Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on thepublication of the reference of the European standard on electronic invoicingand the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the EuropeanParliament and of the Council”, C/2017/6835, OJ L 266, 17.10.2017.“Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on thepublication of the reference of the European standard on electronic invoicingand the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the EuropeanParliament and of the Council”, C/2017/6835, OJ L 266, 17.10.2017.“Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on thepublication of the reference of the European standard on electronic invoicingand the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the EuropeanParliament and of the Council”, OJ L 266, 17.10.2017.
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“Connecting Europe, European Multi-Stakeholder Forum on eInvoicing PublishesKey Reference Documents”, CFD Digital, Интернет: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2018/08/30/European+Multi-Stakeholder+Forum+on+eInvoicing+Publishes+Key+Reference+Documents,11.9.2022.“Consolidated text: Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on thecommon system of value added tax”, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A02006L0112-20160601, 18.11.2022.“Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system ofvalue added tax”, OJ L 347, 11.12.2006.Ћорић, Весна, Кнежевић Бојовић Ана, “Legal Science and Regulatory Reform inSerbia: One Step Forward, Two Steps Back”, in: Legal Science: Functions,
Significance and Future in Legal Systems II, University of Latvia, 2019.“Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April2014 on electronic invoicing in public procurement”, OJ L 133, 6.5.2014.“Discussion paper on the growth of additional requirements and the fragmentationof provisions relating to eInvoicing at Member State level”, Version 1.0, endorsedby the EMSFEI on 12 April, 2018.“European e-invoicing, Pagero White Paper, Current landscape, benefits andchallenges”, 2019, Интернет: https://www.gs1uk.org/sites/default/files/2019-07/Pagero%20White%20Paper%20%20European%20einvoicing.pdf,11.9.2022.Germini, Alessia Melasecche, Nunzianlegi, Luigi, Proceedings of the 25th
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“Ministerial Declaration on eGovernment – the Tallinn Declaration, News Article”,European Commission, 6.10.2017, Интернет: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration,18.10.2022.„Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)2022–2025“.„Преговарачка позиција Републике Србије за Међувладину конференцију оприступању Републике Србије Европској унији за Преговарачко поглавље5 Влада Републике Србије”, Београд, 21. март 2016. године.„Предлог Закона о електронском фактурисању”, Интернет: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.parlament.gov.rs%2Fupload%2Farchive%2Ffiles%2Fcir%2Fdoc%2Fpredlozi_zakona%2F2021%2F582-21.doc&wdOrigin=BROWSELINK, 10.10.2022.“Proposal for a Council Implementing Decision authorizing the Italian Republic tointroduce a special measure derogating from Articles 218 and 232 of Directive2006/112/EC on the common system of value added tax”, Brussels, 5.2.2018COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE).“Register of Commission Expert Groups and Other Similar Entitites”, Интернет:https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2650, 11.9.2022.Спалевић, Жаклина, „Правни аспекти примене електронских фактура”, Пети
научни скуп, Успон-право, Универзитет Сингидунум, Ваљево, 2013.Спалевић, Жаклина, Вићентијевић, Косана, „Правни и рачуноводствениизазови детекције превара у примени електронских фактура”;
Безбедност, 2018, бр. 2.Спалевић, Жаклина, Вићентијевић, Косана, Јеротијевић, Зоран „Применаелектронског документа у пословној пракси”, Европско законодавство,2019, бр. 67.“Summary of the Act, Electronic Invoicing in Public Procurement”, Интернет:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240602_3, 10.9.2022.“Шта доноси нови Закон о електронском фактурисању”, 29.10.2021, Параграф,Интернет: www.paragraf.rs/baza-znanja/elektronsko-poslovanje/sta-donosi-novi-zakon-o-elektronskom-fakturisanju-cuvanje-elektronskih-faktura.html,8.10.2022.Tax Administration Report, “Comparative Information on OECD and otherAdvanced and Emerging Economies”, OECD, 2019, Интернет: www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2019_74d162b6-en, 18.10.2022.
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“Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud”, OECD, 2017, p. 19,Интернет: www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf, 11.10.2022.“The adoption of e-invoicing in public procurement, Guidance for EU publicadministrations”, Activity Group of the European Multi-Stakeholder Forum one-invoicing (EMSFEI), 21 March 2016, Интернет: www.slideshare.net/andreacaccia/the-adoption-of-einvoicing-in-public-procurement-guidance-paper-for-eu-public-administrations, 11.9.2022.Zafeiropoulos, Panagiotis, Smokovitis, Vassilis, Anđelić, Novak, “E-Invoicing Guidein Questions and Answers An Essential Introduction to Electronic Invoicing andits Aspects”, Project E-business Development, p. 11, Интернет: https://europa.rs/images/publikacije/E-Invoicing_ENG.PDF, 5.11.2022.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУНационални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НППА), у делу укојем се бави усаглашеношћу домаћих прописа са кључним прописима ЕУ изПреговарачког поглавља 5 (јавне набавке), не спомиње Директиву2014/55/ЕУ, већ друге правне тековине из Преговарачког поглавља 5.49 Њеноизостављање из НППА-а може да се објасни текстом Преговарачке позицијеРепублике Србије за Међувладину конференцију о приступању РепубликеСрбије Европској унији за Преговарачко поглавље 5 (Преговарачкапозиција).50 Наиме, њом се истиче да „Република Србија прихвата тековинеЕУ у Поглављу 5”, и да ће бити „у позицији да их у потпуности спроведе доступања у чланство онако како оне гласе на дан 13. маја 2014. године”, док ћепреостале правне тековине ЕУ, које су настале тек након подношења овепреговарачке позиције, да спроведе „у складу са резултатима преговора уовом поглављу”. На основу тога што је Директива 2014/55/ЕУ донета 16.априла 2014. године, а ступила на снагу тек 20 дана након њеногобјављивања у Службеном листу ЕУ, закључује се да Директива не спада управне тековине ЕУ које је Република Србија прихватила у Преговарачкојпозицији. Наиме, Република Србија је прихватила једно правне тековине ЕУ„онако како оне гласе на дан 13. маја 2014. године”. У погледу накнаднихправних тековина ЕУ наглашава се да ће се оне спроводити у складу са даљимрезултатима преговора о овом поглављу, те да ће као такве бити и преузете.

49 „Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) 2022–2025“, стр. 94–98.50 „Преговарачка позиција Републике Србије за Међувладину конференцију оприступању Републике Србије Европској унији за Преговарачко поглавље 5 ВладаРепублике Србије”, Београд, 21. март 2016. године.
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Дакле, иако Директива 2014/55/ЕУ није експлицитно наведена у НПАА иПреговарачкој позицији, обавеза њеног уношења у домаће законодавство јенесумњива. О томе говоре на првом месту неки од националних докуменатајавних политика, попут Програма развоја електронске управе у РепублициСрбији за период од 2020. до 2022. године, у којима се указује на потребупреношења Директиве у национално законодавство.51 Штавише, томе уприлог говори и Заједничка позиција ЕУ за Поглавље 5 у којој ЕУ „подсећа даможе бити нових правних тековина између 13. маја 2014. године изакључивања преговора”, као и да ће се „Конференција вратити на овопоглавље у неком тренутку”.52 Најзад, одредбе Директиве 2014/55/ЕУдодатно су добиле на актуелности и значају имајући у виду да је у циљуусаглашавања са правним тековинaма у Србији донет Закон о електронскомфактурисању, који је ступио на снагу у мају 2021. године, а који је до сада биоједном мењан.53 На основу поменутог Закона донето је седам подзаконскихаката у току 2021. и 2022. године. 

51 Поред поменутог програма, електронско фактурисање спомиње се и у следећимнационалним документима јавних политика: „Предлог Националног програма засузбијање сиве економије 2022–2025”; „Програм економских реформи за период од2021–2023. године”; „Програм трансформације Пореске управе за период 2021–2025.године” и „Програм реформе управљања јавним финансијама 2021–2025”. Опроблемима транспоновања европског законодавства у унутрашњи правни поредаквидети: Весна Ћорић, Ана Кнежевић Бојовић, “Legal Science and Regulatory Reform inSerbia: One Step Forward, Two Steps Back”, in: Legal Science: Functions, Significance and
Future in Legal Systems II, University of Latvia, 2019.52 Заједничка позиција ЕУ за Поглавље 5, стр. 4 и 5.53 „Шта доноси нови Закон о електронском фактурисању”, 29.10.2021, Параграф,Интернет: www.paragraf.rs/baza-znanja/elektronsko-poslovanje/sta-donosi-novi-zakon-o-elektronskom-fakturisanju-cuvanje-elektronskih-faktura.html, 8.10.2022.



ELECTRONIC INVOICING IN THE EUROPEAN UNION

Summary: The European Parliament and Council Directive 2014/55/EU onelectronic invoicing in public procurement procedures represents a significantadvancement in electronic invoicing. Prior to its adoption, there were acts of theEuropean countries that partially regulated the issues of electronic invoicing.However, those acts were not aimed at improving the operability of the standardsince they did not include the obligation to receive an electronic invoice issued ina structured electronic format, which enables its automatic and electronicprocessing. The Directive imposes an obligation on public-sector entities to receiveelectronic invoices in certain situations but not to issue them, and public-sectorentities can still accept invoices issued in printed form. The member states are freeto expand the scope of application of the Directive when transposing it. The paperfirst presents the purpose of adopting Directive 2014/55/EU and then other EUmeasures that are important for electronic invoicing. After presenting their basiccharacteristics, the content of the Directive is presented, which is the key source ofEU law in the field of electronic invoicing. In order to see the scope of the Directiveas fully as possible, the work also takes into account the documents adopted byother international organisations. The analysis is primarily based on the analysisof the legal acquis of the EU as well as the national acts of the member states thattransposed the Directive into the internal legal order.
Keywords: EU, electronic invoicing, public procurement, value-added tax,harmonisation of rights.
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СВЕОБУХВАТНИ СПОРАЗУМ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И КИНЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ1

Апстракт: Од ступања на снагу Лисабонског уговора 2009. године, Европскаунијa (ЕУ) покренула је интензивне преговоре за постизање праведнијихрешења о слободној трговини са Кином. Будући да је Кина не самонајважнији трговински партнер ЕУ већ и њен системски ривал, чија улагањау критична средства, технологије и инфраструктуру носе одређенесигурносне ризике, ЕУ је 30. децембра 2020. године закључила преговоре оСвеобухватном споразуму о инвестицијама (Comprehensive Agreement on
Investment) са Кином. Споразум би требало да оконча важност постојећихбилатералних трговинских споразума и да омогући већу правну сигурност,а сами тиме и здравије економско окружење унутар саме ЕУ. Споразумпредвиђа слободан и равноправан приступ европских инвеститоракинеском тржишту, уз пружање адекватних законских гаранција онационалном третману и укидању квантитативних и капиталнихограничења. Изједначавање услова пословања и успостављање новихправила за улагања државних кинеских компанија у ЕУ, уз поштовањемеђународних радних, технолошких и еколошких стандарда, као и већетранспарентности државних субвенција, могло би довести до побољшања
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међусобних трговинских односа. Полазећи од наведене претпоставке, ауторстудије сматра да је могуће пронаћи одговарајућа решења која би смањиларизике изазване политичким споровима, а који су довели до обуставепроцеса ратификације Свеобухватног споразума о инвестицијама науштрблегитимних интереса за постизањем узајамно одрживог економског развоја. 
Кључне речи: ЕУ, Кина, Свеобухватни споразум о инвестицијама, узајамниодрживи развој, ризици.
1) УВОДБилатерални односи између ЕУ и Кине одвијају се у последњој деценијина политичком и економском нивоу. Динамика развоја односа на економскомнивоу била је, међутим, нешто већи приоритет у односу на развој политичкиходноса. Ово стога, јер су економски односи одражавали специфичнематеријалне интересе обе стране као и остварену економску међузависносткоја је, према преовлађујућем неолибералном концепту међународниходноса, требало да доведе до стабилности међународног поретка и доизградње друштава благостања.2 Тим пре, ако се пође од чињенице да секинеска економија данас може мерити са економијом ЕУ и да је кинескипривредни раст најбржи на свету, што Кини омогућава да постане највећасветска економска сила у следећој деценији. Отуд је разумљиво да биповећање пословних односа ЕУ са Кином помогло јачању привредног растасамих држава чланица ЕУ, што није занемарљиво ако знамо да Кина имавелики број могућности за привредне инвестиције на тржишту од преко 1,4милијарди становника. То сасвим сигурно, пружа и велике предности. О овимизузетним предностима говори се и у статистичким подацима, према којимаје Кина на крају 2020. године претекла САД и Велику Британију, поставшиглавни трговински партнер ЕУ.3 С друге стране, ЕУ није променила свој статуснајвећег трговинског партнера Кине, углавном у извозу робе, а у мањој мерии у извозу услуга. У оквиру укупних трговинских токова, Кина има суфициту робној размјени са ЕУ, док ЕУ има суфицит у трговини услугама и страниминвестицијама са Кином. У последњој деценији ове инвестиције ЕУ у Кини

2 Vinsensio Dugis, “Neoliberalisme”, in: Dugis, Vinsensio (ed.), Teori Hubungan Internasional
(Perspektif-perspektif Klasik), Surabaya, Airlangga University Press, 2018; Mizanul Amal, “EU–China Comprehensive Agreement on Investment (CAI): Looking through the European Union’sperspective”, February, 2021, Интернет: https://www.researchgate.net/ publication/349570071_EU-China_Comprehensive_Agreement_on_Investment_CAI_Looking_through_the_European_Union%27s_perspective3 “China edges past US as Europe’s top trade partner”, Euractiv, 3 December 2020, Интернет:https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/china-edges-past-us-as-europes-top-trade-partner/ Accessed 29.8.2022.



износиле су око 148 милијарди евра, док су кинеске стране инвестиције у ЕУизносиле око 117 милијарди евра.4 Међутим, овај аспект билатералнихекономских односа остаје релативно неразвијен. Отприлике половинадиректних страних инвестиција ЕУ у Кини иде у производни сектор, док суулагања у финансијски и услужни сектор остала незадовољавајућа запривреду ЕУ. С друге стране, кинеске стране инвестиције су распрострањенеу земљама чланицама ЕУ и у великој мери су у складу са величином њиховихекономија. Све наведене неједнакости у међусобном инвестициономпословању, уз ограничења приступа кинеском тржишту и недовољнорегулисану заштиту страних инвеститора, утицале су на динамикутрговинске и инвестиционе сарадње, због чега је ЕУ у последњем периодупостала веома скептична у погледу равномерног развоја међусобнихекономских односа третирајући Кину за „конкурента са ограниченимобластима потенцијалног ангажовања”.5 Но, то суштински не опредељујеранији правац кретања и развоја међусобних односа. Коначно, различитиприступи у формулисању развоја међусобних односа Кине и ЕУ не би требалода значе да обе стране немају способност да превазиђу постојеће политичкеи економске разлике које евидентно постоје. Аутор ове студије сматра да бистране могле да остваре позитивне резултате у развоју међусобних односакроз конструктиван дијалог и постепену синхронизацију заједничкихинтереса на регионалном и глобалном нивоу. На крају крајева, анализаосновног текста Свеобухватног споразума о инвестицијама између ЕУ и Кине,који је Комисија објавила 30. децембра 2020. године, говори у прилог таквимразмишљањима.6
2) САДРЖАЈ И СВРХА Према садржају, Споразум има свеобухватан карактер и по много чемупревазилази до сада закључене уговоре о страним улагањима у свету. Иакоконачни текст Споразума није ратификован, чињеница је да он регулишеразличите области инвестиционог пословања које су раније биле регулисане
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4 “EU–China Comprehensive Agreement on Investment, Key Facts and Figures”, EuropeanCommission, 2021, Интернет: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159481.pdf. 13.9.2022.5 Alexandra Brzozovsky, “EU leaders wary of dependencies created with China, but far fromunited“, Euroactiv, 21 October 2022, Интернет: https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-leaders-wary-of-dependencies-created-with-china-but-far-from-united/,28.10.2022.6 “EU–China Comprehensive Agreement on Investment”, European Commission, 30 December2020, Интернет: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf.1.12.2021
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бројним билатералним инвестиционим уговорима (BIT). Споразум не битребало да замени или укине ове претходно закључене билатералне уговоре.Наиме, Свеобухватни споразум о инвестицијама у завршним одредбамашестог дела предвиђа да ће остати саставни део укупних билатералниходноса регулисаних Споразумом о трговинско-економској сарадњи илибудућим Оквирним споразумом. Стога би се могло претпоставити да заменаранијих билатералних аранжмана са Споразумом не би допринела већојправној сигурности, а тиме и здравијем економском окружењу неопходномза испуњавање циљева Заједничке трговинске политике ЕУ. У том смислу,Свеобухватни споразум о инвестицијама има веома амбициозан циљ, јер битребало да омогући отварање кинеског тржишта мимо обавезаустановљених од Светске трговинске организације.7 Ово, наравно, неискључује права и обавезе Кине и ЕУ према Споразуму СТО (Маракешкoмспоразуму о оснивању Светске трговинске организације из 1994. године), идругим мултилатералним, регионалним и билатералним споразумима иаранжманима чији су потписници. Према преамбули Споразума произилазида су стране посвећене испуњавању међународноправних обавеза садржаниху Повељи УН, Универзалној декларацији о људским правима и другим актимаопштег међународног права. На основу тога, стране се залажу за јачањеекономске, трговинске и инвестиционе сарадње, што подразумева високниво заштите животне средине и права радника, укључујући борбу противклиматских промена и принудног рада. С тим у вези, спровођењепредвиђених договорених обавеза може продубити економске односе ЕУ иКине засноване на отворености, реципроцитету и обостраној користи,обезбеђујући недискриминацију, једнаке услове, транспарентност ипредвидљиво окружење за инвестирање засновано на друштвенојодговорности предузећа или одговорном пословног понашања.Препознајући право странака да усвоје и спроводе мере за постизањелегитимних циљева јавне политике, Споразум им намеће обавезу дауспоставе јасна и обострано корисна правила која смањују или уклањајупрепреке за заједничко улагање. У Делу I, Свеобухватни споразум оинвестицијама стандардизује сврху и поставља дефиниције термина који секористе у његовом тексту. Сврха Споразума објашњава се кроз реафирмацијуобавеза према СТО и кроз посвећеност стварању боље климе за олакшавањеи развој међусобне трговине и улагања. С тим у вези, успостављени сунеопходни аранжмани за либерализацију инвестиција. У циљу постизањалегитимних циљева политике, Споразум потврђује право странака да насвојим територијама регулишу јавно здравство, социјалне услуге, јавнообразовање, безбедност и политику заштите животне средине, укључујући
7 Peter H. Eger, “Putting the China–EU comprehensive agreement on investment in context”, China

Economic Journal, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 187, etc.



борбу против климатских промена, јавни морал, социјалну сигурност изаштиту потрошача, заштиту приватности података или промоцију изаштиту културне разноликости. У Делу II, Свеобухватни споразум регулишелиберализацију инвестиција. Ово се посебно односи на захтеве, мере илирадње које су везане за оснивање или рад компанија уговорних страна нањиховој територији (Захтеви за рад и прописи који се односе на вишеруководство и одборе директора). Изузеци су у принципу направљени завладине активности и посебно за аудио-визуелне услуге, услуге ваздушногсаобраћаја и помоћне ваздушне услуге. Правила о либерализацији непримењују се ни на једну меру уговорне стране у вези са државном набавкомдобара или услуга купљених за државне, а не за комерцијалне сврхе. Собзиром на постојеће секторске поделе, Споразум гарантује слободанприступ тржиштима на начин да ниједна страна неће усвојити нитизадржати ограничења која се односе на број предузећа која могу обављатиодређене привредне делатности, број запослених у тим предузећима, укупнувредност њихових трансакција или имовине и захтев да се формира одређенаврста правног лица или да се врше заједничка улагања. Ово је веома важнојер је питање једнаког (недискриминаторног) третмана европскихинвестиционих компанија на кинеском тржишту једно од кључних питањау међусобним преговорима. Са постигнутим решењем европске компанијеби могле да инвестирају у различите кинеске економске секторе (на пример,у аутомобилску, хемијску, машинску, пољопривредну и прехрамбенуиндустрију, енергетику, финансијску, здравствену и еколошку, ваздушни ипоморски транспорт, телекомуникације, сектор истраживања и развоја итд.).То би могло довести до значајног преливања капитала који може ефективноутицати на развој осталих грана привреде обе стране. Свеобухватниспоразум, без обзира на кинеску унутрашњу политику, гарантује „минималнестандарде” националног третмана (члан 4) и третман најповлашћенијихнација (члан 5), док истовремено успоставља тзв. „негативне листе” за свупроизводњу и услужне делатности, што је у складу са решењима садржаниму најновијем кинеском Закону о страним улагањима, који је на снази од 2020.године. Следствено наведеном, предвиђена уговорна решења елиминишу несамо квантитативна, већ и капитална ограничења, што отвара могућност зазаједничка улагања у стратешки важне индустријске секторе. Овакавприступ изједначава услове и успоставља нова правила за улагања државнихкинеских компанија у ЕУ. Свеобухватни споразум о инвестицијамаустановљава и обавезе у погледу транспарентности давања државнихсубвенција кинеским компанијама присутним на европском тржишту, којеподразумевају испуњење услова наведених у Споразуму СТО о субвенцијамаи компензационим мерама (ASCM), без обзира на то да ли се субвенциједодељују предузећима која послују искључиво у услужним секторима. Поредтога, установљена је и одговорност ових компанија у погледу забране
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принудног трансфера технологије и усклађености са одредбама Споразумао трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS), садржаниму Анексу 1Ц Споразума СТО који обавезује све СТО чланице. У Делу IIIСвеобухватног споразума о инвестицијама регулишу се питања оснивања ипословању предузећа према домаћем законодавном оквиру уговорнихстрана. С тим у вези, развијени су услови који се односе на процедурелиценцирања и квалификација за лица која обављају пословну делатност.Овај Део искључује секторе у којима није прихваћен слободан приступтржишту и који нису у складу са клаузулом о националном третману, нитирезервама за постојеће и будуће мере (из Анекса I и II), као и одредбама опосебним категоријама лица (пословним посетиоцимa и лицима унутарпредузећа). Овај Део Споразума садржи и општу обавезу транспарентностикоја подразумева обезбеђење да сви закони, прописи, административнесмернице, процедуре, судске и административне одлуке опште примене увези са било којим питањем које покрива Споразум буду одмах објављениили на други начин учињени доступним јавности на начин који омогућавазаинтересованим и другим странама да се са њима упозна. Непристраснапримена ове обавезе подразумева доследну примену наведених мера наинтерном административном нивоу, као и омогућавање „покривенимпредузећима” и инвеститорима странака да учествују у поступку у мери укојој природа поступка и домаћи прописи то дозвољавају. Посебнимпододељком Дела III, Споразум регулише пружање финансијских услуга натериторијама уговорних страна, не доводећи у питање могућност да странеуведу одређене рестриктивне мере у складу са Анексима. Дакле, без обзирана било коју другу одредбу Споразума, ниједна уговорна страна неће битиспречена да усвоји или задржи мере из пруденцијалних разлога, укључујућизаштиту инвеститора, депонената, осигураника или лица према којимапружалац финансијских услуга има фидуцијарну обавезу, или да обезбедиинтегритет и стабилност финансијског система (Prudential carve-out).Наравно, тамо где такве мере не би биле у складу са одредбамаСвеобухватног споразума, не би требало да се користе као средство зазаобилажење уговорних обавеза. У супротном, постоји обавезатранспарентног информисања у вези са обављањем финансијскихактивности. Постоји и обавеза размене информација у вези са испуњењемпореских обавеза. С тим у вези, стране су се сагласиле да поштујумеђународне стандарде о регулисању и надзору и да се боре против утаје иизбегавања пореза у сектору финансијских услуга (стандарди Г20, Одбора зафинансијску стабилност – FSB, Базелског комитета за надзор банака – BCBS,Међународна асоцијација супервизора осигурања – IAIS, Међународнаорганизација хартија од вредности – IOSCO, Радне група за финансијскуакцију – FATF и Глобалног форума за транспарентност и разменуинформација у пореске сврхе). Део IV Споразума посвећен је инвестицијама
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и одрживом развоју. У том смислу, Споразум позива стране да се придржавајумеђународних стандарда садржаних у Агенди 21 о животној средини иразвоју из 1992. године, Јоханесбуршком плану имплементације одрживогразвоја из 2002. године, Министарској декларацији Економског и социјалногсавета УН о пуној запослености и достојанственом раду из 2006. године,Декларацији Међународне организације рада (ILO) о социјалној правди заправедну глобализацију из 2008. године, Завршном документу КонференцијеУН о одрживом развоју из 2012. године под називом „Будућност коју желимо”,те коначно и у Агенди УН 2030 о одрживом развоју. У овом ДелуСвеобухватног споразума о инвестицијама потврђује се посвећеностуговорних страна у промовисању инвестиционог развоја на начин којидоприноси циљу одрживог развоја, за добробит садашњих и будућихгенерација. Ове обавезе подразумевају прихватање чињенице да суекономски развој, друштвени развој и заштита животне средине (кроз тзв.„зелени раст”), међузависне и међусобно ојачавајуће димензије одрживогразвоја. Питања која се још регулишу Делом IV крећу се у оквиримадруштвено одговорног пословања или одговорног пословања које узима уобзир висок ниво заштите животне средине и радних права. Подстичућипостизање циљева одрживог развоја, уговорне стране се позивају да надобровољној основи прихвате добре пословне праксе садржане илиинспирисане Водећим принципима о пословању и људским правима.8 Штосе тиче заштите животне средине, Свеобухватни споразум о инвестицијамапредвиђа поштовање обавеза у вези са климатским променама обухваћенихмеђународним конвенцијама, као што су Оквирна конвенција о климатскимпроменама – UNFCCC и Париским споразумом.9 Заштита радних права, с другестране, обухвата све међународне правне стандарде садржане у ДекларацијиМеђународне организације рада о основним принципима и правима на радуи њеним основним конвенцијама. С обзиром на то да Кина нијератификовала неке од ових конвенција које се односе на принудни рад,слободу удруживања и заштиту права на организовање, колективнопреговарање и укидање принудног рада, ЕУ очекује да Кина то учини ублиској будућности.10 У складу са својим обавезама у оквиру Агендедостојанственог рада, Декларације Међународне организације рада осоцијалној правди за праведну глобализацију из 2008. године и њене
8 Lorenzo Cotula, “EU–China Comprehensive Agreement on Investment: An Appraisal of itsSustainable Development Section”, Business and Human Rights Journal, 2021, vol. 6, no. 2, p. 363.9 “Next steps for a sustainable European future, European – action for sustainability”, EuropeanCommission Communication, COM (2016) 739 final.10 “Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by China”, ILO, 2021, Интернет:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103404. 17.9.2022



Декларације о стогодишњици рада за 2019. годину, обе стране би требало даускладе своје националне инвестиционе политике како би постигле циљевеодрживог развоја. У посебном пододељку Дела IV Свеобухватни споразум оинвестицијама регулише „механизам за решавање разлика”, који укључујемеђусобне консултације, међусобно договорена решења, посредовањестручних панела, накнадне консултације и процедуре amicus curiae.
3) РЕШАВАЊЕ СПОРОВАУ Делу V Свеобухватног споразума о инвестицијама предвиђено јерешавање међусобних спорова између Кине и ЕУ. Иако су две странеформално решиле своје раније неспоразуме у вези са трговинскомконкуренцијом и инвестиционим ривалством, Свеобухватни споразум нијеу потпуности елиминисао све разлоге који оптерећују међусобне економскеодносе. С тим у вези, Споразум успоставља ефикасне механизме заизбегавање и решавање било каквих спорова између страна у оквируСвеобухватног споразума у   циљу постизања, где је то могуће, међусобноусаглашеног решења о тумачењу и примени његових одредби, осим ако ниједругачије одређено (члан 2). Одредбама овог Дела предвиђени су уобичајенимодели мирног решавања спорова, односно постизања споразума крозмеђусобне консултације и у доброј вери, путем посредовања и споразумногпостизања решења кроз формирање арбитражног већа, чији је поступакрегулисан одредбама овог Дела Споразума и Анекса уз његов Пословник.Важно је напоменути да Свеобухватни споразум о инвестицијама предвиђада ће арбитражно веће своје одлуке доносити у складу са његовим одредбама,а да ће њихово тумачење бити у складу са уобичајеним правилима отумачењу међународног јавног права, како је то кодификовано Бечкомконвенцијом о праву уговора. Такође, арбитражно веће би требало да узме уобзир релевантна тумачења у извештајима већа СТО и Апелационог тела којеје усвојило Тело за решавање спорова СТО у вези са суштинскиеквивалентним обавезама. У случајевима кад постоји спор око наводногкршења обавеза из Свеобухватног споразума о инвестицијама, а која јесуштински еквивалентна обавези из другог међународног споразума чији супотписници обе стране, укључујући и СТО споразум, страна која тражиодштету изабраће форум за решавање спора.
4) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕУ Делу VI Свеобухватног споразума о инвестицијама садржане суинституционалне одредбе, које предвиђају успостављање Инвестиционогкомитета који копредседава заједничким копредседавајућим Европско-кинеским економским и трговинским дијалогом (the European-Chinese Economic
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and Trade Dialogue – HED), успостављеним између Европске комисије и Државногсавета Кине на нивоу потпредседника. Сврха овог Комитета огледа се унадгледању и примени предметног Споразума, не само у домену инвестицијавећ и у домену одрживог развоја. Ради одржавања континуитета редовногфункционисања Инвестициони комитет може давати препоруке и усвајатиобавезујућа тумачења, укључујући разматрања у вези са изменама и допунамаСпоразума. Такође, може усвојити међусобно усаглашена решења донета упоступку медијације, као што може донети и одлуке којима се олакшава вођењепоступка већа експерата. Конкретно, Инвестициони комитет може делегиратиодговорности на Радну групу за улагања основану у складу са одредбамаСпоразума и делегирати одговорности на друга тела. У случају аплицирањанових чланица у ЕУ, Инвестициони комитет би могао испитати ефекте таквогприступања на ЦАИ. Она може одлучити о свим неопходним мерамаприлагођавања или транзиције које ће бити одобрене у складу са интернимправним процедурама сваке стране. Овим Делом Свеобухватног споразуматакође се подвлачи значај оснивања Радне групе за одрживи развој, чији језадатак да помогне прогрес у овој области. Такође у Делу VI Свеобухватногспоразума о инвестицијама подвлачи се значај транспарентности дијалога иотворености, што би могло оптимално допринети имплементацији другихуговорних одредби. У погледу постизања посебног споразума о заштитиинвестиција и решавању инвестиционих спорова, стране су се договориле данаставе са разматрањем најефикаснијих решења заснованих на најсавременијимодредбама у области решавања инвестиционих спорова, узимајући у обзирнапредак у структурним реформама решавања инвестиционих спорова у оквируКомисије УН за међународно трговинско право (UNCITRAL).11 Коначно,Свеобухватни споразум предвиђа могућност општих изузетака кроз увођењерестриктивних мера, под условом да се те мере не примењују на начин који бипредстављао средство произвољне или неоправдане дискриминације илиприкривено ограничење либерализације улагања.12
11 Душко Димитријевић, „Рeгулaтoрни oквир Eврoпскe униje зa стрaнe инвeстициje”, у: СaњaJeлисaвaц Tрoшић (ур.), Рeгулaтoрни oквир Eврoпскe униje зa стрaнe инвeстициje,Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд, 2019. Треба напоменути да сепод окриљем UNCITRAL-а тренутно преговара о усвајању Конвенције о мултилатералноминвестиционом суду. Будућа Конвенција би, уколико то дозвољавају међународнеполитичке прилике, на директан начин регулисала целокупно питање решавања споровакоји произилазе из билатералних и мултилатералних инвестиционих споразума.12 Уз ове мере предвиђене су и мере неопходне за заштиту јавног морала или очувањејавног реда, живота или здравља људи, животиња или биљака, како би се обезбедилаусклађеност са законима који нису у супротности са одредбама Споразума, укључујућии оне који се односе на спречавање обмањујућих и лажних пракси или суочавање сапоследицама кршења уговора, заштиту приватности појединаца и заштитуповерљивости појединачних евиденција, рачуна или безбедности.
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5) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУС обзиром на то да је текст Споразума објављен у фази међусобнихпреговора ЕУ и Кине, текст има прелиминарни карактер. Текст подлежедаљим изменама и допунама до тренутка ратификације, односно док гауговорне стране не потврде у складу са својим законодавством. Другимречима, коначан текст Свеобухватног споразума о инвестицијама мораће дапрође унутрашњу правну процедуру одобравања од стране Националногнародног конгреса, док ће на нивоу ЕУ одобрење морати да дају Савет иЕвропски парламент који ће одлучивати простом већином гласова напленарној седници.13 Од момента ступања на снагу, Свеобухвати споразум оинвестицијама имаће међународноправну форму која ће обавезати уговорнестране на неодређено време.
6) ИЗВОРИAmal, Mizanul, “EU–China Comprehensive Agreement on Investment (CAI):Looking through the European Union’s perspective”, February, 2021, Интернет:https://www.researchgate.net/publication/349570071_EU-China_Comprehensive_Agreement_on_Investment_CAI_Looking_through_the_European_Union%27s_perspectivе 2.11.2021.Baijie, An, “Peaceful coexistence a cornerstone of foreign policy”, China Daily, 28May 2104. Berkofsky, Axel, “The EU–China strategic partnership: rhetoric versus reality”, in:Marcin Zaborowski (ed.), Facing China’s rise: Guidelines for an EU strategy,Institute for the Security Studies, European Union, Paris, 2006.Brzozovsky, Alexandra, “EU leaders wary of dependencies created with China, butfar from united”, Euroactiv, 21 October 2022, Интернет: https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-leaders-wary-of-dependencies-created-with-china-but-far-from-united/, 28.10.2022.“China edges past US as Europe’s top trade partner”, Euractiv, 3 December 2020,Интернет: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/china-edges-past-us-as-europes-top-trade-partner/29.8.2022.Cotula, Lorenzo, “EU–China Comprehensive Agreement on Investment: AnAppraisal of its Sustainable Development Section”, Business and Human Rights
Journal, 2021, vol. 6, no. 2.

13 “EU and China Coprehensive Agreement on Investment”, Cliffor Chance, April 2021, Интернет:https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/03/eu-and-china-comprehensive-agreement-on-investment.pdf, 14.11.2022.



Димитријевић, Душко “Contemporary Relations of Serbia and China in a ChangingWorld”, in: Ana Jović Lazić, Alex Troude (eds.), Security Challenges and the Place
of the Balkans and Serbia in a Changing World, Institute of International Politicsand Economics; Faculty of Security Studies, Belgrade, 2020.Димитријевић, Душко, „Рeгулaтoрни oквир Eврoпскe униje зa стрaнeинвeстициje”, у: Сaњa Jeлисaвaц Tрoшић (ур.), Рeгулaтoрни oквир Eврoпскe
униje зa стрaнe инвeстициje, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику иприврeду, Бeoгрaд, 2019.Dugis, Vinsensio, “Neoliberalisme”, in: Dugis, Vinsensio (ed.), Teori Hubungan
Internasional (Perspektif-perspektif Klasik), Surabaya, Airlangga UniversityPress, 2018.Eger, Peter H., ˮPutting the China-EU comprehensive agreement on investment incontext”, China Economic Journal, 2021, vol. 14, no. 2.“EU and China Coprehensive Agreement on Investment”, Cliffor Chance, April 2021,Интернет: https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/03/eu-and-china-comprehensive-agreement-on-investment.pdf, 14.11.2022.“EU–China Comprehensive Agreement on Investment, Key Facts and Figures”,European Commission, 2021, Интернет: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159481.pdf. 13.9.2022.“EU–China Comprehensive Agreement on Investment”, European Commission, 30December 2020, Интернет: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf. 1.12.2021Jiabao, Wen, “Our Historical Tasks at the Primary Stage of Socialism and SeveralIssues Concerning China’s foreign Policy”, People’s Daily, 27 February 2007.“Next steps for a sustainable European future, European – action for sustainability”,European Commission Communication, COM (2016) 739 final.“Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by China”, ILO, 2021, Интернет:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103404. 17.9.2022.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУОдноси између Кине и ЕУ од самог почетка били су од глобалног истратешког значаја. Кина је увек високо ценила улогу и утицај ЕУ урегионалним и међународним пословима. Подржала је процес европскихинтеграција и конструктивну улогу коју ЕУ има на међународном нивоу.Кинеска спољна политика од првих дана свог постојања посвећена јеодржавању мира у свету и демократизацији међународних односа, што су,уосталом, биле и спољнополитичке тежње ЕУ. Добри политички и економски
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односи између ЕУ и Кине временом су довели до успостављања различитихоблика стратешког партнерства. Важност успостављања стратешкогпартнерства између ЕУ и Кине позитивно је утицала на оптимизацију њиховеспољнополитичке позиције у међународним односима и јачање трговинскихи инвестиционих веза. С обзиром на то да је кретање капитала у светунезамисливо без страних директних инвестиција, а да су улагања узмеђународну трговину један од кључних фактора глобализације светскепривреде и регионалних ингеграција, јасно је зашто су ЕУ и Кина, након дугогниза мукотрпних преговора, постигле прелиминарну сагласност око текстаСвеобухватног споразума о инвестицијама. Коначним закључењем овогмеђународног уговора две стране би требало да створе боље услове зауравнотеженију економску сарадњу, да стимулишу и повећају својеинвестиције и трговинске трансакције. У настојању да побољша приступсвом тржишту и да обезбеди боље инвестиционо окружење у сложенимтрговинским односима са Сједињеним Америчким Државама, Кина је успелада избалансира свој однос са ЕУ кроз текст овог Споразума, иако је сама ЕУтоком преговарачког процеса била под сталним притиском СједињенихАмеричких Држава. Обе стране су временом успеле да елиминишу неке однегативних ефеката изазваних текућим политичким тензијама. Разлози зато су били више геополитичке природе, због чега се ЕУ више фокусирала намултилатерализам као кључни сегмент међународних односа, док је Кина, сдруге стране, своју пажњу више усмеравала ка мирољубивој коегзистенцијии изградњи мултиполарног светског поретка, који би одговарао њенојконцепцији хармоничног друштвеног развоја „без униформности”усклађеног са процесом глобализације.14 Ваља приметити да се економскиодноси Кине и ЕУ међусобно допуњују и да имају велики потенцијал за јошвећи развој. Ово може бити невероватно добра прилика да се ови односи убудућности на систематичан и усклађен начин транспонују у „међусобноодрживи развој”. Да би се то заиста и догодило, потребно је у наредномпериоду усагласити постојеће партнерске односе и, у извесном смислу,перманентно радити на отклањању разлика, продубљивању међусобногповерења и ширењу обима сарадње засноване на трагању за заједничким
14 Axel Berkofsky, “The EU-China strategic partnership: rhetoric versus reality”, in: MarcinZaborowski (ed.), Facing China’s rise: Guidelines for an EU strategy, Institute for the SecurityStudies, European Union, Paris, 2006; Wen Jiabao, “Our Historical Tasks at the Primary Stageof Socialism and Several Issues Concerning China’s foreign Policy” People’s Daily, 27 February2007; An Baijie, “Peaceful coexistence a cornerstone of foreign policy”, China Daily, 28 May2104; Душко Димитријевић, “Contemporary Relations of Serbia and China in a ChangingWorld”, in: Ana Jović Lazić, Alex Troude (eds.), Security Challenges and the Place of the Balkans

and Serbia in a Changing World, Institute of International Politics and Economics; Faculty ofSecurity Studies, Belgrade, 2020.



интересима. Коначно, након одобравања Свеобухватног споразума оинвестицијама Република Србија, као држава кандидат за приступање ЕУ,била би у прилици да оствари бенефите из досадашње сарадње са Кином,будући да би заједно са њом била у могућности да пошаље поруку ЕУ да је исама спремна да унапреди своје економско окружење у интересу постизањазаједничког одрживог развоја.
COMPREHENSIVE AGREEMENT ON INVESTMENTS 

BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND CHINA

Summary: Since the entry into force of the Treaty of Lisbon in 2009, the EuropeanUnion has initiated intensive negotiations to achieve fairer solutions on free tradewith China. Since China is not only the most important trade partner of theEuropean Union but also its systemic rival, whose investments in critical assets,technologies, and infrastructure carry certain security risks, the European Unionconcluded the negotiations with China on the Comprehensive InvestmentAgreement on Investment on December 30, 2020. The agreement should end thevalidity of existing bilateral trade agreements and provide greater legal certaintyand, thus, a healthier economic environment within the EU. The agreementenvisages free and equal access for European investors to the Chinese market whileproviding adequate legal guarantees on national treatment and the abolition ofquantitative and capital restrictions. Equalizing business conditions andestablishing new rules for investments by state-owned Chinese companies in theEuropean Union with respect for international labour, technological, andenvironmental standards, as well as greater transparency of state subsidies, couldlead to an improvement of mutual trade relations. Based on the stated assumption,the author of the study believes that it is possible to find appropriate solutions thatwould reduce the risks caused by political disputes leading to the suspension ofthe ratification process of the Comprehensive Agreement on Investments at theexpense of legitimate interests in achieving mutually sustainable economicdevelopment.
Keywords: EU, China, Comprehensive Investment Agreement, mutual sustainabledevelopment, risks.
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ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИР О ОГРАНИЧАВАЊУ
РЕКЛАМИРАЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Филип МИРИЋ
Јелена МЛАДЕНОВИЋ1

Апстракт: Конзумирање дуванских производа вишеструко је штетно поздравље људи. Поменута штетност санкционисана је и у правном системуЕвропске уније (ЕУ), на начин да су Европски парламент и Савет 26. маја 2003.године, донели Директиву 2003/33 о усклађивању закона, прописа иадминистративних одредби држава чланица које се односе на оглашавање испонзорство дуванских производа. Аутори у раду анализирају управо правилаинкорпорирана у овој Директиви која се односе на ограничења рекламирањадуванских производа. Како се Директивом регулише и промет дуванскихпроизвода у државама чланицама Уније, аутори разматрају следећикомпаративни правни приступ као и решења присутана у законодавствуРепублике Србије која се односе на ову материју. Коначно, долазећи доодређених закључака који указују на ефекте ограничавања оглашавања испонзорстава дуванских производа у домаћој привреди, аутори указују и наштетне последице промета дуванских производа на јавно здравље. 
Кључне речи: Дувански производи, ограничење рекламирања, ЕУ, Србија,јавно здравље.
1) УВОДПознато је, да свака дуванска компанија тежи да свој бренд што вишеразвије и у том смислу стекне већу популарност у друштву. Бренд представљаодређено припадање или поверење указано некој компанији. To је нека врста
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„обећања“ које компаније дају својим потрошачима. Суштински, брендирањезначи давање обећања у погледу квалитета одређеног производа или услуге,брзу доставу производа и извршење услуге, као и давање повољности у погледуцене производа. По правилу, бренд се састоји од логоа, боја, слика, типографије,слогана. За бренд је веома значајна и свест о бренду, као и његовапрепознатљивост, што заправо јесу и његови остали елементи. Бренд би кодпотрошача требало да ствара позитивна осећања, асоцијације, те да на тај начинствори, али и задржи, своју позицију у њиховој свести. Он тиме стварааутентичност.2 Потрошачи су у оваквим случајевима везани на „дуге стазе“, штоу принципу представља један вид лојаности. Значај ограничења рекламирањакао теме је велики, посматрано са било ког аспекта - правног, економског илиеколошког. Сви ти аспекти међусобно су условљени и повезани. Дуванскекомпаније обраћају пажњу на паковање производа, јер посебно у овој грани, гдепостоје ограничења рекламирања, паковање је врло битно. Отуд су и битне бојекоје компаније користе приликом израде паклица цигарета. Наравно, уодређеним државама постоји низ правила којих се компаније морајупридржавати приликом паковања дуванских производа (о чему ће више битиречи у наставку текста). У пракси се иначе користе боје које привлаче пажњу,као на пример, црвена, плава, жута, међутим, ту су и сива, црна, понекада и бела.Неке од ових боја асоцирају на оптимизам, енергију, поверење, снагу, а неке наелеганцију и богатство. С друге стране, розе и љубичаста боја које се најчешћекористе на цигаретама намењене су женској популацији. Тим пре, јер су ове бојеизраз женствености, па се у тим паковањима могу наћи “slim“ или “ultra slim“цигарете. Занимљиво је да зелена боја није заступљена на паковањима цигаретајер асоцира на природу и здравље. Пракса говори следеће: за узгој дувана годишње уништи се око 3,5милиона хектара земље у свету. Такође, узгојем дувана уништи се око 200хиљада хектара шума, што је посебно видљиво код земаља у развоју. Око 4,5билиона опушака се годишње у свету одлаже на неодговарајући начин, чимесе ствара око 1,69 милијарди фунти токсичног отпада, што енормно загађујеводу, ваздух и земљиште. Велико оптерећење животне средине видљиво јекод земаља у развоју у којима се обавља око 90% светске производње. С другестране, дуванске индустрије имају огромне приходе и улажу велике количиненовца у финансирање друштвено одговорних пројеката за заштиту животнесредине. Кампања за смањење потрошње дуванских производа „Светски данбез дувана“, позвала је све владе и креаторе политика да побољшају постојећезаконодавство и јачају постојеће законске акте, како би произвођачидуванских производа били одговорни за све економске и еколошке
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последице и трошкове везане за отпадне производе дувана.3 „Светски данбез дуванског дима“ само је један од начинa да се истакне важност овогпроблема у друштву. „Светски дан без дувана“, који се сваке године обележава31. маја, на иницијативу Светске здравствене организације има за циљ даоснажи младе и спречи дејство различитих тактика које користе многедуванске индустрије у циљу придобијања све већег броја потрошача. Прематврдњама Завода за јавно здравље, дуванске индустрије у производњидуванских производа користе многе тактике за привлачење младих људи дапробају дуванске производе, а неке од њих су: додавање специфичних укусадуванским и никотинским производима (укус воћа, бомбона, жвакаћих гума),модерно дизајнирани производи, промоција нових производа узнаглашавање мање штетности у односу на класичне дуванске производе(цигарете).4 Један од најзначајнијих правних докумената који садржиограничења у погледу рекламирања дуванских производа у ЕУ јестеДиректива Европског парламента и Савета ЕУ 2003/33 о оглашавању испонзорству дуванских производа од 26. маја 2003. године.5 У наредном делустудије, изнећемо анализу одредаба садржаних у овој Директиви ЕУ. 
2) СВРХАДиректива 2003/33 има вишеструке циљеве. Најважнији циљ Директивејесте усклађивање закона и других прописа држава чланица о оглашавањудуванских производа и њиховом рекламирању у штампи и осталимштампаним публикацијама, у радијском емитовању, у услугамаинформационог друштва и путем спонзорства, повезаног сa дуваном,укључујући и бесплатну дистрибуцију дуванских производа. Директива јенамењена обезбеђивању слободе кретања медија на које се односи иповезаних услуга, те отклањању препрека при деловању унутрашњегтржишта (члан 1). Уколико сагледамо раније важеће законе и маркетинг праксу, можемо дазакључимо да су 60-их година 20. века највеће присуство у медијима имале

3 Нада Косић Бибић, „31. мај Светски дан без дувана, „Дуван: претња нашој животнојсредини”, Интернет: https://zjzs.org.rs/novost/700, 04.10.2022. 4 Сара Микић, „Обележен Светски дан без дуванског дима”, Интернет: https://www.soinfo.org/vesti/tag/za%C5%A1tita%20mladih%20od%20manipulacija%20duvanske%20industrije%20i%20spre%C4%8Davanje%20upotrebe%20duvana%20i%20nikotina%20me%C4%91u%20mladima/ , Интернет: 25.9.2022.5 “Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on theapproximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member Statesrelating to the advertising and sponsorship of tobacco products (Text with EEA relevance)”, OJL 152, 20.6.2003, pp. 16–19.



цигарете, тако што су имале своје место у ударним терминима великог бројарадијских и телевизијских програма. Данас је ситуација другачија, с обзиромна усвојена законска ограничења широм света. Маркетинг цигарета игенерално дуванских производа, у континуитету ради на изналажењу новихтехника за рекламирање, као одговора на друштвене и технолошке промене,али и ограничавајућу законску регулативу.6 Сврха свих ограничења која сеодносе на дуванске производе јесте смањење потрошње дувана, чиме сесмањује његово негативно дејство на здравље људи. 
3) САДРЖАЈПредметна Директива спада у ред краћих правних докумената у правномсистему ЕУ. Садржи укупно 21. члан. Као што је то номотехнички уобичајено,у преамбули су наведени различити аспекти и потребе за њено усвајање.Посебно је истакнуто да разлике у законодавствима држава чланица могу дадоведу до стварања неједнакости у условима промета дуванских производа.Директива представља корисно средство за хармонизацију правних нормиу дуванској области. Директива пружа дефиниције дуванских производа.Тако, за потребе Директиве користе се следећи термини и појмови:(а) „дувански производи” обухватају све производе израђене, макарделимично од дувана, који су намењени за пушење, шмркање, удисањеили жвакање;(б) „оглашавање” значи сваки облик комерцијалног обавештавања чији јециљ директно или индиректно рекламирање дуванског производа; (в) „спонзорство” значи сваки облик доприноса, правног или физичког лица,сваком догађају, активности или појединцу чији је циљ директно илииндиректно рекламирање дуванског производа (члан 2). Од изузетногзначаја су мере за ограничавање и забрану рекламирања дуванскихпроизвода. Ове мере имају правни и економски аспект и о њима ће битивише речи у наставку рада.Највећи интернет претраживачи као што су Google, Bing, Yahoo, друштвенамрежа Facebook и многе друге, придржавају се закона и постојећих ограничењакада је у питању оглашавање дувана. Према статистичким подацима, многедржаве чланице ЕУ забраниле су рекламирање дувана и дуванских производа,а међу њима се истичу: Аустрија, Мађарска, Немачка, Грчка, Кипар, Шпанија,Италија, Португал, Летонија, Румунија, Словенија, Хрватска, Финска иФранцуска. Споменућемо, примера ради, неке од начина за рекламирање
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дуванских производа као што су: Рекламе на паковању цигарета - наглашавајусе нове карактеристике дувана, нижи садржај никотина, али произвођачи овдеморају бити обазриви, јер са друге стране амбалажа мора да садржи иупозорење о могућим последицама услед коришћења ових производа(штетност по здравље, слике болести); Оглашавање у специјализованимпубликацијама и часописима. Приликом одабира неког од начинарекламирања, неопходно је проучити правилник/закон конкретне државе,који ближе дефинише овај аспект. Дејство рекламирања дуванских производапосебно је видљиво кроз подстицање интересовања код деце и младих, чимесе ствара жеља да пробају дуванске производе, потом кроз подстицањепотрошача да повећају потрошњу, неутрализовање намере пушача да престануса конзумирањем дуванских производа и буђења поновне жеље код оних којису престали са пушењем. Истраживања показују да свака држава појединачноможе у већој или мањој мери ограничити рекламирање дуванских производа,тако да се могу идентификовати две врсте забрана: потпуна и делимична тј.апсолутна и релативна. Још једно истраживање које је спроведено у четиридржаве од којих су две чланице ЕУ (Француска и Финска), показало је да се крозпотпуну забрану рекламирања дуванских производа, потрошња смањила за38%, што даље сугерише да делимична забрана оглашавања дуванскихпроизвода искључиво преко радија и телевизије не би значајно утицала насмањење потрошње. Могуће је дуванске производе оглашавати прекоспецијализованих часописа или књижица које се искључиво дистрибуирају умалопродајним објектима и киосцима за продају дуванских производа ицигарета, па на тај начин продавци могу да одреде старосну доб потрошачачиме реклама неће бити приказана малолетницима. Осим поменутог, упродавницама које су специјализоване за продају дуванских производа,потрошачи могу да се информишу о новим врстама и одређенимкарактеристикама понуђених дуванских производа.7 Ради дестимулисањатражње, а у складу са Европском стратегијом за контролу дувана, Светскабанка дала је препоруку за повећање пореза на дуванске производe. Повећањецена за 10% условљава пад тражње за дуванским производима за око 4%.Следствено произилази да ће бити потребна даља хармонизација измеђудржава чланица ЕУ по овом питању, како би ефективност пореске политикебила на максималном нивоу. Ове мере требало би да доведу и до повећањабуџетских прихода, што је корисно за сваку државу. Осим споменутог, забраномрекламирања, промовисања и спонзорстава дуванске индустрије, доћиће и досмањења потрошње за око 7%. Као један од начина за директно смањење
7 “Case-tobacco: Уведена је потпуна забрана рекламирања цигарета. Ограничењаоглашавања дуванских производа повезана су са законом – О оглашавању”, Thestrip,Интернет: https://thestrip.ru/bs/permanent/delo-tabak-vveden-polnyi-zapret-na-reklamu-sigaret-ogranicheniya-reklamy-tabachnoi/, 06.10.2022. 



потрошње дуванских производа, кроз дестимулисање понуде, помиње се ипрестанак субвенционисања у овој области. Овим би дошло до преусмеравањафинансијских средстава у друге алтернативне пољопривредне културе.Поводом илегалне трговине дуваном, ЕУ је закључила Протокол са Светскомздравственом организацијом како би се пронашло ефикасно и одрживорешење овог проблема. Значај дуванске индустрије за одређену земљу достазависи од развијености економије те државе, биланса спољне трговинедуванским производима, географске распоређености дуванских индустрија,итд. Државе у којима постоји доминантно узгајање дувана сусрећу се садругачијим изазовима у дизајнирању контролних политика у односу на државеу којима је израженија производња дуванских производа. Моћ дуванскеиндустрије изузетно је велика, као и тржиште, што показују и подацимеђународних организација и великог броја истраживања. На основудоступних података, може се закључити да је 2018. године, ово тржиштевредело нешто мање од 690 милијарди долара, а сматра се да ће до 2026.године, достићи вредност вишу од 930 милијарди долара. Цигарете имајунајвеће учешће од 40%. Дуванске компаније улажу значајна финансијскасредства у маркетинг, тако да је 2018. године, износ учешћа достигао преко 9милијарди долара, за промоцију несагоревајућих производа више од 600милиона долара, што подразумева око 15% укупне продаје ове врстепроизвода. Управо оне земље у којима дуванска индустрија има доминантнуили високу позицију, спорије су усвајале законе од значаја за регулисањепромета и рекламирања дуванских производа. Пример је Немачка, која имаизузетно флексибилну политику у поређењу са другим државама ЕУ. Ово јеслучај и са Србијом која претендује да буде чланица ЕУ, али се и даље сматрадржавом која има најлибералније законе у овој области у Европи (у поређењуса државама које нису чланице ЕУ). Осим тога, дуванске компаније у Србијиимају позицију великих послодаваца, инвеститора и пореских обвезника, алии истакнуту позицију због примене друштвене одговорности у свомпословању. Једна од најчешће коришћених мера за смањење употребедуванских производа је повећање акциза, чиме се увећавају малопродајне цене.На тај начин постоје две добробити. Са једне стране, долази до смањењапотрошње дуванских производа, док се са друге стране повећавају државниприходи.8 Следствено наведеном, може се закључити да свака држава понаособима за циљ смањење потрошње дуванских производа, с тим да свака држава узависности од величине тржишта планира и одређује примену мера,придржавајући се горе поменуте стратегије. Мере које ће користитипојединачна држава зависе пре свега од моћи дуванске индустрије, тј.
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заступљености у њеним границама. Када се све то разложи на чиниоце,схватамо да сами резултати ових мера доста зависе и од реаговања појединаца. У теоријским разматрањима заступљена су три методолошка приступау процени тражње за дуванским производима: 
Модел рационалног избора који спада у традиционалне моделе тражње.Код овог модела полази се од претпоставке да су потрошачи рационални усвом одлучивању, што говори о томе да приликом избора се увек одлучују заопцију која максимизира њихову корисност. Код рационалног избора нијепотребна државна интервенција. Највећи недостатак овог модела јесте, штоне уважава зависност пушача од никотина. 
Економски модели адиктивности одбухватају моделе који уважавајуприсуство адиктивности пушача, стављајући првенствено акценат на то дасадашња потрошња зависи од потрошње у прошлом периоду. Међутим, кодњих је занемаривана чињеница да на будућу потрошњу, такође, утичесадашња и прошла потрошња.
Модели интерности концептуалну указују да је понашање пушачавременски недоследно. Приликом сагледавања тражње за дуванскимпроизводима требало би уважити „интерне“ факторе који се односе нанедостатак самоконтроле појединца, свест пушача и његове преференције.Уопште узевши, овај модел служи за смањење потрошње и може сеприменити за повећање акциза, чиме се умањују негативни ефектипотрошње ових производа.9Тржиште дуванских производа доста је специфично по томе да на њемупостоји тражња без обзира на промотивне активности, кампање противпушења, велики број мера. Чак и онда када се смањи тражња за класичнимпроизводима дуванске индустрије, донекле се повећава тражња засупститутивним производима дуванске индустрије. Државе морају дапроцене резултате, како би даље предузимале потребне кораке.Уз наведено ваља узети у разматрање и неценовне детерминанте тражњеза дуванским производима. У ову групу спадају све мере које опредељујутражњу за дуванским производима, а да то није цена и фактори који утичуна цену. Анализирањем неценовних детерминати, могу се идентификоватиразличити комуникациони инструменти дуванске индустрије, док са другестране постоји низ различитих политика којима се тежи смањењу употребедуванских производа. Неценовне детерминанте подједнако су важне као иценовне. Маркетиншке активности дуванске индустрије не разликују се пуноод активности других индустрија, с тим што постоји разлика у пласирањуинформација, тачније разлика у каналима комуникације са потрошачима.

9 Модели наведени према: Ibid., стр. 86-89.



Промотивне активности последњих година највише су запажене кад су упитању електронске цигарете и несагоревајући дувански производи. Циљзабране рекламирања, промоције и спонзорстава дуванских производа јестеда се појединац који до сада није пробао дувански производ спречи да тоикада и учини. Као што је неопходно различитим мерама утицати на тражњуза дуванским производима, потребно је утицати и на понуду. Понуда је та којау великој мери стимулише тражњу. Међутим, проблем код креирањаадекватне политике и стратегије за утицај на понуду јесте страх креатораполитике да ће се на тај начин ослабити привреда, да ће доћи до повећањанезапослености, пада економске активности, као и да ће велики бројпољопривредника остати без прихода, јер они углавном немају некихекономских алтернатива.10
3) МЕРЕ ЕУУпотреба дуванских производа представља велики јавноздравствениризик. Због тога, правном регулисању овог питања посвећена је великапажња у ЕУ. Мере које ЕУ прописује у овој области односе се на различитаограничења рекламирања дуванских производа са циљем сузбијања њиховемасовне употребе. Тако су забрањени сви облици радијског оглашавањадуванских производа. Радијски програми не смеју да спонзоришу предузећачија је главна активност производња или продаја дуванских производа (члан4). У погледу спонзорства, забрањено је спонзорство догађаја или активностикоји укључују или се одржавају у више држава чланица или на други начинимају прекогранични карактер. Такође, није дозвољена бесплатнадистрибуција дуванских производа у контексту спонзорства догађаја, чија јесврха директан или индиректан ефекат рекламирања дуванских производа(члан 5). У погледу санкција за непоштовање правила о ограничењурекламирања дуванских производа, Директива ово питање оставља унадлежност националним законодавствима држава чланица. Државечланице утврђују правила о казнама за непоштовање националних прописа,усвојених према овој Директиви и предузимају све потребне мере како биосигурале њихову примену. Предвиђене казне морају бити ефикасне,пропорционалне и одвраћајуће. Ова правила обухватају одредбе којегарантују да особе или организације које у складу са националнимзаконодавством имају на закону заснован интерес за спречавањеоглашавања, спонзорства или осталих активности неспојивих са овомДирективом, могу покренути судске поступке против таквог оглашавања илиспонзорства, или могу о таквом оглашавању или спонзорству обавеститиорган управе надлежан за одлучивање о притужбама или надлежни суд, како
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би се покренуо одговарајући судски поступак (члан 8). Поштујући начело ослободном кретању људи, роба и услуга, које представља правну основу накојој почива и сама ЕУ, прописано је да је забрањено свако ограничењеслободе кретања производа и услуга које је у складу са Директивом. На овајначин, очувана је кохерентност правних прописа, што позитивно утиче направни систем и правни поредак ЕУ. Белгија, као чланица ЕУ, је увела од 2021.године, забрану која се односе на рекламирање дуванских производа, испредмалопродајних објеката и у њима. Као главни разлог увођења ове забраненаводи се штетност цигарета. С друге стране, према доступниминформацијама, Немачка је једна од држава у ЕУ која има доста либералнуполитику по овом питању, а која тежи промени законске регулативе упогледу рекламирање дуванских производа у биоскопским салама, наплакатима као и у пешачкој зони. Наводи се да ће доћи до промена и у томсмислу, те је планирано да се забране за плакате са рекламом уведу одпочетка 2022. године, за класичне дуванске производе, од почетка 2023.године, за грејаче дувана, док од почетка 2024. године, забрана ће се односитии на електронске цигарете. Забрана рекламирања дуванских производапутем телевизијских и радио реклама већ је примењена.11 Како би цигаретебиле ван видног поља потрошача, један од начина је и уклањање цигарета саполица у продавницама. Цигарете се углавном стављају под пултове, како бипотрошачима биле ван видокруга. Ова мера примењена је у неким државамачланицама ЕУ попут Ирске, Финске, Хрватске, итд. Хрватска Влада задоношење овакве мере није имала дилема, иако је било одређених притисаказа повлачење ове мере. Влада сматра да је приказивање цигарета наполицама једнако њиховом рекламирању, а рекламирање је већ одавнозабрањено у Хрватској. Према веровању хрватске Владе, потпуна забранарекламирања је „терапеутска“ метода која ће поред повећања цене цигарета,утицати на смањење броја пушача.12
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУДиректива ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања уСлужбеном листу ЕУ. Како је Директива објављена у Службеном листу дана20.06.2003. године, произилази да је ступила на снагу дана 11.07.2003. године,и од тада је део правног система ЕУ.

11 „Уводи се забрана рекламирања свих дуванских производа“, Б92, Интернет:https://www.b92.net/zdravlje/vesti.php?yyyy=2020&mm=02&dd=05&nav_id=1650972,01.10.2022.12 „У Хрватској без цигарета на полицама“, Маркетинг мрежа, Интернет:https://marketingmreza.rs/u-hrvatskoj-bez-cigareta-na-policama/, 06.10.2022.



5) ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИУ Републици Србији основни правни акт од значаја за рекламирање робаи услуга јесте Закон о оглашавању.13 Овим Законом уређују се садржинаогласне поруке, општа правила оглашавања, посебна правила и ограничења,директно оглашавање, спонзорство, правна заштита и надзор (члан 1).Забрањено је оглашавање дувана и дуванских производа, укључујући свакоистицање жига или друге ознаке произвођача тих производа. Забрањена једистрибуција бесплатних дуванских производа потрошачима. Забрањено јеистицање жига или друге ознаке произвођача дувана и дуванског производаи у огласној поруци којом се не оглашава произвођач дувана и дуванскогпроизвода, укључујући и огласну поруку којом се оглашава спонзорисанаактивност, ако законом није другачије прописано. Не сматра се оглашавањемизлагање дуванских производа на продајном месту за који је издата дозволанадлежног органа за трговину на мало дуванским производима, у складу сапрописима о промету дуванских производа. Не сматра се оглашавањем ниистицање, односно објављивање, као ни достављање појединачно одређеномпунолетном лицу које је претходно дало сагласност за то, обавештења оквалитету и другим својствима дувана, односно дуванских производа напродајном месту, у стручним књигама, часописима и другим стручнимпубликацијама које су намењене искључиво произвођачима или продавциматих производа, као ни коришћење робне марке или друге ознаке произвођачадуванских производа на средствима пословне комуникације и пословнерепрезентације тог произвођача. Обавештење мора да садржи информацијео саставу, филтеру, паковању, укусу, пореклу, односно друге релевантнеподатке о квалитету и својствима дуванских производа, а обавезно садржиздравствено упозорење законом прописане садржине, на најмање 10%површине приказа тог обавештења. Дувански производ у овом обавештењуможе бити приказан као затворена паклица цигарета или затворенопаковање другог дуванског производа, односно као једна цигарета или другидувански производ, и може садржати важећу малопродајну цену дуванскогпроизвода, одређену и објављену у складу са законом. Опрема за излагањедуванских производа на продајном месту, као и обавештење, не сме дасадржи ликове, звучне или покретне, светлосне (трепћуће) ефекте или билокоји други атрактиван садржај који би био нарочито пријемчив за децу илималолетнике. Обавештење не може да садржи друге изјаве на српском илистраном језику, ако се не односе на квалитет и друга својства дувана идуванских производа. Ако је продајно место, простор у којем се обавља иугоститељска делатност, не сматра се забрањеним оглашавањем, излагањедуванских производа у непосредној близини касе, истицање, односно
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објављивање обавештења као ни истицање робне марке, односно жигадуванских производа на ценовнику или прибору за пушење (нпр. пепељаре,упаљачи, шибице и сл.) у делу простора који је изузет од забране пушења(члан 50). Забрањено је у огласној поруци приказивати пушење илиопонашање пушења, односно употребу дуванских производа. Забране иограничења прописана овим Законом за оглашавање дуванских производа,не односе се на оглашавање које има за циљ превенцију употребе дувана,односно дуванских производа или превенцију изложености дуванском диму,укључујући средства за одвикавање од пушења. У оглашавању ниједозвољено користити жиг или другу ознаку произвођача дуванскихпроизвода. На оглашавање електронских цигарета, течности и делова заелектронске цигарете, као и других производа који по својој функцијипредстављају или замењују цигарете и друге дуванске производе сходно сепримењују правила о оглашавању дуванских производа (члан 51-53).Занимљив је и правни положај оглашивача дуванских производа. Наиме,оглашивач дуванских производа не може да спонзорише медије, програмскесадржаје, спортисте, спортске клубове, спортска такмичења, укључујући испонзорисање појединаца, односно учесника тих манифестација. Оглашивачдуванских производа не може да спонзорише децу или малолетнике, њиховеактивности, као ни лица или активности чију публику претежно чине децаили малолетници. У случајевима спонзорства које није забрањено,дозвољено је коришћење пословног имена и жига произвођача дуванскихпроизвода у просторима намењеним учесницима спонзорисаних скупова ипублици спонзорисаних догађаја. Коришћење пословног имена и жигапроизвођача дуванских производа није дозвољено на сцени и у сценографијикултурног догађаја, односно на други упадљив начин којим би се обезбедилањихова видљивост током евентуалног телевизијског преноса или снимкадогађаја. Коришћење имена и жига произвођача дуванских производа ниједозвољено у огласним порукама којима се оглашава спонзорисани догађај.На спонзорство произвођача електронских цигарета сходно се примењујуодредбе овог члана (члан 69). За непоштовање одредби Закона о оглашавањупредвиђене су и одговарајуће прекршајне санкције. Тако, за кршење овихпрописа казниће се правно лице новчаном казном у износу од 300.000 до2.000.000. динара; физичко лице или одговорно лице у правном лицуновчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара, предузетник новчаномказном од 50.000,00 до 500.000,00 динара, а одговорно лице у органуРепублике Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправеновчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара (члан 79). Реч је о веомависоким новчаним казнама, чак и за привредне субјекте из индустриједуванских производа. Осим наведених санкција, уз прекршајну казну,правном лицу се може изрећи заштитна мера забране вршења одређенеделатности у трајању од шест месеци до годину дана, као и заштитна мера
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јавног објављивања пресуде одговорном лицу у правном лицу може се изрећизаштитна мера забране вршења одређених послова у трајању од шест месецидо годину дана, предузетнику се може изрећи заштитна мера забраневршења одређених делатности у трајању од шест месеци до годину дана. Свеове санкције имају за циљ да санкционишу недозвољена понашања у овојобласти. Ипак, најважније је активно предузимати мере специјалне игенералне превенције подизањем друштвене свести о штетности дувана идуванских производа по здравље људи. Дуванска индустрија, дефинитивнопредставља једну од најјачих индустрија света, што говори и податак да свакегодине приход дуванске индустрије износи око петсто милијарди долара. УРепублици Србији, производњу дувана обављају: „Дуванска индустрија Ниш“,власник “Philip Morris“; „Дуванска индустрија Врање“, власник “BritishAmerican Tobacco“; “Japan Tobacco International“, Сента;“Monus“, Инђија и“Imperial Tobacco“. Требало би имати у виду да употреба било каквих мера каоначина за смањење куповине дуванских производа, треба да се сагледавакроз две призме. Наиме, држава се константно налази у дилеми. Са једнестране, држава утиче на смањење куповине цигарета и на тај начин штитиздравље грађана, док са друге стране, остварује велике економске користиод ове индустрије, јер дуванска индустрија плаћа велике порезе држави изапошљава велики број радника. Дуванске компаније доста пажње посвећујудруштвено одговорном пословању, које подразумева примену одређенихмера од друштвеног значаја, а које превазилазе пословне циљеве компаније.Друштвена одговорност компаније не мора нужно означавати решавањесоциолошких проблема друштва, већ може подразумевати и решавањееколошких проблема и подстицање примене еколошких решења.14Корпоративна друштвена одговорност једне компаније представља односкомпаније према својој улози у друштву, јер компанија мора да будеодговорна у обављању било које сопствене активности која на било којиначин утиче на људе, друштвену заједницу и околину. Приликом преузимањаДИН-а у Нишу након приватизације, компанија “Philip Morris“ је применила“CSR“(Corporate Social Responsibility) стратегију, која се претежно односи наНиш. Компанија је успела да постигне статус прихваћеног партнера од странеграђана, разних институција и омладине. Ова компанија тежи ка томе даучествује и даље у многим пројектима који би допринели бољој будућности.Компанија помаже локалним пољопривредницима да унапреде својупроизводњу, кроз осавремењивање машина, стипендира одређени бројстудената и потпомаже рад одређених културних институција, а све то у
14 Биљана Марковић, Марија Ђекић, Ненад Равић, „Могућности и ограничења брендирањадуванских производа у Републици Србији”, Пословна економија-Business Economics, 2018,vol. XII, бр.1, стр. 188-191.
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циљу остваривања опште друшвених интереса.15 Тако да добар примердруштвено одговорне дуванске компаније јесте управо компанија “PhillipMorris“ са учешћем у пројектима „Покрени се за посао“ и „ Покрени се забудућност“, чији је циљ био смањење незапослености у Републици Србији.Ово нису једина два пројекта које је компанија “Phillip Morris“ испратила, тусу и пакети за децу са инвалидитетом и без родитељског старања, 2014.године помоћ Сектору за ванредне ситуације Републике Србије , наконпоплава које су задесиле Србију, улагање у пројекте развоја заједнице итд.16Осим овога, ова компанија је објавила свој Интегрисани извештај о учинку уобласти екологије, друштвене одговорности и корпоративног управљања, сапосебним освртом на будућност без дуванског дима. Циљ оваквог програмаје да велики број садашњих потрошача пређе на алтернативне производе бездуванског дима до 2025. године. Добар показатељ јесте успешностИнтегрисаног извештаја из 2019. године, који је на светском нивоу показаопрелазак 9,7 милиона корисника на “IQOS“, који не сагорева дуван, већ га самозагрева. Прелазак великог броја потрошача са класичних дуванскихпроизвода на алтернативне производе видљив је и 2020. године, када је допрвог квартала број корисника који су оставили цигарете и прешли на “IQOS“,достигао 10,6 милиона.17 Друштвену одговорност на делу показују и другедуванске компаније као што су “British American Tobacco“ и “Japan TobaccoInternational“. “British American Tobacco“ уложио је значајна средства упројекте за подршку малих и средњих предузећа Пчињског округа,унапређење услова школовања у Вишој техничко-технолошкој школи уВрању, као и то да је дао подршку многим културним манифестацијама уПчињском округу итд. С друге стране, компанија “Japan Tobacco International“,највише пажње посветила је подршци Саветовалишту против насиља упородици и Сигурној кући за жртве насиља у породици, и слично.18Друштвена одговорност дуванских компанија не сме се занемарити, собзиром на то да њихова већа присутност путем различитих акцијаусловљава и једну врсту њиховог „рекламирања без рекламе“, што доводи идо већег профита на неки начин. Осим тога, неке компаније врше промоцију
15 Ксенија Лековић, Инес Ђокић, „Маркетинг аспект друштвено одговорног понашањакомпанија”, Анали Економског факултета у Суботици, vol. 50, број 31/2014, стр. 339,340, 348 и 349. 16 Биљана Марковић, Марија Ђекић и Ненад Равић, op.cit, стр. 191 и 192.17 „Остварен велики напредак на путу ка будућности без дуванског дима,циљ да до 2025.године више од 40 милиона пушача пређе на производе без дуванског дима“, Недељник,Интернет: https://www.nedeljnik.rs/kompanija-filip-moris-philip-morris-international-pmi-objavila-je-svoj-prvi-integrisani-izvestaj-sa-pregledom-ucinka-u-oblasti-ekologije-drustvene-odgovornosti-i-korporativnog-upravljanja-kao-i/, 07.10.2022. 18 Биљана Марковић. Марија Ђекић и Ненад Равић, op.cit., стр. 193.



својих производа директном комуникацијом промотера и пунолетнихпотрошача, који за то претходно дају сагласност у малопродајним објектима,угоститељским објектима и путем специјалних штандова на организованимдогађајима, или у оквиру специјализованих продавница за продају дуванскихпроизвода. Циљ оваквих промоција јесте близак контакт са потрошачима,при чему им се ближе објашњавају карактеристике појединих производа.Дуванска индустрија услед ограничења рекламирања, употребљава низкреативних начина како би промовисала своје производе, придржавајући сепрописа који регулишу овај аспект.
6) ИЗВОРИБојић Владимир, „Шта је бренд?“, Интернет: https://www.digitizer.rs/news-stories/sta-je-brend/; 29.09.2022.„Case-tobacco: Уведена је потпуна забрана рекламирања цигарета.Ограничења оглашавања дуванских производа повезана су са законом -О оглашавању“ Thestrip, Интернет: https://thestrip.ru/bs/permanent/delo-tabak-vveden-polnyi-zapret-na-reklamu-sigaret-ogranicheniya-reklamy-tabachnoi/, 06.10.2022. „Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May2003 on the approximation of the laws, regulations and administrativeprovisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship oftobacco products (Text with EEA relevance)”, OJ L 152, 20.6.2003.„Профит нишког Philip Morrisа у 2017. години 3,8 милијарди динара“, Екапија,Интернет: https://www.ekapija.com/news/2070818/profit-niskog-philip-morrisa-u-2017-godini-38-milijardi-dinara, 08.10.2022. Косић Бибић Нада, „31. мај Светски дан без дувана, „Дуван: претња нашојживотној средини“, Интернет: https://zjzs.org.rs/novost/700; 04.10.2022. Лековић Ксенија, Ђокић Инес, „Маркетинг аспект друштвено одговорногпонашања компанија“, Анали Економског факултета у Суботици, 2014, vol.50, број 31/2014, стр. 335-352.Марковић Биљана, Ђекић Марија и Равић Ненад, „Могућности и ограничењабрендирања дуванских производа у Републици Србији“, Пословна
економија-Business Economics, 2018, vol. XII, бр.1, стр.182-204.„У Хрватској без цигарета на полицама“, Маркетинг мрежа, Интернет: https://marketingmreza.rs/u-hrvatskoj-bez-cigareta-na-policama/, 06.10.2022.Микић Сара, „Обележен Светски дан без дуванског дима“, Интернет:https://www.soinfo.org/vesti/tag/za%C5%A1tita%20mladih%20od%20manipulacija%20duvanske%20industrije%20i%20spre%C4%8Davanje%20upotrebe%20duvana%20i%20nikotina%20me%C4%91u%20mladima/; 25.09.2022.

Европско законодавство, бр. 80/2022

119



„Нове цене цигарета: ево колико ће сада тачно коштати паклица коју випушите“, Бизнис телеграф, В.Б., Интернет: https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3448748-cigarete-poskupljuju-marlboro-ronhil-nove-cene,: 07.10.2022.„Ограничења и забране у оглашавању: од дуванских производа доаутомобилске индустрије?“, Клипинг, Интернет: https://kliping.rs/blog/ogranicenja-i-zabrane-u-oglasavanju-od-duvanskih-proizvoda-do-automobilske-industrije/ Интернет: 28.09.2022. „Остварен велики напредак на путу ка будућности без дуванског дима,циљда до 2025. године више од 40 милиона пушача пређе на производе бездуванског дима“, Недељник, Интернет: https://www.nedeljnik.rs/kompanija-filip-moris-philip-morris-international-pmi-objavila-je-svoj-prvi-integrisani-izvestaj-sa-pregledom-ucinka-u-oblasti-ekologije-drustvene-odgovornosti-i-korporativnog-upravljanja-kao-i/, 07.10.2022. „Стратегија контроле дувана“, Службени гласник Републике Србије, бр. 8/2007. „Уводи се забрана рекламирања свих дуванских производа, Б92, Интернет:https://www.b92.net/zdravlje/vesti.php?yyyy=2020&mm=02&dd=05&nav_id=1650972, 01.10.2022.Зубовић Јован, Ђукић Михајло, Јовановић Оливера, Економски аспекти
контроле дувана и емпиријски налази у Србији, Институт економскихнаука, Београд, 2020.„Закон о оглашавању“ Службени гласник Републике Србије, бр.6/2016,52/2019-др. закон.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУХармонизација стандарда Републике Србије са стандардима ЕУ по питањуконтроле дувана јесте један од предуслова за приступање Србије ЕУ.Република Србија на многе начине покушава да смањи потрошњу дуванскихпроизвода кроз здравствено-едукативне кампање, организовање радионица,стручних скупова, саветовалишта, јавне дебате о дувану, итд. У том смислуона тежи да приступи контроли дувана, на начине које предвиђа Светсказдравствена организација. СЗО је у оквиру Европске стратегије одредила триначина за контролу дувана у Европи: приступ са слабим утицајем на смањењекоришћења дувана – изоловане мере за смањење коришћења дувана;транзициони модел – забране рекламирања, учестале медијске кампање,забране пушења у затвореним просторијама и коначно приступ са јакимутицајем на коришћење дувана-свеобухватне мере и мултисекторскастратегија уз употребу мера пореске политике. Неке од мера које се такођемогу применити јесу пре свега мере које се односе на цене, као на примерподизање цена и пореских стопа на дуванске производе и задржавање тогтренда, повећање пореских стопа изнад стопа инфлације, сврставање
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дуванског дима као канцерогене материје, учестале едукације, упозоравањена здравствене и еколошке последице дуванских производа.19 Хармонизацијадомаћег законодавства са правом ЕУ предвиђа увођење минималних акцизаод 90 еура на 1000 цигарета. У том смислу, планирано је да дође до још 7повећања акциза до 2025. године, како би се достигли предвиђени стандардидоговорени са ЕУ. По паклици цигарета ниво акцизе до 2025. године, требалоби да буде најмање 1,8 евра. Промене нивоа акциза предвиђене су и закласичне цигарете, али и за несагоревајући дуван који се користи каосупститут обичним цигаретама. На тај начин, долази до смањења разлике уакцизама за ове две врсте производа. Акциза на несагоревајући дуван уРепублици Србији износи 6,76% од малопродајне цене, док се у ЕУ тајпроценат креће од 11,08% (Холандија) до 51,04% (Француска). Осим тога,предлог је да се увећају и акцизе на течност за пуњење електронскихцигарета, такође, до 2025.године.20 Ако се погледају подаци из претходнихгодина, може закључити, да компанија “Philip Morris“ из Ниша годинамауназад остварује високе профите. Наиме, по подацима из 2017. годинекомпанија јесте имала одређено смањење прихода на 20,8 милијарди динара,што је смањење прихода од 48,4%, али то је резултат преласка на новипословни модел услужне производње. С друге стране, пословна добит бележискок за 10,3% на износ од 4,5 милијарди динара, а нето профит је достигао3,8 милијарди динара, тачније остварио је повећање за 11,5%. Компанија јеостала незадужена на крају 2017. године.21Глобално говорећи, компаније које се баве производњом дуванскихпроизвода теже остварењу што већег профита. Са друге стране, постоји низмера које спроводи држава, а које се односе и на мере заштите јавног здравља.Стога, Република Србија би требало да усвоји европске стандарде, како бикроз најбољу праксу у овој области, постигла задовољавајуће резултате. 

19 „Стратегија контроле дувана“, Службени гласник Републике Србије, бр. 8/2007 .20 „Нове цене цигарета: ево колико ће сада тачно коштати паклица коју ви пушите“,Бизнис телеграф, В.Б., Интернет: https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3448748-cigarete-poskupljuju-marlboro-ronhil-nove-cene, 07.10.2022.21 „Профит нишког Philip Morrisа у 2017. години 3,8 милијарди динара“, Екапија, Интернет:https://www.ekapija.com/news/2070818/profit-niskog-philip-morrisa-u-2017-godini-38-milijardi-dinara, 08.10.2022. 
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EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK ON LIMITATION 
OF ADVERTISING OF TOBACCO PRODUCTS

Summary: Consumption of tobacco products is harmful to people's health in manyways. The mentioned harm is also sanctioned in the legal system of the EuropeanUnion (EU) in such a way that the European Parliament and the Council passedDirective 2003/33 on the harmonisation of laws, regulations, and administrativeprovisions of the member states related to advertising and sponsorship of tobaccoproducts on May 26, 2003. In the paper, the authors analyse precisely the rulesincorporated in this Directive that refer to restrictions on the advertising of tobaccoproducts. Since the Directive also regulates the sale of tobacco products in themember states of the Union, the authors, following a comparative legal approach,consider the solutions present in the legislation of the Republic of Serbia that referto this matter. Finally, coming to certain conclusions that point to the effects oflimiting advertising and sponsorship of tobacco products in the domestic economy,the authors also point to the harmful consequences of the sale of tobacco productson public health.
Keywords: Tobacco products, restriction of advertising, EU, Serbia, public health.

22 Марија Јовановић, „Ни удар по џепу није решење за пушаче у Србији“, Интернет:https://biznis.rs/u-fokusu/ni-udar-po-dzepu-nije-resenje-za-pusace-u-srbiji/, 02.10.2022. 23 „Профит нишког Philip Morrisа у 2017. години 3,8 милијарди динара“, Екапија,Интернет: https://www.ekapija.com/news/2070818/profit-niskog-philip-morrisa-u-2017-godini-38-milijardi-dinara, 08.10.2022. 24 Марија Јовановић, „Које компаније у Србији су оствариле највећи профит у 2021.години?“, Интенет: https://biznis.rs/vesti/koje-kompanije-u-srbiji-su-ostvarile-najveci-profit-u-2021-godini/, 08.10.2022.
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БАНКОOСИГУРАЊЕ У КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ

Невенка ВОЈВОДИЋ МИЉКОВИЋ
Милица СТОЈКОВИЋ1

Апстракт: У предметном раду разматра се питање банкоосигурања каокључног дистрибутивног канала услуга животног и неких услуганеживотног осигурања. Анализа се базира на стеченим искуствима ипрактичној примени банкоосигурања у развијеним земљама и земљама уразвоју. Настанак банкоосигурања, према налазу ауторки, требало бипосматрати пре свега кроз усаглашеност циљева осигуравача да смањепродајне трошкове и повећају приходе, као и кроз циљеве банака да остваредодатне приходе и прошире асортиман банкарских услуга. ЗаконодавствоРепублике Србије установљава нормативни оквир у којем осигуравајућекомпаније имају могућност да своје производе пласирају путембанкоосигурања. Из аспекта комунитарног права, банкоосигурањепредставља уобичајену банкарску праксу. У том смислу, у раду се анализирапракса банкоосигурања која постоји на тржишту Европске уније. Закључцидо којих су ауторке дошле применом статистичко-математичких и другихнаучних метода, као и применом метода логичког закључивања, упућује наодређене предности и недостатке ове праксе, што у крајњем може бити одкористи за хармонизацију домаћег законодавства с правом ЕУ. 
Kључне речи: Банкоосигурање, животно осигурање, неживотно осигурање,комунитарно право.
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1) УВОДСавремени период банкарског пословања карактерише разноврсностуслуга у области осигурања. Настанак услуга банкоосигурања објашњава серазличитим разлозима, попут потребе за постојањем различитих врстаосигуравајућих услуга, потом разликама у трансакционим трошковима,несавршеношћу тржишта, као и разликама у квалитету банкарских услуга.2Без обзира што осигуравачи самостално одлучују које ће канале продајеосигуравајућих услуга користити, за функционалан партнерски односпретпоставља се постојање ефикасног система комуникације, међусобноповерење и континуитет партнерских односа и управљања. Другим речима„политику продајних канала осигуравачи формирају у складу са резултатимаистраживања тржишта и потребама циљних тржишних сегмената. Уколикосе тржиште не би квалитетно истражило, а осигуравачи не би пратилисавремене трендове пословање, продаја услуга банкоосигурања неће датисолидне и задовољавајуће резултате”.3 О могућностима развоја овог тржиштапостоје супротстављена мишљења. Према једном мишљењу, тврди се даинтерни и класични продајни канали не могу издржати конкуренцијуалтернативних због нижих трошкова. Према другом мишљењу, живеконтакте између осигуравача и осигураника није могуће ничим заменити.Посматрано из аспекта осигуравача, са сигурношћу се може тврдити да сеони неће одрећи ниједног продајног канала, јер сваки има своје предности имане. Савремени период банкооситурања говори у прилог прогресивногразвоја диструбутивних канала услуга животног и неких услуга неживотногосигурања. Постојећи развој требало би посматрати искључиво као резултатусаглашености циљева осигуравача да смањи продајне трошкове и повећаприходе и циљеве банака да остваре додатне приходе и прошире асортиманбанкарских услуга. Полазећи од предности и недостатака овог канала, Баруаје мишљења да банкоосигурање има потенцијал искључиво на тржиштимаса ниском пенетрацијом осигурања и ограниченим избором каналадистрибуције.4 Шкер успешну будућност банкоосигурања изједначава сауспехом у риболову јер, према њему, прво би требало обезбедити добармамац а потом чамац којег ваља лоцирати на право место. За банке право
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место је осигурање, јер код банкоосигурања „риба лови вас и сама скаче учамац пре него уопште загазите у воду”.5
2) БАНКОСИГУРАЊЕ У ЗЕМЉАМА ЧЛАНИЦАМА

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕЕвропска унија донела је неколико важних аката којима је регулисалапитање продајних канала услуга банкоосигурања. Важна Директива донетаје 2002. године и заменила je претходно донету из 1977. године. Европскаунија је 1991. године донела препоруку којом је дала инструкције у погледуформирања јединственог тржишта посредничких услуга. Услов зареализацију овог циља била је обавеза регистровања посредника коднадлежних органа и давање одређених јемстава у погледу заштитепотрошача, због чега су државе чланице имале обавезу да посебно регулишуобавезе у вези информисања потрошача. Овим путем обезбеђене супогодности за потрошаче, а осигуравачи су морали да поштују правиластруке и да омогуће очување адекватност премија. У периоду од 2000. до2009. године у Европској унији забележен је раст премија осигурања од 786милијарди долара. Највећи европски осигуравачи у 2008. години задржалису позиције из 2007, док су у укупном европском премијском резултатуучествовали скоро са 50%. Осигуравачи су и данас присутни готово у свимевропским државама. У Европској унији банке су постале доминантан каналпродаје производа животног и пензијског осигурања. Тако је, примера ради,у Шпанији, Француској и Италији, што се објашњава сличношћу производаживотног осигурања и банкарских производа, али и могућношћу остварењапореских олакшица. Конкретно, у овим земљама више од 50% животнихосигурања дистрибуира се путем банака. Учешће банкоосигурања у продајиуслуга осигурања у Немачкој, Енглеској, Холандији и Швајцарској је многомање, с обзиром на то да у њима још увек превладава дистрибуцијапроизвода осигурања путем осигуравајућих друштава, мреже заступника иброкера. Поменуто стање логично произилази из решења присутних унационалним законодавствима у којима је детаљно регулисано питањеконтроле банака у пословима осигурања. Даље проширивање чланстваЕвропске уније може довести до извесних промена у односу на процентуалноучешће овог канала продаје у укупној премији осигурања, али и до променау погледу доминирајућег положаја неких земаља. Као што је познато коренибанкоосигурања везују се за Француску и 1984. годину, а за претходникаразвоја банкоосигурања проглашава се регионална банка Credit Mutel која јеокупљала пољопривреднике у сеоским регијама и нудила производеживотног и неживотног осигурања. Иако је 1995. године дошло до укидања
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пореских олакшица за развој банкоосигурања, то није зауставило даљинапредак на овом плану. Додуше, са нешто мањом динамиком, мада са већимуеделом на тржишту осигурања, пре свега због високог степенаеластичности тражње за овим услугама. Према расположивим подацимаФранцуска се данас проглашава за највеће тржиште банкоосигурања. Премарелевантним истраживањима чак 95% Француза се увек одазове на позивбанке на разговор. Не мање важан податак је и да су најбоља друштва натржишту масовних производа осигурања и са директном продајом радила са25% трошкова. Сходно наведеном, у литератури се истиче дабанкоосигурање у Француској карактерише виши степен интеграцијекомпарирано у односу на остатак Европске уније. У земљама, попут Холандијеи Немачке, продор банкоосигурања на тржишту осигурања био је ограничен.Наиме, тржиште осигурања у овим земљама више је наклоњенокомплексним производима који су продавани и који се продају преконеколико великих групација. Конкретно, развој банкоосигурања у Холандијирезултат је пројекта ING Group NV насталог удруживањем банке HNB, Postbank
Group и осигуравача Nationale Nederlanden и законске регулативе која банкаманије допуштала учешће у осигуравајућим друштвима веће од 15% све до1989. године. Ниска заступљеност банкоосигурања на немачком тржиштутумачи се присуством великог броја малих локалних и регионалних банака,које нису заинтересоване за пружање услуга заступништва у осигурању, каои конзервативним тржишним и законодавним правилима. Низак тржишниудео банкоосигурања забележен је Пољској због присуства неверице уодрживост државних пензионих фондова, те споро прихватање производаживотних осигурања. Истраживања су показала и да је након последњефинансијске кризе у Европи дошло до промене тражње у структури једнегрупе производа. Тако, на пример, у групацији животног осигурањатрадиционално највише су се продавале услуге мешовитог осигурањаживота, ризико осигурања живота и сл. Данас, статистика говори да се свевише продаје рентно осигурање као посебна врста осигурања живота. Разлогје, све старија популација, дужи ризик живота од очекиваног и смањена улогадржаве у финансирању пензија.6 Доминација агената на тржишту животногосигурања у Бугарској, Немачкој, Пољској и Турској објашњава се постојањемвелике мреже агената који настоје да дистрибуирају животно осигурањекорисницима на исти начин на који продају и неживотно осигурање. У
6 Јасмина Лабудовић Станковић, „Ризик дужег трајања живота од очекиваног, управљањеовим ризиком и тржиште капитала”, у: Јовановић, С., Славнић, Ј., Марано, П. (урс), Право

осигурања, управа и транспарентност – основе правне сигурности, Удружење за правоосигурања Србије, Београд, 2015, стр. 453–462; Ma Yu Luen, Nat Pope “Foreign share,insurance density and penetration: an analysis of the international life insurance market”, Risk
Management and Insurance Review, 2008, vol. 11, no. 2, pp. 327–347.



Словачкој, Ирској и Луксембургу доминантна позиција брокера на тржиштуживотног осигурања повезана је са високим процентом продаје животногосигурања држављанима ових земаља који живе у иностранству управопреко брокерских мрежа. У Европи банкоосигурање, као канал дистрибуцијенеживотног осигурања, није забележио висок тржишни удео. Највећетржишно учешће банкоосигурања у продаји неживотних осигурањазабележено је у Турској, Португалији, Француској, Холандији и Шпанији. Уосталим земљама учешће банкоосигурања је испод 5%. Следствено, земљеса високом стопом учешћа банкоосигурања у продаји животног осигурањанису забележиле значајно учешће у продаји неживотног осигурања. Добарпример за то је Италија, где је више од 2/3 премија животног осигурањареализовано путем банкоосигурања, док је удео банкоосигурања унеживотном осигурању у 2012. години био 3,3%. Постојање снажнетрадиционалне продајне мреже у виду агената, може донекле објаснититакву ситуацију. Директна продаја која се врши преко запослених и путеминтернета је доминантан канал дистрибуције неживотног осигурања уАустрији, Холандији, нордијским земљама и Швајцарској. Продаја услуганеживотног осигурања путем интернета или телефона, генерално, нијезначајно заступљена у већини земаља Европске уније (тржишни удео је испод5%), осим у Холандији где је забележен тржишни удео од 45%, што некиобјашњавају уласком приватног капитала у област здравственог осигурања.Пракса у неким земаљама Европске уније показала је да је успешностбанкоосигурања више у функционалној зависности са моделом сарадњебанака и осигуравача, а не у којој држави се оно реализује. Навешћемо једанпример и праксе. Као друга банка на немачком тржишту, Commerzbanк је својеучешће у капиталу Deutsche Beamtenversicherung Holding повећала на 48,2%1992. године, с циљем да обавља и послове осигурања попут конкурентских
Deutsche и Dresdner bank и тако заокружи задовољење финансијских потребасвојих клијената. Само за годину дана (од 1990. до 1991. године),
Commerzbank је продала 16% укупног портфеља животних осигурања
Deutsche Beamtenversicherung Holdingа путем своје мреже пословница. Такође,2008. године ова банка се интегрисала са Dresdner Bank, што јој је омогућилода повећа број клијената на 14,5 милиона.7

3) БАНКООСИГУРАЊЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИПре иступања из Европске уније (BREXIT), британске банке су усвојилемноштво нових пословних модела како би изашле у сусрет захтевима својихклијената. Један од примењених модела, који је имао за циљ употпуњавање
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стандардне банкарске понуде дистрибуцијом услуга животних и неживотнихосигурања, био је интегрисани приступ као модел банкоосигурања, да бинакон извесног броја година доминантну улогу имао модел заједничкогулагања – joint venture. Према расположивим подацима учешћебанкоосигурања у Великој Британији, од 1999. до 2004. године, бележило јеконтинуирани раст на тржишту животног и пензијског осигурања.8 И поредтога, независни брокери били су доминантан канал продаје са преко 60%удела у продаји животног и пензијског осигурања. Најчешће су за основниограничавајући фактор већег продора банака на тржиште осигурања ВеликеБританије проглашавани сложеност производа и регулаторни надзор. Какоје осигурање као инвестициона активност било заступљено у многимпроизводима који традиционално припадају сектору животног осигурања, анови механизам регулатива био је дизајниран тако да штити клијента, постаоје јасан захтев за детаљним дефинисањем понуде регулисаних производаштедног карактера са посебно назначеним осигуравајућим и инвестиционимелементом. Другим речима, банке које продају овакве производе вршиле супродају производа који су били или нису били уређени регулативом (личнипензиони планови насупрот осталим банкарским производима укључујућии орочене штедне улоге). У том погледу, банке су биле у обавези да јаснораздвоје: јединично-везане производе, животна осигурања итд. Регулативнипроблем, међутим, довео је до смањења продаје производа осигурања одстране банкарских службеника. Без обзира на свеобухватну понудудугорочних штедно-инвестиционих производа, у које спадају и производиживотног осигурања, банке у Енглеској највише су успеха имале у продајиједноставних, порески ослобођених инвестиционих производа, као што суиндивидуални рачуни штедње. Пракса је показала да је у банкама честодолазило и до високог нивоа нестабилности животног века продатогпроизвода дугорочне штедње (отказивања пре доспећа). У већини случајевакао разлог за превремено отказивање важности полисе навођено је даклијентима банке, приликом продаје производа осигурања од странебанкарских службеника, нису адекватно презентовани сви ризици којеподразумевају одређене полисе. Први пример оснивања компанија заживотно осигурање од стране банке у Британији била је интеграција Trustee
Saving Bank (TSB) i Barclays Bank као Lloyds TSB Group. До 1992. године TSB
Group била је организационо подељена у два профитна центра, TSB Тrust(осигурање) и TSB Bank да би потом TSB Group била реорганизованаинтегрисањем банковне и осигуравајуће активности. Како је дошло и доувођења сложенијих производа животног осигурања у асортиман
8 CEA Insurers of Europe, European Insurence in figures, CEA Statistics, no 39, Интернет:http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/europeaninsurance-in-figures-2010.pdf



банкоосигурања, банкарски службеници морали су поседовати виши степенедукације за бављење продајним услугама. И поред тога, улазак TSB-а уосигурање показао се као добар потез будући да је крајем осамдесетих годинапрошлог века банка имала 6% тржишног удела у продаји пензионих ипроизвода животног осигурања, а учешће у добити TSB Group у периоду од1989–1992. године било је 30%. Lloyds TSB Group на овај начин продавао јеоко 350.000 полиса животног осигурања годишње, а око 4,5 милионаклијенета, од којих је око два милиона закључивало уговоре о осигурањупреко банке.9 Интересантно је да се у Великој Британији годишње наосигурање потроши 236,6 милијарди евра, што је скоро шест пута више одукупног бруто националног дохотка Републике Србије.
4) БАНКООСИГУРАЊЕ У ЗЕМЉАМА

ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 

Словенија и Хрватска Улазак Републике Словеније и Хрватске у Европску унију неминовно једовео до ситуације да се домаће осигуравајуће компаније суоче са новомконкуренцијом. С друге стране, ова конкуренција довела је до отварањатржишта тако да су домаће осигуравајуће компаније могле пословати натржишту Европске уније. Поред тога, домаћи осигуравачи су се суочили саизазовом – извршити промене у постојећим начинима дистрибуције својихуслуга и убрзати развој нових како би остали конкурентни. На крају 2015.године, на тржишту осигурања Хрватске пословало је прво друштво зареосигурање и 23 друштва за осигурање, од којих је шест обављало пословеживотног осигурања, девет послове неживотног осигурања, док је осамобављало послове и животног и неживотног осигурања. Највећи тржишниудео у овој години у укупно бруто премији имало је Croatia осигурање (26,5%),а следила је Allianz Загреб са 13,7%. У 2014. години премија осигурања јеучествовала у БДП-у Хрватске са 2,6%, док је премија по становнику износила352 долара. У 2015. години, у односу на 2014. годину, укупно обрачунатапремија порасла је за 1,9%, премија неживотног осигурања и за 11,2% заживотног осигурања, што се тумачило доминантним уделом животнихосигурања у структури премијског прихода друштава за осигурање (34%) илиберализацијом тржишта аутомобилске одговорности.10 Иако су Словенијаи Хрватска оствариле највиши ниво БДП-а per capita у поређењу са осталимземљама Западног Балкана, њихова искуства у примени банкоосигурања су
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различита, а само банкоосигурање је на релативно ниском степену развоја.Према искуству већине земаља значајнији развој банкоосигурања, иосигурања уопште, могућ је тек при нивоу БДП-а 6000 евра per capita, односно8.359 долара per capita. Историја развоја банкоосигурања у Хрватскојзапочела је 1995. године сарадњом Allianz Загреб, раније Adriatic осигурања,и Загребачке банке која је била и власник овог осигурања са 96,6%. Другиосигуравачи на овом подручју банкоосигурањем почели су да се баве тек2003. године. Прво друштво специјализовано искључиво за банкоосигурањена подручју Хрватске, Erste Sparkassen осигурање д.д., почело је са радом 2005.године. Закон о осигурању, који је донет 2000. године, обавезао је запосленеу банкама да полажу заступнички испит како би могли продавати осигурањеу име и за рачун осигуравача. До 2010. године више од 7.000 запослених убанакама и Хрватској пошти положило је испит за заступнике у осигурању,што је допринело све већем броју реализованих сарадњи измеђуосигуравајућих друштава и банака у продаји животних и неживотнихосигурања.11 Организација продаје банкоосигурања своди се на два модела:банка склапа уговоре о продаји осигурања са више осигуравача, и банка пооснову заједничких власничких интереса остварује зараду кроз провизију.Постављени законски оквири су онемогућили да једна банка може продаватисамо за једног партнера. Један заступник, односно банка, може у име и зарачун једног или више осигуравача продавати само полисе које међусобнонису конкурентне. Међутим, пракса је показала да у Хрватској имаосигуравајућих компанија које користе искључиво један канал продаје(банку) за пласман једне своје услуге (животно осигурање), и при томеостварује висок износ премије осигурања по једном запосленом (Erste VIG –oсигуравајуће друштво).12 Први комбиновани производи банкоосигурања уХрватској (осигурање заложне имовине од пожара и неких других опасности,осигурање од незгоде за кориснике стамбених кредита и ризико осигурањеживота као замена за једног јемца), лансирани су 1996. године, да би 1997.године дошло до увођења потпуно нових банкоосигуравајућих производа.Статистика Хрватске за 2012. годину показује да је коришћењембанкоосигурања као канала продаје остварено око 3,1% бруто премије занеживотно, односно и 4,07% бруто премије животног осигурања.Анализирајући друге канале продаје, видљиво је да су у истом раздобљу својеучешће у обрачунатој бруто премији животних осигурања повећале интернемреже осигуравача (3,3%), и „остали” канали (2,9%). Са укупно 690 милионакуна прикупљене премије у 2012. интерне мреже су после заступника другипо јачини канал продаје животног осигурања. Ако посматрамо неживотна
11 Интернет: http://web.efzg.hr/dok/FIN//Bankoosiguranje.pdf, 21.4.2014.12 Сњежана Бертонцељ, „Вријеме банкоосигурања тек долази”, Свијет осигурања, 2010,бр. 3.



осигурања, учешће су поново повећале интерне мреже осигуравача, и то8,3%, као и посредници 3,81%. Тржишни удео неживотног осигурањаинтерних продајних мрежа у 2012. износио је 52%, због чега исти апсолутнодоминира у овом сегменту. Упркос чињеници да је њихово учешће унеживотним осигурањима у континуираном порасту, посреднички каналипродаје у Хрватској још увек нису довољно развијени и држе само 6%тржишта. Њихов укупни тржишни удео (живот и неживот заједно), износи4,7% и међу најнижима је у земљама Европске уније. Када се посматраосигурање у Словенији учешће премије осигурања у БДП ове земље за 2015.годину било је 5,0%, премија по становнику и износило је 1.246 долара, докје учешће премије животног осигурања у укупној премији било 27,6%.Посматрано према каналима продаје највећи део премија неживотногосигурања у Словенији јесте генерисан од стране агената, углавном везанихза једног осигуравача. Потом следи директна и брокерска продаја.Банкоосигурање и продаја на даљину имали су занемарљив тржишни удео.13Као и код продаје неживотног осигурања и тржиштем животног осигурањау протеклом периоду доминирали су агенти. Њихово учешће било јестабилно током претходне две године, док се учешће банкоосигурањакретало у висини од око 8%. 
Македонија У Македонији резултати примене банкоосигурања били су добри насамом почетку увођења (друга половина 2008. године), да би касније посталислабији. Добром почетку примене банкоосигурања у Македонији допринелаје чињеница да је у Македонији законски регулисано да се осигурање ододговорности употребе моторних возила (обавезно осигурање) не можепродавати на станицама за технички преглед, већ искључиво преко агената.Самим тим, део посла око продаје полиса неживотног осигурања преузели субанкарски службеници. 
Република Српска и Босна и ХерцеговинаУ Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине значајнији развојбанкоосигурања очекује се у наредним годинама, с обзиром на то да је недавноусвојен Закон о посредовању у осигурању.14 У Босни и Херцеговини само два
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банкоосигурање, Теслић, 2010. стр. 21.
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одсто људи уплаћује животно осигурање. Од 117,3 милиона КМ прихода, којесу осигуравајуће куће у Републици Српској оствариле, само 6,9 милиона КМостварено је од продаје животног осигурања, и то само у једној осигуравајућојкући Grawe осигурање. У том осигурању истичу да раст продаје животногосигурања у Републици Српској износи у просеку 15% годишње. На штедњу сеодлучују људи између 35 и 45 година, са стабилним примањима. Један одбитних предуслова за раст продаје животног осигурања јесте пораст животногстандарда, као и свеукупни привредни раст. На претходно наведени изностребало би додати и приход оних кућа које су регистроване у Федерацији Боснеи Херцеговине, а преко посредника обављају делатност у Републици Српској.У Федерацији БиХ, од 335,7 милиона КМ прихода од продаје осигурања, 58,9милиона КМ односи се на приходе од продаје животног осигурања.15
5) ДАЉИ РАЗВОЈ ЕВРОПСКОГ БАНКООСИГУРАЊА Досадашња искуства у развоју банкоосигурања показала су да је продајапроизвода осигурања живота висока у државама чланицама Европске уније,али и у другим европским земљама у којима се преко банака нуде релативноједноставни производи, тзв. unit-linked производи. Унакрсна продаја пакетнихпроизвода неживотних осигурања са основним банкарским производимазначајно је допринела повећању тржишног учешћа овог канала продаје у делупродаје неживотних осигурања. Такође, протекла искуства у развојубанкоосигурања на бројним тржиштима показала су да је требало да протекневише година од увођења овог концепта да би исти постао профитабилан каналпродаје осигуравајућих производа. Уколико се посматра само тржиште Европе,можемо закључити да је банкоосигурање најзначајнији дистрибутивни каналза продају животног и пензијског осигурања. У продаји животног осигурањабанке у Шпанији, Француској, Италији и Белгији имају доминантно учешће каоканал продаје. У земљама као што су Немачка, Велика Британија, Холандија иШвајцарска ово учешће је много мање.16 Када су у питању неживотна осигурањабанкоосигурање има мањи удео на тржиштима Европе, будући да агенције иброкери и даље представљају доминантни канал продаје за ове врстеосигурања. Удео банкоосигурања креће се од 1,7% у Италији до 7,1% уШпанији.17 На појединим европским тржиштима банке су релативно скоропочеле да нуде производе неживотног осигурања, као што су имовинска и

15 Ibid.16 CEA Insurers of Europe, European Insurence in figures, CEA Statistics, no 44, Интернет:http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/european-insurance-in-figures-2011.pdf17 Re Swiss, “Bancassurance: A Survey of competition between banking and insurance”, Sigma,2002, No. 2, Switzerland, стр. 4.



осигурања наплате кредита, које је лакше продати кроз пакете производа илипутем унакрсне продаје са основним банкарским производима. Осигурањедомаћинства представља производ неживотног осигурања који се успешнопродаје путем банкоосигурања у већини земаља Европе, као на пример уШпанији (32%) и Великој Британији (26%). Удео банкоосигурања код продајеосигурања моторних возила је на ниском нивоу, углавном испод 5%, осим уФранцуској где је удео 8,3% и Белгији 5,9%.18
6) ИЗВОРИBarua, Ashis, Bancassurance: Selling Insurance, LAP Lambert Academic Publishing,Saarbrücken, 2012.Barrese, James, Doerpinghaus, Helen I., Nelson, J. M., “Do Independent AgentInsurers Provide Superior Service? The Insurance Marketing Puzzle”, Journal
of Risk and Insurance, 1995.Бертонцељ, Сњежана, “Вријеме банкоосигурања тек долази”, Свијет
осигурања, 2010.Chronologie Allianz/Dresdner, Интернет: http://www.franzscheidel.de/ Neuigkeiten/Chronologie_Allianz_Dresdner/chronologie_allianz_dresdner. html, 21.9.2020.CEA Insurers of Europe, European Insurence in figures, CEA Statistics, no 39,Интернет: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/europeaninsurance-in-figures-2010.pdCEA Insurers of Europe, European Insurence in figures, CEA Statistics, no 44,Интернет: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/european-insurance-in-figures-2011.pdfЛабудовић Станковић, Јасмина, Ризик дужег трајања живота од очекиваног,управљање овим ризиком и тржиште капитала, у: Јовановић, С., Славнић,Ј., Марано, П. (урс), Право осигурања, управа и транспарентност – основе
правне сигурности Удружење за право осигурања Србије, Београд, 2015.Ma, Yu Luen, Pope, Nat, “Foreign share, insurance density and penetration: ananalysis of the international life 5insurance market”, Risk Management and
Insurance Review, 2008, vol. 11, no. 2.Matijević, Berislav, Osiguranje, management – ekonomija – pravo, Naklada d.o.o.,Zadar, 2010.Машић, Никола, „Банкоосигурање”, Осигурање, 2003, бр. 4.Мишкић, Мирослав, Анализа сектора осигурања у CЕЕ са посебним освртом
на банкоосигурање, Теслић, 2010. 
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Partnership opportunities with European banks: mutual funds, life insurance and
retirement savings, Finaccord, London, 2002.Regan, Laureen, “Vertical Integration in the Property-Liability Insurance Industry:A Transaction Cost Approach”, Journal of Risk and Insurance, 1997.Stanković, Jelena, Petrović, Evica, Vojvodić Miljković, Nevenka, “Reality аndProspects оf Bancassurance аs An Insurance Sales Channel in the Republic ofSerbia”, Teme, 2016, br. 4.Swiss, Re, Bancassurance: A Survey of competition between banking and insurance,Sigma No. 2, Switzerland, 2002.Stipić, Miro, Marulić, Marko, „Pravci razvoja prodajnih kanala osiguranja u Hrvatskoji Evropskoj Uniji”, Praktični menadžment, 2014, Vol. V br. 1.Šker, Tristan, „Banka i osiguranje: primamljiv prodajni kanal”, Svijet osiguranja,2012, br. 10.Војводић Миљковић, Невенка, „Бaнкooсигурaњe – нoвa мoгућнoст рaзвojaсeктoрa финaнсиjских услугa у Рeпублици Србиjи”, Економски факултет,Ниш, 2017.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Једна од великих препрека даљем успешном развоју банкоосигурања јесупромене у афинитетима клијената банке. Клијенти банака постају захтевнијиу складу са бољом информисаношћу која утиче на то да цена услуге постајесве важнији фактор приликом доношења одлуке о куповини. Из досадашњегискуства испоставило се да су најчешћи чиниоци неуспеха неукључивањеруководилаца банкарских пословница, отпор запослених према променама,недовољна култура продаје осигурања код банкарског особља,неодговарајуће управљање кадровима, лоша повезаност са осталимпутевима продајe, интернет, телефонска продаја, неадекватно подстицање инаграђивање запослених, слаба укљученост маркетиншких планова уцелокупни концепт и неприхватање новог начина продаје од странебанкарских клијената.19 Из праксе се показало и да је неопходна правилнаидентификација потреба циљних група клијената, једноставна и обједињенапонудa. Генерални закључак је да ће банкоосигурање, као канал дистрибуцијеосигуравајућих производа у Европској унији, имати све већи значај, узнепознаницу који ће његов појавни облик превладати. Према налазимастудије која је обухватила преко пет стотина банака у Белгији, Француској,Немачкој, Италији, Холандији, Шпанији и Великој Британији, на првом местусе налази сарадња само са једним осигуравачем. На другом месту су

19 Никола Машић, „Банкоосигурање”, Осигурање, 2003, бр. 4.



осигуравајућа предузећа кћерке у власништву банке.20 У Републици Србијиданас шалтери банака све су чешће место где се осим уплата, исплата,штедње и кредита, могу купити и производи осигурања. Такође, немали бројбанака поједине зајмове условљава полисом животног осигурања или некеврсте неживотног осигурања, као и обавезом да се право из уговора оосигурању дуга пренесе на банку-повериоца. При оваквим трендовима ваљаузети у обзир да ова врста осигурања у пракси најпре показујеинституционализацију овог канала продаје посредством банака. Премаважећем Закону о осигурању Републике Србије, осигуравајуће компаније,физичка лица за заступање у продаји осигурања могу да се ангажују јединоуколико имају лиценцу НБС за заступање у пословима осигурања. С другестране, Закон о банкама дозвољава банкама ангажовање лица по основууговора о промоцији и посредовању у продаји банкарских производа.Продајну мрежу осигуравајуће компаније базирају на традиционалнимканалима продаје. У пракси, само неколико пословних банака у РепублициСрбији подједнако нуде банкарске и осигуравајуће производе, док већинапословних банака које су заступници у осигурању првенствено нудебанкарске производе. Клијент се најчешће обавештава о понудиосигуравајућег друштва-партнера у банци, уколико сам затражи одређенипроизвод на основу сопствене потребе и обавештености из медија да је банкапостала заступник одређене осигуравајуће компаније, или прегледомизложених флајера и осталог пропагандног материјала на тачно одређеномместу у оквиру шалтера банке. Оваква пракса упућује на потребуконтинуираног присуства представника осигуравајућих друштава у банципутем одржавања периодичних обука, пружања саветодавне помоћизапосленима у банци у продаји производа осигурања, посебно на почеткууспостављања концепта банкоосигурања. Следствено се поставља питање,како створити модеран, јак и дугорочно одржив сектор осигурања? Премамишљењу ауторки, неке проблеме може решити само држава (на примерпостављање и одржавање ефикасног надзора над сектором), док би другебило могуће решавати заједнички кроз синергију самих осигуравајућихкомпанија (кроз развој производа прилагођених специфичностима тржиштаосигурања). На том путу било би драгоцено систематски изучавати искустваи праксу држава чланица Европске уније, као и законодавни оквир којипретпоставља вршење услуга банкоосигурања.21
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20 Partnership opportunities with European banks: mutual funds, life insurance and retirement
savings, Finaccord, London, 2002, pp. 11–1821 Невенка Војводић Миљковић, „Бaнкooсигурaњe – нoвa мoгућнoст рaзвoja сeктoрaфинaнсиjских услугa у Рeпублици Србиjи”, Економски факултет, Ниш, 2017; JelenaStanković, Evica Petrović, Nevenka Vojvodić Miljković, “Reality аnd Prospects оf Bancassuranceаs An Insurance Sales Channel in the Republic of Serbia”, Teme, 2016, br. 4, str. 1327, itd.



BANCASSURANCE UNDER COMMUNITY LAW

Summary: In this paper, the issue of bancassurance as a key distribution channelfor life and some non-life insurance services is considered. The analysis is basedon the experiences gained and the practical application of bancassurance indeveloped and developing countries. According to the authors' findings, theemergence of bancassurance should be seen first and foremost through thealignment of insurers' goals to reduce sales costs and increase income, as well asthrough the goals of banks to generate additional income and expand the range ofbanking services. The legislation of the Republic of Serbia establishes a normativeframework in which insurance companies can market their products throughbancassurance. From the point of view of Community law, bancassurance is acommon banking practice. In this sense, the paper analyses the bancassurancepractice that exists in the European Union market. The conclusions reached by theauthors through the application of statistical-mathematical and other scientificmethods, as well as the application of logical reasoning methods, point to certainadvantages and disadvantages of this practice, which can ultimately be useful forthe harmonisation of domestic legislation with EU law. 
Keywords: Bancassurance, life insurance, non-life insurance, Community law.
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 
ПОРЕСКИХ СИСТЕМА 

Петар МАТИЋ, Славко ВУКША1

Апстракт: Порески системи обухватају порезе и пореске облике који играјувелику улогу у пословању држава. Ниједан порески систем на свету није исти,због чега се економије међусобно разликуjу по својој пореској политици иструктури. Пореском политиком држава може утицати на више економскихсегмената, као што су незапосленост, доходак, добит предузећа и приливинвестиција. Значај и сврха квалитетног управљања пореским системомпостаје из дана у дан све већа, а државе кроз порезе и фискалну политикудоприносе сопственој одрживости и стабилности. Да би се постиглаодрживост и стабилност, пореска и фискална политика морају почивати наначелима праведности, учинковитости, једноставности и издашности.Аутори у раду посвећују пажњу компаративном проучавању порескихсистема држава чланица Европске уније (ЕУ) и Републике Србије. Анализаобухвата кретање стопа пореза на доходак, пореза на добит и пореза надодату вредност. Индивидуална и синтетичка анализа система указује навидљиве разлике у богатству и пореском моралу. Будући да је РепубликаСрбија земља која је последње три деценије пролазила кроз различитемакроекономске дисбалансе, аутори сматрају да домаћи порески системзахтева озбиљне фискалне реформе. Реформе су потребне првенствено уделу директног опорезивања (опорезивање дохотка и имовине), јер порезина доходак и имовину немају превелику улогу у целом пореском систему ифискалној политици. Коначно, намера аутора била је да се на основуемпиријских искустава држава чланица ЕУ изведу одговарајуће препорукенужне за оптимално спровођење фискалне реформе у Републици Србији.
Кључне речи: Порески систем, порез на доходак, порез на добит, порез наимовину, БДП, ЕУ, Република Србија.
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1) УВОДЕкономија као наука разликује фискалну и монетарну политику,односно пореску и новчану политику које су саставни део националнеодрживости.2 Монетарно-кредитна политика компонента је економскеполитике чији је основни задатак регулација количине новца у оптицају.Тиме се одржава равнотежа између робних и новчаних фондова, иомогућава се несметано одвијање робног промета и стабилизацијаекономских токова.3 Порески систем, у ширем смислу, представља скуппореских облика и других јавних прихода који се примењују у одређенојземљи.4 Савремени порески систем садржи велики број пореских обликаи његова намена и циљеви често су различити. Не постоје два истоветнапореска система у свету, али постоје порески системи који имају низсличности.5 Међусобне разлике савремених пореских система условљенесу, пре свега, политичким и привредним уређењем држава.6 Порескомполитиком држава може утицати на више социо-економских сегмената,као што су незапосленост, инвестиције, доходак, добит предузећа,наталитет, миграције и остало. Сврха и важност квалитетног управљањапореским системом данас је све већа, јер кроз порезе и фискалну политикусвака држава може утицати на властиту привредну одрживост истабилност.7 Сви савремени порески системи одликују се порескимплурализмом, с тим што се порески системи савремених држава неразликују само по врстама и броју пореских облика, него и по њиховомразличитом значају у оквиру укупних фискалних прихода.8 Колико ћеодређени порески облици бити заступљени зависи од различитихисторијских, друштвено-политичких и економских околности. Порески системи Републике Србије и земаља ЕУ не разликују сезначајно по пореским облицима, али се разликују по пореским стопама
2 Dragan Roller, Fiskalna politika u teoriji i praksi, Informator Zagreb, 1996.3 Миодраг Јовановић, Сретко Рибаћ, Монетарне и јавне финансије, Висока пословнашкола струковних студија, Блаце, 2008.4 Оливера Ђурић, Порески систем и политика, Висока пословна школа струковнихстудија, Блаце, 2014.5 Ibid.6 Небојша Јеремић, Сандра Каменковић, Зоран Грубишић, „Упоредна анализа порескихсистема Скандинавских и Медитеранских земаља”, Пословна економија, 2019, број 2,стр. 1–277 Mario Bakran, Usporedna analiza poreznih sustava Skandinavskih i zemalјa Južne Europe,Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, 8 Оливера Ђурић, op. cit.



одређених пореских облика, као и по пореским олакшицама, односнобенефицијама које одређене групе грађана стичу.9
2) СВРХА И ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊАПредмет истраживања обухвата пореске системе земаља ЕУ иРепублике Србије, а сврха је давање реалног приказа пореских системакојима би било могуће представити њихове предности и недостатке, штоможе имати утицаја на утврђивање праваца пореских реформи и правнехармонизације која би поспешила економски статус и амбијент нашеземље.10 Почетна хипотеза од које се пошло у предметном истраживањујесте да се порески системи Републике Србије и земаља ЕУ разликују, штоу врстама пореских облика, што у врсти и висини примењених порескихстопа. У складу с тим, формулисана је општа хипотеза која гласи: Х1:Разлике у пореским системима и пореском моралу земаља ЕУ и Србије сувидљиве. На основу опште хипотезе постављене су и следеће посебнехипотезе: Х1.1: Земље ЕУ имају јако ефикасне пореске системе; Х1.2: У Србијије неопходна реформа пореског система у циљу повећања друштвеногбогатства. 
3) РАЗЛИКЕ У ЈАВНИМ ПРИХОДИМА 

И ЈАВНИМ РАСХОДИМА Државна потрошња која се односи на националну одбрану, социјалнуи здравствену заштиту, инфраструктуру, образовање и друго, финансирасе из државних јавних прихода. Помоћу јавних прихода држава осигураваи пружа услуге грађанима, које приватни сектор не може испунити.Порески приходи дефинишу се као приходи од пореза на доходак и добит,пореза на промет робе и услуга (односно ПДВ), пореза на имовину и преносимовине и других врста пореза. Кретање пореских прихода је теоријскиописано кроз Lafferovu криву која, с једне стране, говори како раст порескестопе доприноси и расту пореских прихода а, с друге стране, како свакопрекорачење оптималне пореске стопе може да доведе и до мањих
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9 Сaмрa Дeчкoвић, „Хaрмoнизaциja пoрeзa у Eврoпскoj униjи”, Eкoнoмски изaзoви, 2018,вoл. 13, стр. 84–90. 10 Vesna Aleksić, “Tax system in Serbia and change of tax system in accordance with tendenciesin the world”. Kultura polisa, 2019, vol. 16, no. 39, pp. 525–538; Снежана Стojaнoвић,„Пoрeскa кoнкурeнциja вeрсус пoрeскa хaрмoнизaциja у Eврoпскoj униjи”, Финaнсиje,2009, бр. 1–6; Jure Šimović, Hrvoje Šimović, Fiskalni sustav i fiskalna politka Europske Unije;Pravni fakultet, Zagreb, 2006, str. 1–310; „Могућности и потребе за системскомреформом – Анализе, ставови и предлози”, Фискални савет Републикe Србијe, 2021.



пореских прихода, јер грађани у том случају избегавају или нису умогућности да подмире своје пореске обавезе.11 У већини држава ЕУ јавнирасходи су већи од јавних прихода, односно, често јавни приходи не могуда подмире потребе државног апарата. Када су расходи већи од прихода,тада се државе најчешће задужују или приватизују своју државну имовину.Према подацима Министарства финансија Републике Србије и OECD-aкретање укупних пореских прихода и расхода у периоду од 2010. до 2017.године кретало се у следећим оквирима:
Табела 1: Процентуални удео пореских прихода у БДП-у у периоду од 2010–2017. године
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Земља 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Белгија 42,9 43,5 44,3 45 44,8 44,1 43,3 43,9Грчка 32,3 34,3 36,3 35,9 36,3 36,6 38,9 39,3Италија 41,7 41,6 43,6 43,8 43,3 43 42,2 41,9Луксембург 37,6 37,1 38,4 38,2 37,5 36,2 36,3 37,4Холандија 35,7 35,4 35,6 36,1 37 37 38,4 38,7Шпанија 31,3 31,2 32,4 33,1 33,9 33,8 33,6 33,9Србија 41,2 42,1 43,7 44,1 44,1 43,7 37,2 38,4Извор: Revenue statistics of OECD Member countries 2007–2017 [online]. Интернет:https://www1.compareyourcountry.org/tax-revenues-global/en/0/655+656+657+658/datatable/2005-2017
Табела 2: Укупни државни расходи у периоду од 2010–2017. године
Земља 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Белгија 53,9 55,3 56,5 56,1 55,6 53,7 53,1 52,0Грчка 53,0 55,1 56,7 62,8 50,7 54,1 49,9 48,5Италија 49,9 49,2 50,6 51,0 50,9 49,1 48,8 48,4Луксембург 42,0 41,5 41,8 41,2 40,6 40,4 40,0 41,3Холандија 47,9 46,8 46,9 45,9 44,7 43,6 42,4 42,2Шпанија 46,0 46,2 49,5 46,4 45,3 44,1 42,5 41,3Србија 48,7 48,9 49,8 47,7 46,0 44,7 44,5 43,2Извор: Eurostat [online]. Интернет: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00023/default/table?lang=en

11 Mario Bakran, op. cit.



Претходне табеле показују анализу кретања укупних јавних прихода(од свих облика пореза), и укупних јавних расхода који су исказани упроцентима (%) БДП-а. Анализа обухвата период од 2010. до 2017. године.Затамњена поља у табели означавају земаље која остварују високе порескеприходе, док тамном бојом су обележена поља за државе са најнижимуделом пореских прихода у БДП-у. Исто важи и за табелу државних расходагде затамњена поља означавају земље које су оствариле најмање трошкове,док тамном и светлом бојом су обележена поља за земље и године у којимасу остварени највиши државни трошкови. Ако анализирамо табелуукупних прихода од пореза, можемо видети да Белгија предњачи уприкупљеним приходима од пореза, док с друге стране, Грчка и Шпанијаимају очите проблеме из којих се види да су порески системи ових земаљалоше изграђени, неефикасни и коруптивни. Опет, не мора нужно да значида је низак удео прихода показатељ лошег вођења државе, док се не узмуу обзир и државни расходи
Табела 3: Разлика између укупних пореских прихода и државних расхода у периоду од 2010–2017. године
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Земља 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 УкупноБелгија -11 -11,8 -12,2 -11,1 -10,8 -9,6 -9,8 -8,1 -84,4Грчка -20,5 -20,5 20,2 26,8 14,5 16,9 10,1 7,9 136,5Италија -8 -7,5 -6,9 -7 -7,4 -7,2 -6,5 6,3 -56,8Луксембург -4,4 -4,4 -3,4 -3 3,1 4,2 3,2 3,9 26,6Холандија -12,2 -11,4 -11,3 -9,8 -7,7 -6,6 -4 -3,5 66,5Шпанија -14,4 -14,6 -16 -12,7 -11,2 -10,1 -9 -7,3 95,3Србија -7,5 -6,8 -6,1 -3,6 -1,9 -1 -7,3 -4,8 -39Извор: АуториУ табели изнад видимо да, иако према прикупљеним порескимприходима који нису најиздашнији, Луксембург има најбољи однос измеђудве варијабле у анализираном периоду. До овог закључка смо дошли такошто смо одузели расходе од прихода за сваку годину и укупним збиромдобили стање за цео анализиран период. У горњој табели до изражаја долазии Србија, код које се види добар однос између прихода и расхода, али опет стенденцијом пада пореских прихода што може довести до промене у укупномзбиру. Земље jужне Европе, односно Шпанија и посебно Грчка, потврдиле супроблеме проистекле из економске кризе и повећања јавног дуга. Ипак,



према овој анализи може се утврдити помак и ефикасност пореских реформикоје су спроведене, с обзиром на то да ове две државе годинама уназадсмањују разлику између прихода и расхода. Италија, Белгија и Холандија својепореске системе држе у задовољавајућој константи, и то с тенденцијом растајавних прихода и смањења јавних расхода.
4) КОМПАРАЦИЈА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ВРСТА ПОРЕЗААнализа која следи, обухвата најосновије облике пореза, као ипоређење њихових пореских стопа у анализираним земљама. У том смислу,разматрају се порез на добит, порез на доходак и порез на додату вредност.

Табела 4: Стопе пореза на добит, ПДВ-а и пореза на доходак у %
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Извор: АуториПрема табели изнад можемо видети да су државе чланице ЕУ углавномизвршиле пореску хармонизацију. То се уочава према стопама пореза надобит које варирају до 1 постотног поена, осим у Италији у којој је стопанешто виша. Међу анализираним земљама је и Република Србија, у којој јемаксимална стопа пореза на добит 15%. Будући да је просечна стопа овеврсте пореза у ЕУ око 23%, то Србију сврстава у најпривлачније земље заинестиције, и ставља је у ранг са Кипром који има само 2,5% нижу стопуод Србије. Што се тиче пореза на додату вредност, његова стопа је виша уземљама које су пролазиле кроз озбиљније економске кризе (Грчка,Италија), док најнижу стопу има Луксембург. Србија има једну од нижихстопа ПДВ-а у Европи и код овог пореског облика. Трећа колона показујеоднос стопа пореза на доходак. Уочавамо да земље Бенелукса имају инајвише стопе овог пореза, нешто ниже имају земље јужне Европе, а Србијазнатно најнижу. У Србији се примењују прогресивне стопе пореза надоходак. За опорезиви приход који прелази прописане прагове, измеђутроструке и шестоструке просечне годишње зараде, пореска стопа износи



10%. За нето приход већи од шестоструке просечне годишње зарадепореска стопа износи 15%. Сходно наведеном, закључујемо да је највећипорески терет заступљен у опорезивању рада. Разлог томе је тај што је јошувек присутна слабија мобилност рада у Европи, те државе користе овајсегмент опорезивања како би прикупиле приходе које су изгубиле збогпритиска пореске хармонизације. Видимо, такође, да и Србија управопокушава да задржи своју радну снагу ниском пореском стопом рада.
5) РАЗЛИКЕ У ЖИВОТНОМ СТАНДАРДУАнализа животног стандарда полази од анализе БДП-а по главистановника и кроз однос увоза и извоза. Преко ова два сегментанаправљена је повезница између простора у којем држава има могућностида делује путем фискалне политике, а с обзиром на њено богатство.Разлике између богатих и сиромашних држава у данашњем свету су свевеће, а средњи слој становништа практично је и нестао. Претходна светскаекономска криза, као и последња криза изазвана пандемијом COVID-19,додатно је нарушила стање у поједним економијама, отежавши ситуацијуфискалне политике која је у тим моментима могла бити стабилизатор,како се управо не би десио још већи јаз између богатих и сиромашних.Многи су мишљења да би најбоље решење за систем било што већи порезибогатима и што мањи порези сиромашнима. Ипак, у савременомкапитализму то баш и није тако. Чињеница је да богати појединци држевелику количину капитала који потенцијално може бити инвестиција којаће отворити нова радна места и помоћи целој државној економији. Истотако, глобализација има велики утицај на све већу мобилност капитала иљуди, те самим тиме ствара лакоћу премештаја капитала у подручја којаимају нижа пореска оптерећења. Из свега овога, може се закључити дадржава мора наћи равнотежу, те да мора бити и јако опрезна с фискалномполитиком која је један од главних узрока привлачења страних изадржавања домаћих инвестиција.
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Извор: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files – GDPper capita (current US$) [online]. Интернет: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=GR-ES-IT-RS-NL-LU-BE&start=2007&view=chartБДП по глави становника (per capita) представља укупан БДП земљеподељен с бројем становника. Што је већи БДП per capita, држава има вишеноваца за располагање по једном становнику, а то уједно доводи и довисине животног стандарда на одређеној територији. Из претходнеилустрације се види БДП по становнику за земље Бенелукса, земље јужнеЕвропе и Србију у периоду од 2007. до 2020. године. Очекивано, држава којаима уверљиво најбољи резултат је свакако Луксембург. У претходниманализама Луксембург је имао и најбољи однос прихода и расхода, као инајниже пореске стопе. Према овим резултатима види се да Луксембургдоста одскаче од друге две чланице Бенелукса. Затим следе земље јужнеЕвропе (Италија, Шпанија и Грчка), које су и представљале жариштеекономске, али и пандемијске кризе. На самом дну се налази Србија, алиопет с благим порастом БДП-а по глави становника у последњих неколикогодина. Ако обухватимо све државе, видимо да земље Бенелукса предњаче
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Илустрација 1: Кретање БДП-а у периоду од 2007–2020. године (у хиљ. $)



по овом показатељу, односно имају више новца на располагању по једномсвом становнику. У овом графикону се види и 2008. година, долазак светскеекономске кризе која показује пад БДП-а свих анализираних земаља. Ипак,државе с већим БДП-ом по глави становника су отпорније на економскукризу, те нису морале користити драстичне реформе пореских система. Запар година ћемо видети и утицај пандемије на БДП по глави становника.
Илустрација 2: Приказ извоза добара и услуга у периоду од 2007–2020. године (у % БДП-а)

Европско законодавство, бр. 80/2022

145

Извор: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files –Exports of goods and services (%GDP) [online]. Интернет: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2020&locations=GR-ES-IT-RS-NL-BE-LU&start=2007



Извор: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts datafiles – Imports of goods and services (%GDP) [online]. Интернет:https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS?end=2020&locations=GR-ES-IT-RS-NL-BE-LU&most_recent_year_desc=false&start=2007Претходне две илустрације приказују увоз и извоз које су одабранедржаве оствариле у периоду од 2007. до 2020. године. Нето извоз јевредност укупног извоза земље умањена за вредност укупног увоза. Износнето извоза може бити позитиван, у случају да је извоз већи од увоза, а можебити и негативан (трговински дефицит). Када упоредимо ова дваграфикона, можемо доћи и до резултата нето извоза. И по овом параметрусе показало да Луксембург предњачи, а да су остале две земље Бенелуксаиза њега. Србија се налази на златној средини анализираних земаља, доксу земље јужне Европе опет при дну. Негативан ток видимо код скоро свихземаља опет у годинама након светске економске кризе 2008. године. Затимдолази до постепене стабилизације од 2012. године, а онда од 2015. и допозитивног пословања одређених земаља. Све ове државе могу знатноутицати на варијабле извоза и увоза кроз порески систем и фискалну
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Илустрација 3: Приказ увоза добара и услуга у периоду од 2007–2020. године (у % БДП-а)
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политику. Заштита државе фискалном политиком може се изразити кроз:пореске олакшице домаћим извозницима – како би могли што вишепроизвести и бити конкурентнији са ценама на страном тржишту; увођењеи подизање пореских стопа на увоз добара и услуга и увођење квота,ограничавање количине увезене робе. Опет, с друге стране, држава требада пронађе адекватну равнотежу, односно треба да буде опрезна придавању субвенција, јер субвенције врло често могу бити злоупотребљене,те исто тако потребно је размислити колика је стварна потреба за увозом.12
6) ИЗВОРИAleksić, V., Tax system in Serbia and change of tax system in accordance withtendencies in the world. Kultura polisa, 2019, vol.16, no. 39.Bakran, M., Usporedna analiza poreznih sustava Skandinavskih i zemalјa Južne
Europe, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb.Дeчкoвић, С., „Хaрмoнизaциja пoрeзa у Eврoпскoj униjи”, Eкoнoмски изaзoви,2018, вoл. 13. Ђурић, О., Порески систем и политика, Висока пословна школа струковнихстудија, Блаце, 2014.Јеремић, Н., Каменковић, С., Грубишић, З., „Упоредна анализа порескихсистема Скандинавских и Медитеранских земаља”, Пословна економија,2019, број 2.Јовановић, M., Рибаћ, С., Монетарне и јавне финансије, Висока пословнашкола струковних студија, Блаце, 2008.Roller, D., Fiskalna politika u teoriji i praksi, Informator Zagreb, 1996.Šimović J. i Šimović H. (2006), Fiskalni sustav i fiskalna politka Europske Unije;Pravni fakultet Sveučilišta u ZagrebuСтojaнoвић, С. „Пoрeскa кoнкурeнциja вeрсус пoрeскa хaрмoнизaциja уEврoпскoj униjи”, Финaнсиje, 2009, бр. 1–6.„Могућности и потребе за системском реформом – Анализе, ставови ипредлози”, Фискални савет Републикe Србијe, 2021.Вукша, С., Финансијско рачуноводство, Универзитет за пословне студије,Бања Лука, 2007.Вукша, С., Пореска и буџетска контрола и ревизија, Либер, Београд, 2008.

12 Славко Вукша, Пореска и буџетска контрола и ревизија, Либер, Београд, 2008;
Финансијско рачуноводство, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 2007.



7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПорески системи у ЕУ динамично су се мењали у последње тридеценије. Сличан процес дешавао се и у Републици Србији. Растнезапослености, цена, социјалних неједнакости, пад производње само сунеки од негативних ефеката који су пратили земље у транзицији. Земљекоје су имале одлучности у намери да достигну ниво економски развијенихтржишних привреда, обимним структурним реформама успеле су да севише приближе развијеним тржишним привредама, уједно остварујућидинамичан прилив страних инвестиција, значајан раст производње иживотног стандарда. Фискална политика била је кључна у овимреформама. Пореске реформе су се одвијале различито у свакој државипонаособ, у зависности од историјских, друштвених, економских иполитичких специфичности и карактеристика сваке државе. Управо збогтих карактеристика сваке државе не постоји једна, универзална стратегијаостваривања оптималног пореског система. Свака држава има јединственпорески систем, са специфичним пореским реформама, порескимоблицима и односом између пореских прихода и БДП-а, али детаљноописивање сваког од пореских система захтева доста опширнији рад одове студије. Компаративна анализа различитих пореских системаомогућила је боље разумевање ефеката пореза у различитимјурисдикцијама. Такође, кроз разумевање различитих пореских системамогуће је доћи до веће међукултуралне сарадње, промовисањадемократских вредности, као и до правне хармонизације као што је то биослучај са новим државама чланицама ЕУ. Коначно, иако не постоји савршенфискални систем, чија би решења друге државе могле инкорпорирати усопствении фискални систем, Република Србија би требало да тежи даунапреди сопствени фискални систем кроз реформу пореског система,како би своје друштво учинила хомогенијим у сврху отпорности на новеекономске шокове и кризе који јој се намећу због неповољних економскихкретања у свету. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX SYSTEMS

Summary: Tax systems include taxes and tax forms that play a major role in thebusiness of states. No tax system in the world is the same, which is whyeconomies differ in their tax policies and structures. The state's tax policy canaffect several economic segments, such as unemployment, income, companyprofits, and investment inflows. The importance and purpose of qualitymanagement of the tax system are increasing daily, and states contribute to theirown sustainability and stability through taxes and fiscal policy. In order toachieve sustainability and stability, tax and fiscal policy must be based on theprinciples of fairness, efficiency, simplicity, and generosity. In the paper, theauthors pay attention to the comparative study of the tax systems of the memberstates of the European Union and the Republic of Serbia. The analysis includesthe movement of income tax, profit tax, and value-added tax rates. Individualand synthetic analyses of the system indicate visible differences in wealth andtax morale. Since the Republic of Serbia is a country that has been going throughvarious macroeconomic imbalances for the past three decades, the authorsbelieve that the domestic tax system requires serious fiscal reforms. Reformsare needed primarily in direct taxation (taxation of income and property)because taxes on income and property do not play a large role in the entire taxsystem and fiscal policy. Finally, the author's intention was to derive theappropriate recommendations necessary for the optimal implementation offiscal reforms in the Republic of Serbia based on the empirical experiences ofthe EU member states.
Keywords: Tax system, income tax, profit tax, property tax, GDP, EU, Republic ofSerbia.
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ОБУКА ПОМОРАЦА ПРЕМА ЗАКОНОДАВСТВУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ1

Aпстракт: Слободно кретање радне снаге унутар Европске уније (ЕУ),захтева брже и лакше признавање диплома и уверења о достигнутимнивоима знања. Повећање обима коришћења поморског саобраћаја утрговини и стални мањак радне снаге, посебно високо образоване, као икоришћење напредних технологија којим је управљање бродовимааутоматизовано, захтева значајне иновације у погледу обучености помораца.Истовремено, повећање обима коришћења поморског саобраћаја доводи иповeћања поморских несрећа и незгода. Стога, ЕУ користи постојећимеђународноправни оквир да би ускладила сопствени правни поредак ускладу са међународноправним стандардима. Честе промене условљенетехнолошким напретком у целој поморској индустрији постављају новеизазове, али дају и могућности за искоришћавање капацитета образовнихинституција у Републици Србији у погледу е-образовања и учењa на даљину.У предметном раду ауторка је настојала да прикаже активности праћењаимплементације Међународне конвенције о стандардима за обуку, издавањеуверења и вршењa бродске страже помораца (STCW Конвенција), која је крозДирективу 2022/993 постала саставни део законодавства ЕУ. Разматрајућиусвојена решењa, која би државе чланице требaло да усвоје, ауторка јеизложила приказ прописаних захтева који се постављају пред поморце којиби желели да плове на бродовима који носе заставу неке од чланица ЕУ.Компаративно, ауторка је представила и стање које постоји у везиусаглашености законодавства Републике Србије са правом ЕУ, као и са
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међународноправним стандардима које је успоставила Међународнапоморска организација (IMO).
Кључне речи: Oбразовање, поморци, STCW Конвенција, право ЕУ, међу-народноправни стандарди.
1) СВРХАОбученост и оспособљеност помораца предмет је регулисања вишемеђународних инструмената. Пре свега, ту је Међународна конвенција остандардима за обуку, издавање уверења и вршење бродске страже поморацаиз 1978. године (STCW Конвенција) Међународне поморске организације(IMO), потом Kонвенција о раду помораца Међународне организације рада(ILO) из 2006. године која је преузела одређене одредбе STCW Конвенције, иконачно и Директива 2008/106 од 19. новембра 2008. године.2 STCWКонвенција ступила је на снагу 1984. године. Измене и допуне извршенеДирективом 2022/993 од 8. јуна 2022. године, извршене су због застарелостиу погледу техничких иновација и измени општих фраза које су доводиле дослободног тумачења од стране држава потписница.3 „Увођење концепта E-

Nav Међународне поморске организациjе (IMO) у децембру 2005. године,значио је прелазак са традиционалних бродова на систем електронскенавигације, интегрисану контролу и напредну технологију. Овако грађенибродови не загађују околину, ергономични су и њима се безбедно управља.Од представљања Четврте технолошке револуције, као најважније темеСветског трговинског форума 2016. године, технолошки захтеви у везиизградње пловила се стално мењају”.4 Због тога је била потребна и променапосматрања метода и начина образовања и обуке помораца, јер више ниједовољно само знање већ и поседовање одређених вештина, као и сталноусавршавање и прилагођавање променама. Поред усавршавања помораца,усавршавање је потребно и за наставне планове и програме , као и занаставно особље које ће преносити знања и вештине. Чињеница је да је IMOсвојим актима преузео искуства ЕУ и Европске агенције за безбедност
2 “Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November2008 on the minimum level of training of seafarers (recast) (Text with EEA relevance)”, OJ L323, 3.12.2008, pp. 33–61.3 “Directive (EU) 2022/993 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 onthe minimum level of training of seafarers (Text with EEA relevance)”, OJ L 169, 27.6.2022,pp. 45–90; Mario Babić, Maja Markovčić, „Što donose izmjene i dopune STCW Konvencije”,

Uporedno pomorsko pravo, 1995, Vol. 37 No. 145–148, str. 248.4 Chang-Hee Lee, Gwi-Ho Yun, Jung-Hyeok Hong, “A Study on the New Education and TrainingScheme for Developing Seafarers in Seafarer 4.0”, Journal of the Korean Society of Marine
Environment and Safety, 2019, Vol. 25, No. 6, p. 762. 



пловидбе (EMSA). Такође, чињеница је да су STCW Конвенција и Директиванеколико пута мењане и допуњаване, из чега произилази закључак да јенеопходно боље уредити ову материју.5 Поред тога, основни захтевновоусвојене Директиве је да одржи и побољша ниво сигурности упоморском саобраћају и спречи загађивање мора. То се може постићиповећањем нивоа знања и вештина помораца, издавањем одговaрајућихуверења о њиховој оспособљености у складу са напретком технологије имеђународних правила, те изменама европске базе података о поморскимвештинама. Директива укључује STCW Конвенцију у право Уније. Све државечланице Уније су истовремено и потписнице STCW Конвенције, стогаусаглашено спровођење њихових међународних обавеза требало би постићиусклађивањем правила Уније о обуци помораца и издавању сертификата са
STCW Конвенцијом. Разлог за то је чињеница да је STCW Конвенција јединственинструмент који на систематичан начин уређује део међународногпоморског законодавства обезбеђивањем професионализације помораца.6Један од циљева заједничке транспортне политике у области поморскогсаобраћаја је да се олакша кретање помораца унутар Уније, што би ималоутицај на смањење недостатака стручног кадра са правом комбинацијомвештина и компетенција. Узајамно признавање сертификата помораца, којеиздају државе чланице, од суштинског је значаја за олакшавање кретањапомораца. Одлуке држава чланица у вези са прихватањем уверења о стручнојоспособљености, које друге државе чланице издају поморцима у сврхуиздавања националних уверења о оспособљености, требало би да будузасноване на разлозима које поморац може да утврди. Обука за поморцетребало би да укључи теоријску и практичну обуку како би се осигурало дасу поморци квалификовани да испуне безбедносне стандарде, и да суспособни да имају адекватне реакције у опасним и ванредним ситуацијама.Државе чланице морале би да предузму и спровeду мере за спречавање икажњавање издавања лажних сертификата о оспособљености и сертификатао стручној оспособљености, као и да наставе са својим напорима у оквируIMO да постигну строге и спроводљиве споразуме за борбу против таквихдела на светском нивоу.
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5 Обуку и сертификацију помораца на међународном нивоу регулише Међународнаконвенција Међународне поморске организације (IMO) о стандардима обуке,издавању сертификата и чувања страже за поморце из 1978. године (Конвенција
STCW), коју је Конференција значајно ревидирала на састанку потписница STCW
Конвенције 1995. године , и конференције одржане у Манили 2010. године. Даљеизмене и допуне STCW Конвенције усвојене су 2015. и 2016. године.6 Ruan Wei, “Views from Maritime Education and Training on the Full Implementation of 2010STCW Amendments”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, 2013, Volume 3, Nо. 1–2,p. 45.
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Поред омогућавања несметане комуникације између чланова посаде иличланова посаде и путника, ради неометаног обављања послова на бродовимаи заштите живота и здравља људи, те заштите мора од загађења, неопходноје да поморци који имају сертификате издате од трећих земаља, и који служена бродовима ЕУ, имају ниво квалификације који је еквивалентан оном којисе захтева STCW Конвенцијом. Ова Директива има за циљ да успоставипроцедуре и заједничке критеријуме држава чланица за признавањесведочанстава помораца, издатих у трећим земљама, на основу захтева у везиса обуком и издавањем уверења, како је договорено у оквиру STCW
конвенције.7 Дигитализација података неизоставни је део технолошкогнапретка у области прикупљања и размене података, која има за циљ дадопринесе смањењу трошкова и ефикасном коришћењу људских ресурса.Комисија би требало да размотри предузимање мера за повећањеефикасности лучке контроле укључујући, између осталог, проценуизводљивости и додатне вредности успостављања централне базе податакао сертификатима помораца и управљање том базом података повезаном саинспекцијском базом података из члана 24 Директивe 2009/16/ЕЗ Европскогпарламента и Савета. Централна база података требало би да садржи свеинформације из Анекса III Директиве у вези са сертификатима ооспособљености и атестима који потврђују признавање сертификата издатиху складу са правилима В/1-1 и В/1-2 STCW Конвенције. Директива сепримењује на поморце који служе на поморским бродовима који плове подзаставом државе чланице, без обзира на њихову националност, осим за: (а)ратне бродове, помоћне бродове или друге бродове, који су у власништву иликојима управља држава чланица и који се користе само у владиненекомерцијалне сврхе; (б) рибарске чамце; (ц) јахте за разоноду, које се некористе за трговину и, (д) једноставно изграђене дрвене бродове. Комисија,уз помоћ Европске агенције за поморску безбедност, сваких пет годинапроверава да ли државе чланице испуњавају минималне захтеве утврђенеовом Директивом. Комисији у раду помаже и Одбор за сигурност на мору испречавање загађења сa бродова (COSS).8 Директива садржи пет прилога укојимa су прописани ближи захтеви STCW Конвенције, у вези признањасертификата издатих од трећих земаља, те врсте информација које седостављају у одређеним роковима. 
7 У интересу безбедности на мору, државе чланице ЕУ имају обавезу да признајуквалификације које показују захтевани ниво компетенције само ако су издате одстране или у име потписница STCW Конвенције за које Комитет за поморскубезбедност IMO утврди да испуњавају прописане стандарде.8 Одбор је основан Уредбом (EЗ) 2099/2002, док је EMSA основана Уредбом (ЕЗ)1406/2002.



2) МЕРЕ ЕУПредвиђени циљеви могу бити остварени само уколико се примене мерена целој територији ЕУ. У том смислу предвиђени су следећи услови:
Поседовање минималног нивоа обукеОбавеза је држава чланица да предузму неопходне мере да обезбеде дапоморци који раде на бродовима буду обучени најмање у складу са захтевима

STCW Конвенције и да имају уверења и/или документоване доказе да члановипосаде поседују сертификате у складу са правилом III/10.4 Конвенције SOLAS 74.Сертификати о стручности и сертификати о стручној оспособљености издају сесамо кандидатима који испуњавају услове. Потврде команданата, официра ирадио-оператера издају и оверавају државе чланице након провереверодостојности и валидности свих потребних документованих доказа. Зарадио- оператера, државе чланице могу укључити додатна знања иверификацију за издавање сертификата у складу са Правилником о радио-комуникацијама. Такође, оне могуиздатипосебан сертификаткојим се потврђуједа ималац поседује додатна знања, која су прописана одговарајућим прописима.Све потврде се издају у складу са одговарајућим члановима STCW Конвенције.

Вођење одговарајућих регистара о оспособљеностиДржаве чланице дужне су да воде регистар или регистре свих уверења ооспособљености и уверења о стручној оспособљености, и уверења која суиздата заповедницима, официрима и, по потреби, поморцима. То се односина издата, истекла или поново потврђена, привремено одузета, поништенауверења, као и на уверења која су уништена или изгубљена. Такође се односии на посебно издате дозволе. Информације о статусу сертификата ооспособљености, одобрења и посебне дозволе морају бити доступне другимдржавама чланицама, или другим странама SCTW Конвенције и бродарскимкомпанијама, које захтевају проверу аутентичности и валидностисертификата о оспособљености и/или издатих сертификата, које су имдоставили поморци ради признавања њихових сертификата на основуправила SCTW Конвенције, или ради заснивања радног односа.
Признавање сертификата и уверења 
издатих у другим државамаСвака држава чланица прихвата сертификате о стручној оспособљеностии документоване доказе које је издала друга држава чланица, или који суиздати под њеном јурисдикцијом, у папирном или дигиталном облику у
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сврху омогућавања поморцима да служе на бродовима који плове под њеномзаставом. Потврда којом се потврђује признање ограничена је на позиције,функције и нивое обуке или на стручне квалификације прописане у њему.Сертификат се издаје само ако су испуњени сви захтеви SCTW Конвенције.Свака држава чланица прихвата и здравствене сертификате издате подјурисдикцијом друге државе чланице, у циљу омогућавања поморцима даслуже на бродовима који плове под њеном заставом. 
Борба против фалсификовања уверењаДржаве чланице предузеће и применити одговарајуће мере заспречавање фалсификовања и других незаконитих радњи у процесуиздавања сертификата и уверења и предвидети санкције које су ефикасне,сразмерне и одвраћајуће. Државе чланице у складу са својим националнмзаконодавством одређују државне органе одговорне за идентификацију иборбу против превара и других незаконитих радњи и размењујуинформације са надлежним органима других држава чланица и трећихземаља о издавању сертификата поморцима. 
Стандарди квалитетаДржаве чланице ће осигурати да све активности обуке, проценекомпетенција, издавање сертификата, укључујући издавање здравственихуверења, сертификације и поновне сертификације, које спроводе невладинеагенције или тела у њиховој надлежности, континуирано прате коришћењемсистема стандарда квалитета, како би се обезбедило постизање постављенихциљева, укључујући оне који се односе на квалификације и искуствоинструктора и оцењивача у складу са SCTW Конвенцијом.

Здравствени стандардиСваки поморац који има сведочанство о оспособљености или уверење остручној оспособљености издато у складу са одредбама STCW Конвенције икоји ради на броду мора да поседује важеће уверење о здравственојспособности издато у складу са Конвенцијом. Свака држава чланицауспоставиће стандарде здравствене способности за поморце и процедуре заиздавање уверења о здравственој способности у складу са STCW Конвенцијом.

Поновна потврда важења уверења о оспособљености 
и о стручној оспособљеностиСваки капетан, официр и радио-оператер који има сертификат, и којиисплови или намерава да се врати на море након одређеног периода
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проведеног на копну, а да би остао способан за пловидбу, најмање сваких петгодина мора да: (а) испуњава стандарде здравствене спремности и, (б)докаже своју сталну професионалну компетенцију у складу са STCW
Конвенцијом. За поморску службу на бродовима за које се захтева посебнаобука према међународним споразумима, сваки командант, официр и радио-оператер мора успешно завршити одобрени програм одговарајуће обуке.Исто важи и за наставак поморске службе на танкерима или за поморскуслужбу на бродовима који плове поларним водама.

Коришћење симулатораСтандарди перформанси и друге одредбе STCW Конвенције и други таквизахтеви морају бити испуњени за свако релевантно уверење у погледу: (а)обавезне обуке засноване на коришћењу симулатора и, (б) проценепрофесионалне компетентности прописане у STCW Конвенцији.

Одговорности бродарских компанијаДржаве чланице сматраће бродарске компаније одговорним зазапошљавање помораца на својим бродовима и захтеваће од бродарскекомпаније да: (а) обезбеди да сваки поморац запослен на било ком од бродовате компаније поседује одговарајући сертификат у складу са овом Директивоми одредбама које је утврдила држава чланица; (б) обезбеди да је бројно стањепосаде на бродовима те компаније у складу са важећим захтевима државечланице о броју чланова посаде неопходних за безбедну пловидбу; (ц)обезбеди да се документација и подаци за све поморце запослене набродовима те компаније одржавају и да су лако доступни и да укључују, безограничења, документацију и податке о њиховом искуству, њиховојобучености, медицинској спремности и стручној способности за додељенедужности; (д) обезбеди да су поморци, приликом ступања на дужност на билоком од бродова те компаније, упознати са својим специфичнимодговорностима и свим бродским аранжманима, објектима, опремом,процедурама и карактеристикама брода, који су важни за обављање њиховерутине дужности или одговорности у случају опасности; (е) обезбеди дапоморци запослени на бродовима могу ефикасно координирати својеактивности у случају опасности и када обављају функције од кључног значајаза сигурност или за спречавање или ублажавање загађења; (ф) обезбеди дасу поморци запослени на бродовима компаније прошли обуку за освежавањезнања и обуку у складу са захтевима STCW Конвенције и, (г) обезбеди да се усваком тренутку, на бродовима одвија ефективна усмена обука. 

Европско законодавство, бр. 80/2022

157



Радна способностДржаве чланице одређују и спроводе време за одмор особља на бродскојстражи и оних чије дужности обухватају послове безбедности, безбедноснезаштите и спречавања загађења и захтевају да системи сатова будураспоређени тако да ефикасност страже не буде смањена замором и да судужности распоређене на начин да први састав страже на почетку путовањабуде одморан и способан за рад у сваком погледу. 
Одговорности држава чланица за обуку и оцењивање Државе чланице одредиће тела или органе који спроводе обуку,организују и/или надгледају провере знања, и издају уверења или посебнедозволе. Обука и процена помораца требало би да буде структурирана ускладу са писаним програмима, укључујући оне наставне методе и средства,наставне поступке и материјале који су неопходни за постизање прописанихстандарда стручне квалификације. Истовремено они би требало да сеимплементирају, надгледају, оцењују и подржавају од стране квалификованихлица. Лица која врше обуку или процену док су на броду то раде само кадатаква обука или процена неће негативно утицати на нормалан рад брода икада могу да посвете своје време и пажњу обуци и процени. Инструктори илица која врше надзор и оцењивање одговарајуће су квалификације запојединачне врсте и нивое обуке или процену професионалних способностипомораца на броду или на копну.
Комуникација на броду Државе чланице ће осигурати да на свим бродовима који плове подњеном заставом у сваком тренутку морају постојати средства ефикаснеусмене комуникације између свих чланова посаде брода о питањимабезбедности, посебно у вези са тачним и благовременим пријемом иразумевањем порука и упутстава. На свим путничким бродовима који пловепод заставом државе чланице, као и на свим путничким бродовима којипочињу и/или завршавају пловидбу у луци чланице, радни језик се утврђујеи евидентира у дневнику бродског дневника, а бродарска компанија иликапетан, по потреби, одређују одговарајући радни језик који мора да разумесваки поморац.9
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Признавање сертификата о оспособљености 
и уверења о стручној оспособљености Поморцима који не поседују сертификате о оспособљености, илисертификате о стручној оспособљености које су издале државе чланице ускладу са правилима STCW Конвенције, може бити дозвољено да будузапослени на бродовима који плове под заставом државе чланице, подусловом да је донета одлука о признавању њихових сведочанстава ооспособљености или уверења о стручној оспособљености.
ЗадржавањеСлужбеник за контролу државе луке може донети одлуку о привременомзадржавању брода када утврди да су опасни по лица, имовину или животнусредину у случајевима: (а) када поморци не поседују сведочанства,одговарајућа уверења, важеће посебне дозволе или документовани доказ даје захтев за издавање сертификата, којим се потврђује признањесертификата, поднет властима државе заставе; (б) када се не поштујупримењиви захтеви државе заставе у погледу броја чланова посадепотребних за безбедну пловидбу; (ц) када страже на мосту или у машинскојпросторији нису одржаване у складу са захтевима које је за брод одредиладржава заставе; (д) када недостају особе на стражи, које су квалификованеза рад са опремом која је апсолутно неопходна за безбедну пловидбу,безбедну радио-комуникацију или спречавање загађења мора; (е) кад немадоказа о стручној квалификацији помораца за дужности које су им додељенеу вези са безбедношћу брода и спречавањем загађења и, (ф) кад није могућераспоредити особе које су довољно одморне и способне за рад у свакомпогледу на прву стражу на почетку путовања и за наредну смену страже.
3) САДРЖАЈДржава чланица која признаје сертификат о оспособљености, илисертификат о стручној оспособљености издат командантима и старешинамау складу са правилима STCW Конвенције, на основу процедуре утврђенеДирективом оверава тај сертификат како би потврдила његово признање текнакон што се увери у његову аутентичност и ваљаност. Потврде су посебнадокумента која издају искључиво државе чланице ЕУ. Радно место за које јеносилац сертификата овлашћен да ради назначено је на обрасцу признања саистим називима који се користе у важећим захтевима дотичне државечланице о броју чланова посаде потребних за безбедну пловидбу. Оригиналсваког сертификата, који се захтева Директивом, мора бити доступан на бродуна коме плови његов носилац, у папирном или дигиталном облику, а његова
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аутентичност и валидност су проверљиви. Подносиоци захтева за издавањесертификата морају доставити задовољавајуће доказе о идентитету, староснојдоби (која не сме бити нижа од прописане правилима из Анекса I за уверењео стручној спреми или уверење о стручној оспособљености за које је поднеозахтев), испуњавању стандарда медицинске спремности наведене у STCW
Конвенцији и о испуњавању стандарда професионалне квалификације зарадна места, функције и нивое који морају бити наведени у потврди уверењао квалификацији. Овај став се не примењује на признавање сертификата наоснову правила SCTW Конвенције. Одлуке о признању сертификата издатих удругим чланицама доносе се у разумном року. Држава чланица домаћин може,ако је потребно, дозволити поморцу да служи на броду који плови под њеномзаставом у периоду од највише три месеца, ако поседује одговарајуће и важећеуверење издато и оверено од стране друге државе чланице, али која још нијесертификована за признање од стране одговарајуће државе чланицедомаћина. Документи који доказују да је захтев за сертификацију поднетнадлежним органима морају бити доступни. Државе чланице домаћини ће,такође, гарантовати поморцима право на жалбу у вези са сваким одбијањемда се призна или прихвати валидна потврда, или у погледу изостанкаодговора у складу са националним законодавством и процедурама. Такође,постоји обавеза пружања одговарајућих савета и помоћи у вези са жалбама, ускладу са утврђеним националним законодавством и процедурама. Надлежниоргани државе чланице домаћина могу увести додатна ограничења у вези сапословима, функцијама и нивоима обуке или стручних квалификација у везиса обалском пловидбом, због специфичности географских и хидрографскиходлика одређеног простора. Држава чланица домаћин осигурава да поморцикоји траже признавање сертификата за функције на нивоу управљањапоседују одговарајуће знање о поморском законодавству те државе чланице,које се односи на функције за које су лиценцирани да обављају. Државечланице ће одмах обавестити друге државе чланице и Комисију о детаљиманадлежних националних органа који имају мандат да спречавајуфалсификовање сведочанстава. И све треће земље, са којима државе чланицеимају споразуме о признању сертификата и уверења, биће обавештене одетаљима надлежних националних органа. На захтев државе чланицедомаћина, надлежни органи друге државе чланице ће обезбедити писменупотврду или одбијање веродостојности сертификата помораца, одговарајућиховера и свих других документованих доказа о обуци издатих у тој другојдржави чланици. Државе чланице ће успоставити процесе и процедуре занепристрасну истрагу сваког пријављеног случаја неспособности, радње,пропуста или нарушавања безбедности који може представљати директнупретњу безбедности људског живота или имовине на мору, или морскомокружењу које почине власници уверења о оспособљености и уверења остручности, квалификације или сертификате које је та држава чланица издала
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током обављања послова наведених у њиховим уверењима о квалификацијии сертификатима о стручној квалификацији, као и за повлачење, привремениопозив и укидање ових сертификата о обуци и уверења о стручној спреми изнаведених разлога и ради спречавања преваре. Казне или дисциплинске мерепрописују се и спроводе у случајевима: (а) када бродарска компанија илизаповедник брода запошљавају лице које не поседује сертификат који сезахтева у складу са Директивом; (б) када заповедник брода дозвољава лицукоје не поседује одговарајућу потврду, важећу специјалну дозволу или непоседује документоване доказе да обавља било коју функцију или било којипосао, на било ком радном месту, које на основу Директиве мора извршитилице које има одговарајући сертификат; или, (ц) када је лицу поверенообављање било које функције или било ког посла, на било ком радном месту,преваром или на основу фалсификованих докумената које, на основу овеДирективе, мора да обавља лице које поседује одговарајући сертификат илипосебне дозволе. Обуке помораца и издвање сертификата може битиповерено владиним агенцијама или телима који спроводе обуке у складу сасистемом стандарда квалитета и јасно дефинисаним циљевима образовањаи обуке. Прецизно се утврђују стандарди квалитета професионалне обуке инивои знања, разумевања и вештина који одговарају проверама знања иевалуацији на основу SCTW Конвенције који треба да се постигну. Областипримене стандарда квалитета обухватају управљање системима за издавањесертификата на свим курсевима и програмима обуке, тестовима знања ипроценама, које спроводи свака држава чланица као и квалификације иискуство које инструктори и оцењивачи морају да имају. Циљеви и сроднистандарди квалитета могу се посебно прецизирати за различите курсеве ипрограме обуке и морају покривати управљање системом сертификације.Државе чланице ће обезбедити да независну процену знања, разумевања,вештина и стицања професионалне компетенције и управљања системомсертификације, најмање сваких пет година, спроводе квалификоване особекоје саме нису укључене у наведене активности. Држава чланица подносиКомисији извештај о свакој извршеној процени користећи образац STCW
Конвенције, у року од шест месеци од датума процене. Здравствено стањепомораца од значаја је за ваљано обављење њихових задужења и безбедностсвих лица која се налазе на броду, али и спречавања загађења. Лица одговорназа процену здравствене способности помораца морају бити лекари који супрошли посебну обуку за обављање медицинских прегледа помораца, ускладу са STCW Конвенцијом. Уверење о здравственој способности издаје секандидатима који не могу бити млађи од 16 година, и који пружезадовољавајући доказ идентитета у складу са стандардима које је утврдиладотична држава чланица. Уверења о здравственој способности вреде најдужедве године, осим у случају помораца млађих од 18 година, када важе најдужегодину дана. Ако период важења лекарског уверења истиче током пловидбе,
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по окончању пловидбе поморац ће бити упућен на нови лекарски преглед. Ухитним случајевима, држава чланица може дозволити поморцу да ради безважећег лекарског уверења док стање хитности не буде окончано. Свакадржава чланица упоређује стандарде оспособљености које се траже одкандидата за сертификате о стручности и/или сертификате о стручнојоспособљености, издате до 1. јануара 2017, са онима наведеним да би стеклаодговарајући сертификат о оспособљености и/или уверење о стручнојоспособљености STCW Конвенције. Државе утврђују и да ли постоји потребада се од носилаца таквих уверења о стручности и/или стручнојоспособљености захтева да прођу одговарајућу допунску и обновљену обукуили да процене своју компетентност. Државе чланице ће, у консултацији сазаинтересованим странама, успоставити или промовисати успостављањеструктуре курса за освежење знања. Такође, у циљу сталног ажурирања знањамајстора, официра и радио-оператера, свака држава чланица ће обезбедитида се текстови најновијих измена националних и међународних прописа обезбедности људског живота на мору, безбедносној заштити и заштитиморског окружења буду доступни бродовима који плове под њеном заставом.Бродарске компаније, заповедници и чланови посаде одговорни су за потпуноизвршавање обавеза и предузимање других мера неопходних како би свакичлан посаде био у могућности, на основу знања и познатих информација, дадопринесе безбедном раду брода. Компанија доставља писана упутствазаповеднику сваког брода којим одређују политике и процедуре које требапоштовати како би сви новозапослени поморци на броду имали прилику дасе упознају са бродском опремом, радом, процедурама и другим решењиманеопходним за правилно обављање њихових послова, у разумном року пренего што им се те дужности поделе. Такве политике и процедуре укључујудодељивање разумног временског периода током којег ће свакиновозапослени поморац имати прилику да се упозна са специјалном опремомкоју ће користити или посебности у вези са стражом на броду, обезбеђењем,заштитом животне средине и поступцима и решењима у случају опасности,које поморци морају знати за правилно обављање својих дужности. Такође, ивреме за одређивање члана посаде од поверења који ће бити одговоран заобезбеђивање да се сваком новорегрутованом поморцу дају битнеинформације на језику који разуме. Државе чланице ће узети у обзир опасносткоју представља замор помораца, посебно оних чије дужности укључујубезбедно управљање бродом у складу са безбедносним мерама. Сва лица којасу распоређена на дужност одговорног стражара или морнара који је у саставустраже, и она лица којима су распоређени послови безбедности, заштите,спречавања загађења и обезбеђења имају право на одмор.10 Време одмора се
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може поделити на највише два дела – један у трајању од најмање шест сати,док размаци између два узастопна периода одмора не могу бити дужи од 14сати. Ово се може прекршити само у случају нужде или у другим изузетнимусловима рада. Ватрогасне вежбе и вежбе чамаца за спасавање, и друге вежбепрописане националним законима и другим прописима и међународнимактима, изводе се на начин да што мање ремете време одмора и не изазивајузамор. Распореди страже треба да буду постављени на лако доступнимлокацијама, састављени на стандардизованом обрасцу и на радном језику илијезицима који се користе на броду и на енглеском. Дневни одмор поморацаевидентира се на стандардизованом обрасцу, на радном језику или језицимакоји се користе на броду и на енглеском језику, како би се омогућило праћењеи верификација у складу са овим чланом. Поморцима мора бити достављенакопија обрасца о времену одмора који се односи на њих оверена од странекапетана или особе коју овласти капетан и поморци. Изузетно, заповедникброда има право да захтева од поморца да обавља посао онолико дуго коликоје потребно да би се обезбедила непосредна безбедност брода, лица на бродуили терета.11 Такође, и да би се пружила помоћ другим бродовима или лицимау невољи на мору. Сходно томе, заповедник може привремено обуставитираспоред времена одмора и захтевати од помораца да раде онолико дугоколико је потребно док се не успоставе нормални услови. Након поновногуспостављања нормалних услова, заповедник брода ће осигуратиодговарајуће време за одмор сваком поморцу који је радио током прописаногпериода одмора. Узимајући у обзир опште принципе о заштити здравља ибезбедности радника, државе чланице могу националним законима и другимпрописима или поступком надлежног органа да одобре или региструјуколективним уговорима изузећа од прописаног времена одмора, под условомда време одмора није краће од 70 часова у седмодневном периоду. Таквиизузеци ће поштовати утврђене норме колико год је то могуће, али се могуузети у обзир чешћи и дужи периоди одсуства или одобрити компензационоодсуство морнарима на стражи или поморцима који раде на бродовима закратка путовања. Интервали између два периода изузетка на броду не смејубити краћи од двоструког трајања изузетка. У циљу спречавања злоупотребеалкохола, државе чланице утврђују границу или количине концентрацијеалкохола за старешине, официре и друге поморце приликом обављањапостављених послова везаних за безбедност и заштиту поморске средине.12Комуникација на броду мора се одвијати без тешкоћа између заповедника и
11 Ирис Бјелица Влајић, „Правила и стандарди за безбедност путничких бродова”,

Европско законодавство, 2020, бр. 73–74, стр. 141–152.12 Директивом је постављена граница од 0,05% садржаја алкохола у крви (БАЦ) или0,25 мг/л алкохола из даха.



Европско законодавство, бр. 80/2022

164

посаде, али и између посаде и путника. Када радни језик на броду нијеслужбени језик државе чланице, сви планови и спискови који се објављују морајусадржати и преводе на радни језик. На путничким бродовима особе одређенераспоредом узбуњивања, за помоћ путницима у случају невоље, морају битилако и брзо препознатљиве и имати комуникацијске вештине довољне за тусврху на језику или језицима који одговарају претежној националности путникакоји се превозе на одређеној рути. Способност коришћења енглеских израза задавање основних инструкција може бити средство комуникације са путникомкоме је потребна помоћ, без обзира да ли путник и посада говоре исти језик илине. Могу се користити и друга средства комуникације током трајања опасности(указивањем, ручним знацима или скретањем пажње), на места инструкција,састајалишта, уређаја за спасавање или путева за евакуацију кад вербалнакомуникација није могућа.13 На танкерима за нафту, хемијским танкерима итанкерима за течни гас који вију заставу државе чланице, капетан, официри ипоморци могу да комуницирају једни са другима на заједничком радном језику(језицима). Држава чланица која намерава да призна сертификате ооспособљености или о стручној оспособљености, које је трећа држава издаламајстору, официру или радио-оператеру за потребе службе на бродовима којиплове под њеном заставом, подноси Комисији захтев за признање те трећеземље, који мора да буде пропраћен прелиминарном анализом усклађеноститреће земље са захтевима STCW Конвенције, као и разлозима за признавањеуверења треће земље. Након што држава чланица поднесе такав захтев, Комисијаобрађује захтев без одлагања и одлучује да покрене процену система обуке исертификације у трећој земљи у оквиру разумног рока. Када се донесе позитивнаодлука о покретању процене, Комисија, уз помоћ Европске агенције за поморскубезбедност и уз могуће учешће државе чланице која је молила и свих другихзаинтересованих држава чланица, прикупља информације и спроводи проценусистема обуке и сертификације у трећој земљи за коју је поднета пријава запризнање ради провере да трећа земља испуњава све захтеве STCW Конвенције.Уједно, проверава и да ли су предузете одговарајуће мере за спречавањеиздавања лажних уверења и узима у обзир да ли је трећа земља ратификовалаКонвенцију о раду за поморце из 2006. године. Ако, закључи да су сви ови условииспуњени, Комисија доноси акте за спровођење којим утврђује своју одлуку опризнавању треће земље. Трећа земља, да би испунила захтеве STCW Kонвенције,мора да примени главне корективне мере, укључујући измене свогзаконодавства и свог система образовања, обуке и сертификације. Акти заспровођење доносе се у року од 36 месеци од дана подношења захтева државечланице за признавање сертификата треће државе. Држава чланица која
13 Blagovest Belev, Sevdalin Daskalov, “Computer technologies in shipping and a new tendencyin ship’s officers’ education and training”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering,2018, no. 618, pp. 1–8.



подноси захтев може одлучити да једнострано призна трећу земљу све док се неусвоји акт о спровођењу. Ако донесе ову једнострану одлуку о признавању,држава чланица ће доставити Комисији број који потврђују признавањесертификата које је издала за сертификате о стручности и сертификате остручној оспособљености које је издала трећа земље до доношења акта заспровођење у вези са признавањем.14 Држава чланица може, ако то околностизахтевају, дозволити запошљавање поморца на радном месту које није радио-официр или радио-оператер у периоду не дужем од три месеца, на броду којиплови под њеном заставом, ако поседује одговарајући и важећи сертификатиздат и оверен у складу са захтевима треће земље, али који још увек нијесертификован од стране државе чланице. Документи који доказују да је захтевза сертификацију поднет надлежним органима морају бити доступни. Свакиброд, осим ратних и јавних бродова, док се налази у лукама државе чланицеподлеже надзору државе луке од стране службеника које је та чланицапрописно овластила.
4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУДиректива 2022/993 ступила је на снагу 20-ог дана од дана објављивањау „Службеном листу ЕУ” од 27. јуна 2022. године, тј. 17. јула 2022. године.
5) ИЗВОРИBabić, Mario, Markovčić, Maja, „Što donose izmjene i dopune STCW Konvencije”,
Uporedno pomorsko pravo, 1995, Vol. 37 No. 145–148.Belev, Blagovest and Daskalov, Sevdalin, “Computer technologies in shipping and anew tendency in ship’s officers’ education and training”, IOP Conf. Series:
Materials Science and Engineering, 2018, no. 618.Бјелица Влајић, Ирис, „Правила и стандарди за безбедност путничкихбродова”, Европско законодавство, 2020, бр. 73–74.“Directive (EU) 2022/993 of the European Parliament and of the Council of 8 June2022 on the minimum level of training of seafarers (Text with EEA relevance)”,
OJ L 169, 27.6.2022.“Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council of 19November 2008 on the minimum level of training of seafarers (recast) (Textwith EEA relevance)”, OJ L 323, 3.12.2008.
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14 Признавање сертификата издатих од признатих трећих земаља и објављених у„Службеном листу Европске уније”, серија Ц, до 14. јуна 2005. остају на снази. Овапризнања могу да користе све државе чланице, осим ако их Комисија накнадно нијеповукла. Комисија саставља и ажурира листу признатих трећих земаља. Листа сеобјављује у Службеном листу Европске уније – серија C.
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Jo, Sohyun, D’agostini, Enrico, Kang, Jun, “From Seafarers to E-farers: MaritimeCadets’ Perceptions Towards Seafaring Jobs in the Industry 4.0”,
Sustainability 2020, vol. 12, no. 19. Интернет: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8077/htmLee, Chang-Hee, Yun, Gwi-Ho, Hong, Jung-Hyeok, “A Study on the New Educationand Training Scheme for Developing Seafarers in Seafarer 4.0”, Journal of the
Korean Society of Marine Environment and Safety, 2019, Vol.25, No. 6. Manuel, Michael Ekow, “Vocationala nad Academic Approaches to MaritimeEducation and Training (MET): trends, Challenges and Opportunities”, WMU
Journal of Maritime Affairs, Vol.16, 2017, pp. 473–483.Review of Maritime Transport 2017, UNCTAD, United Nation Publication, New Yorkand Geneva, 2017.„Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025.године”, Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2015-34, 66/2020-10Wei, Ruan, “Views from Maritime Education and Training on the FullImplementation of 2010 STCW Amendments”, Journal of Shipping and Ocean
Engineering, 2013, Volume 3, Nо. 1–2.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУЈачање капацитета поморске пловидбе Комисија ЕУ препознала је кроздавање предности сарадњи у оквиру региона. Наиме, Комисија је покренулапроцес израде Стратегије ЕУ за Јадранско-јонски регион (EUSAIR), за чију јеоснову узета Поморска стратегија ЕУ из 2012. године.15 С тим у вези, упреговарачком Поглављу 14 разматра се усаглашеност домаћег законодавстваРепублике Србије са транспортном политиком и стандардима ЕУ. РепубликаСрбија је ратификовала Међународну конвенцију о стандардима за обуку,издавање уверења и вршење бродске страже помораца (STCW Конвенцију) из1978. године. Важеће законодавство из области поморства усаглашено је сазахтевима из Конвенције, али је потребан додатни напор на успостављањуцентара за обуку помораца и бродара.16 Република Србија поседује речнутрговачку флоту, али су старост и техничка застарелост пловила, уз мањак

15 ЕUSAIR обухвата следеће државе: Републику Србију, Републику Италију, РепубликуАлбанију, Босну и Херцеговину, Републику Хрватску, Републику Грчку, Црну Гору иРепублику Словенију. Република Италија и Република Србија одређене су закоординаторе тзв. две од четири идентификоване области „Повезивање региона”(саобраћај и енергетика). Видети: „Стратегија развоја водног саобраћаја РепубликеСрбије од 2015. до 2025. године”, Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2015-34,66/2020, Интернет: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2015/3/2/reg 13.10.2022. 



едукованог кадра, основни проблем.17 Током 2007. године Србија је остала безпоморске трговачке флоте, док велики број држављана Србије плови подзаставама других држава. Новим Законом о поморској пловидби прописанису стандарди и захтеви за рад акредитованих институција за образовање иобуку помораца, у складу са захтевима STCW Конвенције и предметнеДирективе ЕУ. Европска агенција за поморску безбедност (EMSA) и Генералнидиректорат за мобилност и транспорт Европске комисије, усвојили су„Извештај о процени усклађености система образовања, обуке исертификације помораца Републике Србије са STCW Конвенцијом”, у коме јеконстатовано да је на основу свих законодавних и других мера РепубликаСрбија испунила међународне и европске стандарде у процесу образовања,обуке и сертификације помораца, и да ће Европска комисија наставити сапризнавањем овлашћења о оспособљености које издаје Република Србија.Усвајање најновије Директиве захтева од Републике Србије поновноразматрање испуњености услова и додатно усаглашавање са новимзахтевима. Усвајање прописаних стандарда квалитета у извођењу обука инаставе отвара низ могућности у области едукације и развоја образовнихцентара, као и укључивања универзитета и научних института у овај процес,будући да није довољан само развој вештина већ и стицање одређенихакадемских знања будућих помораца.18 Коришћење симулатора у обуци, каои употреба сателита, информационих технологија, учења на даљину имултимедија доводе до тога да географска ограничења појединих земаља губена значају, а дају могућности за искоришћавање капацитета образовних
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16 У односу на питање образовања и обуке помораца, ову област је до 2011. годинекарактерисала неусклађеност са захтевима STCW Конвенције. Република Србијаподнела је 2009. године детаљан извештај Међународној поморској организацији(IMO) о спровођењу STCW Конвенције. Након извршене анализе поднетог извештаја,Република Србија је обавештена да центри који су добили одобрење за рад уРепублици Србији не испуњавају захтеве у погледу стандарда квалитета у раду којису прописани STCW Конвенцијом. Србија је позвана да у најкраћем могућем рокуотклони утврђене недостатке како би се избегао поступак скидања са тзв. беле листе
администрација. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреновим Законом о поморској пловидби започело је реформу у овој области. 17 Поглавље 2.1 Стратегије развоја водног саобрћаја наводи да је према подацима из2012. године просечна старост пловила била преко 35 година.18 У поглављу 5.1 Стратегије наводи се да у Републици Србији постоје две средње школеза школовање бродара, а да се посредно водним саобраћајем баве неки факултетиУниверзитета у Београду (Грађевински, Машински и Саобраћајни факултет) иТехнички факултет у Новом Саду, као и Војна академија Универзитета одбране на којојје акредитован студијски програм Менаџмент у одбрани за модул речних јединица.Кроз овај наутички програм извршена је имплементација Међународне конвенцијео стандардима за обуку, издавање уверења и вршење бродске страже помораца.
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институција у Републици Србији за све поморце широм света. Тако је процесшколовања и обуке, који се спроводи на Војној академији Универзитетаодбране, усклађен са ЕУ стандардима и препорукама Међународне поморскеорганизације. Ово може бити солидна основа за обуке које ће се у будућностиспроводити и које ће бити тржишно оријентисане.19 Развој наставних плановаи програма, као и антиципација одређених стандарда, доприноси не самоповећању знања него и одређеном друштвеном напретку. 
TRAINING OF SEAFARERS ACCORDING 

TO THE EUROPEAN UNION LEGISLATION

Summary: The free movement of labour within Europe requires faster and easierrecognition of diplomas and certificates of the levels of knowledge achieved. Theincreased volume of maritime traffic in trade, as well as the constant shortage oflabor, particularly highly educated labor, as well as the use of advanced technologiesthat automate ship management, necessitate significant innovations in seafarertraining.  At the same time, the increase of maritime traffic also leads to an increasein maritime accidents and incidents. As a result, the EU uses the existinginternational legal framework to align its legal order with international legalstandards. Frequent changes caused by technological progress in the entiremaritime industry pose new challenges but also provide opportunities for utilisingthe capacities of educational institutions in the Republic of Serbia in terms of e-education and distance learning. In the subject paper, the author tried to show theactivities of monitoring the implementation of the International Convention onStandards for Training, Certification, and Watchkeeping of Seafarers (STCWConvention), which became an integral part of EU legislation through Directive2022/993. Considering the adopted solution that the member states should adopt,the author presented an overview of the prescribed requirements that are setbefore seafarers who would like to sail on ships flying the flag of one of the EUmember states. Comparatively, the author also presented the state of complianceof the legislation of the Republic of Serbia with EU law as well as with internationallegal standards established by the International Maritime Organization (IMO).
Keywords: Education, seafarers, STCW Convention, EU law, international legalstandards.

19 Војна академија унапредила је свој наставни процес инсталирајући Transas Bridge и
GMDSS simulator и увела међународни систем квалитета за основне академскестудије и за курсеве које се реализују по STCW Конвенцији. Поред тога, Војнаакадемија је од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добилаакредитацију за курс „водитељ јахте”, чиме се просцес образовања проширује и накомерцијалне услужне делатности.



СТРАТЕГИЈA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
„ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ”

Душан ДАБОВИЋ1

Апстракт: У раду се разматрају решења предвиђена Стратегијом Европскеуније (ЕУ), „од њиве до трпезеˮ, кроз компарацију решењa прихваћених у овојобласти у стратешким документима Републике Србије. Аутор уз применунаучне методологије, примењиве за анализу унутрашњег законодавства иправа ЕУ, користи и статистичке методе неопходне за пружање релевантнихприказа о делотворности усвојених мера. У том смислу, након уводнихразматрања, у раду се износи преглед мера којима се ефектуирају решењапредвиђена у Стратегији ЕУ. Кроз анализу анекса Стратегије „од њиве дотрпезеˮ, аутор пружа адекватна објашњења која се односе на питања однајвећег значаја за исправан, здрав и еколошки прихватљих прехрамбенисистем ЕУ. Из анализе произилазе закључци према којима је изградња ланцаисхране у интересу потрошача и произвођача, ако ти ланци испуњавајуклиматске и еколошке захтеве. У условима транзиције и промоцијеглобалних вредности, утицај овог стратешког документа за нашу земљу одвелике је важности. На то указује и анализа Стратегије пољопривреде ируралног развоја Републике Србије за период 2014–2024. године, која упућујена закључак да је наш унутрашњи законодавни поредак углавном усклађенса стандардима ЕУ у овој области. Међутим, сва предвиђена решења изСтратегије ЕУ „од њиве до трпезеˮ, нису до краја изведена, те би могла битиинкорпорирана у наш правни поредак кроз усвајање новог стратешкогдокумента за период 2025–2035. године.
Кључне речи: ЕУ, стратегија, „од њиве до трпезеˮ, пољопривреда, заштитаживотне средине, храна.
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1) УВОДСтратегија „од њиве до трпезеˮ представља идејно средиште документаЕУ – Европски зелени план за 2050. годину, којим се даје одговор наклиматске промене у Европи и свету, пре свега у областима привреде,заштите животне средине и здравља људи.2 Поменута Стратегија насвеобухватан начин одговара на изазове одрживих прехрамбених система,стварајући нераскидиву везу између здраве хране, здравих људи и здравепланете. Пандемија болести COVID-19 управо је истакла важност снажног иотпорног прехрамбеног система који може да функционише у свим условима,по прихватљивим ценама. Стога, Стратегија има циљ да подржи онепољопривреднике, рибаре и друге учеснике у прехрамбеном систему ЕУ којису већ прихватили прелазак на одрживе праксе у овој области, потом даомогући прелазак других учесника и да створи услове за нове послове. Иакосе прехрамбени систем ЕУ већ базира на одрживом развоју у многимобластима, утврђено је да постоји потреба да се хитно смањи зависност одупотребе пестицида и минералних ђубрива, повећа органска производња,унапреди добробит животиња и заустави губитак биодиверзитета.Стратегија истиче да постоји потреба да се, у складу са одговарајућим актимау области заштите животне средине, успоставе лимити за емисију гасова„стаклене баштеˮ (GHG), која потиче од пољопривреде. Осим тога, прелазакна одрживи развој прехрамбеног система обухата и могућност за стварањенових послова у овој области, како у фазама производње, прераде и прометахране тако и услуга. У уводном делу Стратегије наводи се да је веома битнаправна заштита трговинских марки, чиме се успостављају позиције насветском тржишту. Притом, подносиоцима ове стратегије јасно је да сетрансформација прехрамбеног сектора ЕУ у правцу одрживог развоја не можеостварити без адекватне промене у начину исхране становништва. С једнестране, процењује се да око 8% популације ЕУ не може себи да приушти
2 “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the EuropeanEconomic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Farm to Fork Strategyfor a fair, healthy and environmentally-friendly food system”, COM(2020) 381 final, Brussels,20.5.2020; “Communication from the Commission to the European Parliament, the EuropeanCouncil, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions, The European Green Deal”, COM(2019) 640 final, Brussels, 11.12.2019; H. Schebesta& J. J. L. Candel, “Game-changing potential of the EU’s Farm to Fork Strategy”, Nature Food,2020, vol. 1, no. 10, pp. 586–588; Karin Eliasson et al., “Transformations towards sustainablefood systems: contrasting Swedish practitioner perspectives with the European Commission’sFarm to Fork Strategy”, Sustain Sci, 2022, Интернет: https://doi.org/10.1007/s11625-022-01174-3. 9.08.2020; Rosalia Stella Evola et al., Short Food Supply Chains in Europe: Scientific

Research Directions, Department of Management, University of Turin, Интернет:file:///C:/Users/Dusan/Downloads/ sustainability-14-03602-v2.pdf, 8.8.2022.



квалитетан оброк ни сваки други дан, док се истовремено велике количинехране уништавају. С друге стране, износи се податак да је више од половинеодрасле популације у ЕУ гојазно, што им ствара различите здравственепроблеме, доводећи даље до повећања трошкова здравственог система.Дакле, очигледно је да владајуће прехрамбене навике становништва нису ускладу са одрживим прехрамбеним системом. Стога се ова Стратегијадекларативно залаже за успостављање одрживог прехрамбеног система којиће омогућити испуњење циљева постављених у Зеленом плану ЕУ –унапређење примања произвођача хране и њихове компетентности наглобалном тржишту, као и за генерално боље шансе становништва.3
2) МЕРЕУ анексу који је дат у прилогу ЕУ Стратегије „од њиве до трпезеˮ, наводе сеодговарајући документи који се морају донети, односно спровести одређенеактивности, у одређеном року, у периоду од наредне четири године оддоношења стратегије. Као најистакнутије мере предвиђено је доношењепредлога законодавног оквира за одрживе прехрамбене системе у 2023.години, као и израда кризног плана за осигуравање снабдевања храном ибезбедности хране, у четвртом кварталу 2020. године. Осим тога, у областиосигуравања одрживе производње хране предвиђене су следеће активности:Доношење препорука за сваку државу чланицу у вези девет посебних циљевазаједничке пољопривредне политике (ЗПП) пре службеног подношења нацртастратешких планова у оквиру ЗПП-а (рок за спровођење ове мере је четвртиквартал 2020. године); доношење предлога ревизије Директиве о одрживојупотреби средстава за заштиту биља, ради знатног смањења употребе, ризикаи зависности о средствима за заштиту биља као и ради побољшањаинтегрисане заштите биља (1. квартал 2022. године); ревизија релевантнихпримењујућих Уредби обухваћених оквиром за средства за заштиту биља радиолакшавања стављања у промет ових средстава која садрже биолошки активнесупстанце (4. квартал 2021. године); предлог ревизије Уредбе о статистичкимподацима о средствима за заштиту биља ради уклањања проблема санепотпуним подацима и доношења политика на темељу доказа (2023. година);Оцена и ревизија постојећих прописа о добробити животиња, укључујућипрописе о превозу и клању животиња (4. квартал 2023. године), и др.4 У области
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3 “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”, op. cit., pp. 2–4.4 “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”, op. cit.
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подстицања одрживих пракси у сектору прераде хране, велепродаје,малопродаје, угоститељства и прехрамбених услуга предвиђено је да сеспроведу следеће активности: Иницијатива за побољшање оквиракорпоративног управљања, укључујући захтев да прехрамбена индустријаукључи одрживост у корпоративне стратегије (1. квартал 2021. године); израдакодекса Уније и оквира за праћење одговорне пословне и маркетиншке праксеу ланцу снабдевања храном (2. квартал 2021. године); покретање иницијативаза подстицање реформулације прерађене хране, укључујући утврђивањемаксималног нивоа одређених хранљивих материја (4. квартал 2021. године);утврђивање прехрамбених профила ради ограничавања промоције хране свисоким уделом соли, шећера и/или масти (4. квартал 2022. године); предлогревизије прописа ЕУ о материјалима који долазе у додир с храном радипобољшања сигурности хране, заштите здравља грађана и смањења утицајатог сектора на животну средину (4. квартал 2022. године), и др. Ради промоцијеодрживе потрошње хране, олакшавање преласка на здраву и одрживу исхрануанекс прописује мере као што су: предлог усклађеног обавезног означавањахранљивих вредности на предњој страни паковања како би се потрошачимаомогућио здравствено освешћен избор хране (4. квартал 2022. године),предлог да се за одређене производе уведе обавеза навођења порекла (4.квартал 2022. године), утврђивање најбољих начина за одређивањеминималних обавезних критеријума за одрживу набавку хране како би се ушколама и јавним институцијама промовисала здрава и одржива исхрана којаукључује и еколошке производе (3. квартал 2021. године), предлог оквира заозначавање одрживе хране како би се потрошачима олакшао избор ове хране(2024. године), али и др. У циљу смањивања губитка и расипања хранепланирано је да се на нивоу ЕУ донесе предлог циљева за смањивање расипањахране (2023. године), као и предлог ревизије правила ЕУ о означавању датума(датуми „употребити до” и „најбоље употребити до” – 4. квартал 2022. године).5
3) САДРЖАЈУ Стратегији ЕУ наводи се да су циљеви ЕУ да се смањи утицај на животнусредину и климу прехрамбеног система ЕУ и ојача његова отпорност, омогућибезбедност хране у суочењу са климатским променама и губиткомбиодиверзитета, као и да овај сектор почне да предводи глобалну транзицијука конкурентној одрживости „од фарме до трпезеˮ, коришћењем новихмогућности. Ово значи, пре свега, да ланац исхране, који обухвата производњу,транспорт, дистрибуцију, маркетинг и потрошњу хране, има неутралан илипозитиван утицај на животну средину, очување и обнављање копнених,

5 Ibid.



слатководних и морских ресурса од којих зависи систем исхране. Потом, даланац исхране ужива помоћ овог система у ублажавању климатских променаи прилагођавања њиховим утицајима, заштити земљишта, воде, ваздуха,здравља и добробити животиња и биљака, као и смањењу губитакабиодиверзитета. Осим тога, да би се постигли наведени циљеви потребно јеобезбеђивање прехране, безбедности хране и јавног здравља, односнообезбеђивање да сви имају приступ довољној, хранљивој, одрживој храни којаподржава високе стандарде безбедности и квалитета, здравља биља издравља и добробити животиња. Такође, неопходно је имати у виду очувањеприступа храни, тако да најодрживија храна постане и најприступачнија, даподстиче конкурентност сектора снабдевања у ЕУ, промовише фер трговину,ствара нове пословне могућности и истовремено осигурава интегритетјединственог тржишта и безбедност и здравље на раду.6
4) ИЗГРАДЊА ЛАНЦА ХРАНЕ У ИНТЕРЕСУ ПОТРОШАЧА,

ПРОИЗВОЂАЧА, КЛИМЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одрживи ланац производње хранеСтратегија наводи да сви актери ланца исхране морају одиграти својуулогу у постизању одрживости ланца исхране. Пољопривредници, рибари ипроизвођачи аквакултуре морају брже да трансформишу своје производнеметоде и на најбољи начин искористе решења, заснована на природи,технолошка, дигитална и свемирска, да би постигли боље климатске иеколошке резултате, повећали отпорност на климу и смањили иоптимизовали употребу инпута (нпр. пестицида и ђубрива). Сматра се да оварешења захтевају извесна људска и финансијска улагања, али такођеобећавају веће приносе стварањем додатне вредности и смањењемтрошкова. Као пример новог зеленог пословног модела наводи се смањењеемисије гасова угљеника од стране фармера и шумара. Тако, мишљење је, дапољопривредне праксе које уклањају угљен-диоксид из атмосфередоприносе циљу климатске неутралности и да би их требало наградити, билокроз Заједничку пољопривредну политику или друге јавне или приватнеиницијативе. Стога ће нова иницијатива ЕУ за смањење емисије гасоваугљеника у оквиру Пакта о клими да промовише овај нови пословни модел,који пољопривредницима пружа нови извор прихода и помаже другимсекторима да декарбонизирају ланац исхране.7 Стратегија даље износи итврдњу да је кружна биолошка економија још увек у великој мери
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неискоришћен потенцијал за пољопривреднике и њихове задруге. Например, напредне био-рафинерије које производе биођубрива, протеинскухрану, биоенергију и биохемије нуде могућности за прелазак на климатскинеутралну европску економију и отварање нових радних места у примарнојпроизводњи. Препорука је да пољопривредници искористе могућности засмањење емисије метана од стоке развојем производње обновљиве енергије,и улагањем у анаеробне дигесторе за производњу биогаса изпољопривредног отпада и остатака, као што је стајњак. Фарме, такође, имајупотенцијал да производе биогас из других извора отпада и остатака, као штосу индустрија хране и пића, канализација, отпадне воде и комунални отпад.Сеоске куће и штале често су савршене за постављање соларних панела итакве инвестиције могу бити приоритет у будућим стратешким плановимаЗПП. Европска комисија намерава да предузме мере да убрза усвајање овихи других решења енергетске ефикасности на тржишту у секторупољопривреде и хране, све док се ове инвестиције спроводе на одржив начини без угрожавања безбедности хране или биодиверзитета, у оквируиницијатива за чисту енергију и програме.8 Посебно се истиче да употребахемијских пестицида у пољопривреди доприноси загађењу земљишта, водеи ваздуха, губитку биодиверзитета и може штетити нециљаним биљкама,инсектима, птицама, сисарима и водоземцима. Европска комисија је из тихразлога успоставила индикатор ризика да квантификује напредак у смањењуризика повезаних са пестицидима. Показано је смањење ризика од употребепестицида за 20% у последњих пет година. Комисија ће предузети додатнемере за смањење укупне употребе и ризика од хемијских пестицида за 50%и употребе опаснијих пестицида за 50% до 2030. године. Да би утрла путалтернативама и одржала приходе пољопривредника, Комисија ће предузетиодређене кораке. Наиме, она намерава да ревидира Директиву о одрживојупотреби пестицида, чиме ће побољшати одредбе о интегрисаномуправљању штеточинама и промовисати већу употребу сигурнихалтернативних начина заштите жетве од штеточина и болести. Осим тога,она подстиче употребу алтернативних техника контроле, као што суплодоред и механичко уклањање корова. Препорука је да пољопривреднепраксе које смањују употребу пестицида кроз ЗПП буду од највеће важности,и да стратешки планови одражавају ову транзицију и промовишу приступсаветима. Комисија ће, такође, олакшати стављање на тржиште пестицидакоји садрже биолошке активне супстанце и појачати процену ризикапестицида по животну средину. Такође, деловаће на смањењу дужинепроцеса одобравања пестицида од стране држава чланица. Према акциономплану, Комисија ће предложити измене Уредбе из 2009. године, у вези са
8 Ibid.



статистиком о пестицидима како би се превазишле празнине у подацима ипромовисало креирање политике засновано на доказима.9У Стратегији се скреће пажња на вишак хранљивих материја (посебноазота и фосфора), у животној средини, које произилазе из прекомернеупотребе минералних ђубрива и чињенице да биљке нису ефикасноапсорбовале све хранљиве материје које се користе у пољопривреди, штопредставља још један велики извор загађења ваздуха, земљишта и воде иутицај на климу. Из тог разлога постоји смањен биодиверзитет у рекама,језерима, мочварама и морима. Стога, Комисија ће деловати како би смањилагубитке хранљивих материја за најмање 50%, док ће обезбедити и да не дођедо погоршања плодности земљишта. Ово ће смањити употребу ђубрива занајмање 20% до 2030. године. То ће се постићи применом и спровођењемрелевантног законодавства о животној средини и клими у потпуности,идентификацијом са државама чланицама смањења количине хранљивихматерија која је потребна за постизање ових циљева, применомуравнотеженог ђубрења и одрживог управљања нутријентима и бољимуправљањем азотом и фосфором током њиховог животног циклуса. Такође,према Стратегији, Комисија ће са државама чланицама развити интегрисаниакциони план управљања нутријентима за решавање проблема загађењанутријентима на извору и за повећање одрживости сектора сточарства.Комисија ће, између осталог, радити са државама чланицама на проширењупримене прецизних техника ђубрења и одрживих пољопривредних пракси,посебно у жаришним областима интензивне сточарске производње. Ово ћебити урађено путем мера које ће државе чланице укључити у своје стратешкепланове, као што су одрживост фарми за управљање нутријентима,инвестиције, саветодавне услуге и свемирске технологије ЕУ.10 ПремаСтратегији, пољопривреда је одговорна за 10,3% емисије гасова стакленебаште у ЕУ, а скоро 70% те емисије долази из сектора сточарства. Ови гасовисастоје се од гасова стаклене баште који нису угљен-диоксид (метан и азот-оксид). Поред тога, 68% укупног пољопривредног земљишта се користи засточарску производњу. Да би помогла у смањењу утицаја сточарскепроизводње на животну средину и климу, односно да би се подржала текућатранзиција ка одрживијем узгоју стоке, Комисија ће олакшати стављање натржиште одрживих и иновативних адитива за сточну храну. Она ће испитатиправила ЕУ како би се смањила зависност од критичних сточних сировина(нпр. соја узгајана на дефорестираном земљишту), неговањем биљнихпротеина узгојених у ЕУ, као и алтернативних крмива као што су инсекти,залихе морске хране (нпр. алге) и нуспроизводи из био-економија (нпр.
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рибљи отпад). Штавише, Комисија предузима ревизију програма ЕУ запромоцију пољопривредних производа, с циљем да повећа свој доприносодрживој производњи и потрошњи. Што се тиче меса, та ревизија би требалода се фокусира на то како ЕУ може да искористи свој програм промоције даподржи најодрживије методе сточарске производње. Такође, према плану,стриктно ће се проценити сваки предлог за удружену подршку у стратешкимплановима из перспективе потребе за општом одрживошћу.11 Једна одзначајних тачака Стратегије у вези омогућавања одрживе производње хранејесте и залагање за добробит животиња. Наиме, боља добробит животињапобољшава здравље животиња и квалитет хране, смањује потребу залековима и може помоћи у очувању биодиверзитета. Јасно је и да грађани ЕУто желе. Комисија ће стога ревидирати законе о добробити животиња,укључујући транспорт животиња и клање животиња, како би их ускладиласа најновијим научним доказима, проширила њихов обим, олакшаласпровођење и тиме осигурала виши ниво добробити животиња. Стратешкипланови и нове стратешке смернице ЕУ о аквакултури ће подржати овајпроцес. Комисија ће, такође, размотрити опције за означавање добробитиживотиња ради бољег преношења вредности кроз ланац исхране.12Стратегија наводи да климатске промене доносе нове претње здрављубиљака. Изазов одрживости захтева мере за бољу заштиту биљака од новихштеточина и болести, као и иновације. У том смислу би Европска комисијатребало да усвоји правила за јачање будности о увозу биљака и надзора натериторији Уније. Нове иновативне технике, могу играти улогу у повећањуодрживости, под условом да су безбедне за потрошаче и животну средину, докдоносе користи за друштво у целини. Они такође могу убрзати процессмањења зависности од пестицида. Као одговор на захтев држава чланица,Комисија спроводи студију која ће размотрити потенцијал нових геномскихтехника за побољшање одрживости дуж ланца снабдевања храном. Одрживисистеми исхране такође се ослањају на сигурност семена и разноликост.Пољопривредници би, сматра се, требало да имају приступ низу квалитетногсемена за биљне сорте прилагођене притисцима климатских промена. У томсмислу, Комисија ће предузети мере да олакша регистрацију сорти семена,укључујући и сорте семена за органску пољопривреду, као и да обезбедилакши приступ тржишту за традиционалне и локално прилагођене сорте.13Један од основних постулата ове стратегије јесте и органска пољопривреда.Наиме, у Стратегији се наводи предвиђање да ће тржиште органске хране данастави да расте, те да би стога органску пољопривреду требало и даље
11 Ibid.12 Ibid., p. 8.13 Ibid.



промовисати. У Стратегији се тврди да ова врста производње хране имапозитиван утицај на биодиверзитет, отвара радна места и привлачи младепољопривреднике, као и да потрошачи препознају ове вредности. Изражавасе схватање да правни оквир ЕУ подржава прелазак на ову врступољопривреде, али да би у том правцу требало више да се уради, а сличнепромене требало би да се десе и у области океана и унутрашњих вода. Поредмера ЗПП, као што су еко-шеме, инвестиције и саветодавне услуге, и мереЗаједничке политике рибарства, Комисија ће предложити Акциони план заорганску пољопривреду. Ово ће помоћи државама чланицама да стимулишупонуду и потражњу за органским производима. То ће обезбедити поверењепотрошача и повећати потражњу кроз промотивне кампање и зелене јавненабавке. Овај приступ ће помоћи да се постигне циљ од најмање 25%пољопривредног земљишта у ЕУ под органском пољопривредом до 2030.године и значајно повећање органске аквакултуре.14 Јасно је, да предстојећатранзиција прехрамбеног система ЕУ мора бити подржана ЗПП-ом који сефокусира на стратешком документу Зелени договор. Нова ЗПП, који јеКомисија предложила у јуну 2018. године, има за циљ да помогнепољопривредницима да побољшају своје еколошке и климатске могућностикроз модел који је више оријентисан на резултате, боље коришћење податакаи анализа, побољшане обавезне стандарде заштите животне средине, новедобровољне мере и повећан фокус на улагања у зелене и дигиталнетехнологије и праксе. Такође, нова ЗПП има за циљ да гарантујепољопривредницима пристојан приход који ће им омогућити да издржавајусвоје породице и превазиђу кризе свих врста. Захтев да се побољшаефикасност и ефективност директних плаћања ограничавањем и бољимусмеравањем подршке дохотку пољопривредника, уместо на субјекте икомпаније који само поседују пољопривредно земљиште, остаје суштинскиелемент будуће политике у овој области. Капацитет држава чланица да тообезбеде мора бити пажљиво процењен у стратешким плановима и праћентоком целе имплементације. Наиме, најновија анализа Комисије закључује дареформа заиста има потенцијал да унапреди Зелени договор, али да се кључнеодредбе предлога морају задржати у процесу преговора, као и да би требалоразвити одређена побољшања и практичне иницијативе.15 Нове „еко-шемеˮтребало би да у датом периоду понуде велики ток финансирања за
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14 Ibid.; Kai P. Purnhagen et al., “Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment toBiotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?”, Trends in Plan
Sciencies, 2021, Vol. 26, Issue 6, pp. 600–606.15 “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”, op. cit., p. 9.
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подстицање одрживих пракси, као што су прецизна пољопривреда,агроекологија (укључујући органску пољопривреду), пољопривреда сасмањеном емисијом угљеника и агрошумарство. Стога, државе чланице иКомисија мораће да имају одговарајуће ресурсе и да имплементирајустратешке планове. У том смислу, предвиђа се да ће Комисија да подржиувођење минималног буџета за еко-шеме.16 У наредном периоду, Комисија ћедати и препоруке свакој држави чланици о девет специфичних циљева ЗПП,пре него што званично поднесу своје нацрте стратешких планова. При томе,Комисија ће посебну пажњу посветити циљевима Зеленог договора, и онихкоји произилазе из ове стратегије и Стратегије биодиверзитета до 2030.године. Од држава чланица ће тражити да поставе експлицитне националневредности за те циљеве, узимајући у обзир њихову специфичну ситуацију игоре наведене препоруке, а на основу ових вредности државе чланице ћеидентификовати неопходне мере у својим стратешким плановима.17Паралелно са променама у пољопривреди, према Стратегији, ЕУ мора убрзатии прелазак на одрживу производњу рибе и морских плодова. Наиме,статистички подаци показују да тамо где је рибарство постало одрживо,приход је истовремено растао. Комисија ће у наредном периоду појачатинапоре да се рибљи фондови доведу на одрживе нивое (нпр. смањењемодбацивања). Она ће ојачати управљање рибарством у Медитерану у сарадњиса свим приобалним државама и поново проценити, до 2022. године, како ћесе бавити ризицима изазваним климатским променама. Предложена ревизијасистема контроле рибарства ЕУ допринеће борби против превара крозпобољшани систем следљивости. Обавезна употреба дигитализованихсертификата о улову ојачаће мере за спречавање уласка илегалних рибљихпроизвода на тржиште ЕУ. Ово тим пре, јер узгајана риба и морски плодовистварају мању емисију гасова од животињске производње на копну. Поредзначајне подршке одговарајућем европском фонду за поморство и рибарство,Комисија предвиђа и усвајање смерница ЕУ за планове одрживог развојааквакултуре држава чланица и промовисање праве врсте расхода у оквируФонда. Такође, Комисија намерава да постави добро циљану подршкуиндустрији алги, јер би алге требало да постану важан извор алтернативнихпротеина за одржив систем исхране и глобалну безбедност хране.18 Коначно,да би подржала примарне пољопривредне произвођаче у транзицији,Стратегија предвиђа да ће Комисија појаснити правила конкуренције којапромовишу одрживост у ланцима снабдевања. Такође ће помоћипољопривредницима и рибарима да ојачају своју позицију у ланцу
16 Ibid.17 Ibid.18 Ibid.



снабдевања, и да остваре правичан удео у додатој вредности одрживепроизводње кроз подстицање могућности сарадње у оквиру заједничкихтржишних организација за пољопривредне производе и производе рибарстваи аквакултуре. Осим тога, Комисија ће пратити примену Директиве онепоштеној трговачкој пракси од стране држава чланица и радити сазаконодавацима на побољшању пољопривредних правила која јачају положајфармера (нпр. произвођача производа са географским ознакама), њиховихзадруга и организација произвођача у ланцу снабдевања храном.19
Безбедност хранеУ вези безбедности хране Стратегија утврђује одржив систем исхранекоји мора да обезбеди довољно и разноврсно снабдевање безбедном,хранљивом, приступачном и одрживом храном у сваком тренутку, не само увременима кризе. У том смислу, тврди се да догађаји који утичу на одрживостпрехрамбених система не потичу нужно из самог ланца снабдевања храном,али могу бити изазвани политичким, економским, еколошким илиздравственим кризама. Тако се наводи пример пандемије COVID-19, за којусе сматра да је криза која може да угрози безбедност хране и средстaва заживот, иако није непосредно повезана са безбедношћу хране. Осим тога,наводи се да климатске промене и губитак биодиверзитета представљајунепосредне и трајне претње безбедности хране и средстава за живот. Стога,у контексту ове стратегије, предвиђено је да ће Комисија наставити да пратисигурност хране, као и конкурентност европских пољопривредника и другихпрехрамбених учесника. При томе, подећа се да, с обзиром на сложеност иброј актера укључених у ланац вредности хране, кризе утичу на њега наразличите начине. Наиме, иако је било довољно снабдевања храном, овапандемија је представљала многе изазове, као што су логистички поремећајиу ланцима снабдевања, недостатак радне снаге, губитак одређених тржиштаи промена у обрасцима потрошача, што утиче на функционисањепрехрамбених система. Ова ситуација је без преседана и ланац исхране сесваке године суочава са све већим претњама са понављајућим сушама,поплавама, шумским пожарима, губитком биодиверзитета и другимштетама. Стога, повећање одрживости произвођача хране на крају треба даповећа њихову отпорност. У том смислу, ова стратегија има за циљ даобезбеди нови оквир за већу одрживост система исхране, допуњен мерамаутврђеним у новој ЕУ Стратегији биодиверзитета до 2030. године. Планираноје да ће Комисија појачати координацију заједничког европског одговора накризе које утичу на систем хране, како би осигурала безбедност хране и
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ојачало јавно здравље. Ослањајући се на научене лекције, како се тврди,Комисија ће проценити отпорност прехрамбеног система и развити план заванредне ситуације за обезбеђивање снабдевања храном и безбедност хранекоји ће бити успостављен у време кризе. Поред процене ризика и мерауправљања које би требало да се активирају током кризе, план ћеуспоставити механизам за одговор на кризу, који координира Комисија и којиукључује државе чланице. Овај механизам састојаће се од различитих сектора(пољопривреда, рибарство, безбедност хране, радна снага, здравље итранспорт), у зависности од природе кризе.20
Подстицање одрживе праксе прераде хране, велепродаје,
малопродаје, угоститељства и прехрамбених услугаСтратегија по овом питању полази од претпоставке да прерађивачихране, оператери угоститељских објеката и трговци на мало обликујутржиште и утичу на изборе исхране потрошача кроз врсте и нутритивнисастав хране коју производе, њихов избор добављача, методе производње ипаковања, транспорт, промет и маркетинг. У том смислу, као највећиглобални увозник и извозник хране, индустрија хране и пића ЕУ такође утичена еколошки и друштвени отисак глобалне трговине. Следствено се сматрада јачање одрживости прехрамбених система ЕУ може помоћи у даљојизградњи репутације предузећа и производа, стварању вредности задеоничаре, побољшању услова рада, привлачењу запослених и инвеститораи пружању конкурентне предности, повећања продуктивности и смањењатрошкова за компаније. Према Стратегији, прехрамбена индустрија ималопродајни сектор требало би да покажу пут повећањем доступности иприступачности опција здраве, одрживе хране како би се смањио укупниеколошки отисак прехрамбеног система. Да би то промовисала, Комисија битребало да развије Кодекс понашања ЕУ за одговорно пословање имаркетиншку праксу. Кодекс ће, како се наводи, бити развијен са свимрелевантним заинтересованим странама. Осим тога, Комисија ће тражитиобавезе од прехрамбених компанија и организација да предузму конкретнеакције на пољу здравља и одрживости, посебно се фокусирајући напреформулисање прехрамбених производа у складу са смерницама за здраву,одрживу исхрану, потом акције на смањењу њиховог утицаја на животнусредину и потрошњу енергије тако што ће постати енергетски ефикаснији.Компаније ће морати да се прилагоде маркетиншким стратегијама узимајућиу обзир потребе најугроженијих. Мораће да обезбеде да кампање цена хране

20 Ibid., pp. 10–11.21 Ibid., p. 11.



не поткопавају перцепцију грађана о вредности хране. Такође ће морати и дасмање паковања у складу са новим прописима. Комисија ће пратити овеобавезе и размотрити законодавне мере ако напредак није довољан. Такође,она ће припремити иницијативу за побољшање оквира корпоративногуправљања, укључујући захтев за прехрамбену индустрију да интегришеодрживост у корпоративне стратегије. Комисија ће свакако тражитимогућност да олакша прелазак на здравију исхрану и да стимулишепреформулисање производа, укључујући постављање профила хранљивихматерија како би се ограничила промоција хране (путем нутритивних илиздравствених тврдњи), са високим садржајем масти, шећера и соли.21Комисија ће, према овој стратегији, у наредном периоду предузети мере заповећање и промовисање одрживих и друштвено одговорних методапроизводње и кружних пословних модела у преради хране и малопродаји,укључујући посебно за мала и средња предузећа. Ово стога јер, како се наводи,примена кружне и одрживе биоекономије у ЕУ пружа различите пословнемогућности, на пример у вези са коришћењем отпадне хране. Осим тога,утврђено је да паковање хране игра кључну улогу у одрживостипрехрамбених система. Зато је предвиђено да ће Комисија ревидиратипрописе о материјалима у контакту са храном како би побољшала безбедностхране и јавно здравље (посебно у смањењу употребе опасних хемикалија), икако би подржала употребу иновативних и одрживих решења за паковањекористећи еколошки прихватљиве материјале који се могу поново користитии рециклирати. Тиме ће допринети смањењу отпада од хране. Поред тога,предвиђено је ће се радити на законодавној иницијативи о поновнојупотреби у прехрамбеним услугама како би се амбалажа за храну и приборза јело за једнократну употребу заменили производима за вишекратнуупотребу. Планирано је и да Комисија ревидира маркетиншке стандарде какоби обезбедила прихватање и снабдевање одрживим пољопривредним,рибарским и аквакултурним производима, и да би ојачала улогу критеријумаодрживости. Паралелно, то би требало да ојача законодавни оквир огеографским ознакама где је то прикладно, укључујући и посебнекритеријуме одрживости. Осим тога, у циљу повећања отпорностирегионалних и локалних прехрамбених система, Комисија ће у циљустварања краћих ланаца снабдевања подржати смањење зависности одтранспорта на дуге релације (око 1,3 милијарде тона примарнихпољопривредних, шумарских и рибљих производа превезено је путевима у2017. години).22
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Промовисање одрживе потрошње хране 
и олакшавање преласка на здраву и одрживу исхрануСтратегија констатује да су тренутни обрасци потрошње хране у ЕУнеодрживи са становишта здравља и животне средине. Наиме, утврђено једа док просечни унос енергије, црвеног меса, шећера, соли и масти и даљепремашује препоруке, потрошња житарица од целог зрна, воћа и поврћа,махунарки и орашастих плодова није довољна. У том смислу, Стратегијаконстатује да је од кључног значаја преокренути раст стопе прекомернетежине и гојазности широм ЕУ до 2030. године. Прелазак на биљну исхрануса мање црвеног и прерађеног меса и са више воћа и поврћа смањиће не саморизике од болести опасних по живот, већ и утицај система исхране наживотну средину. Процењује се да је у ЕУ у 2017. години преко 950.000смртних случајева (један од пет) и преко 16 милиона изгубљених здравихгодина живота могло да се припише нездравој исхрани, углавномкардиоваскуларним болестима и канцером. Због тога, како се наводи, планЕУ за „побеђивање ракаˮ укључује промоцију здраве исхране као деоактивности за превенцију рака.23 У том смислу, Стратегија констатује дапружање јасних информација које потрошачима олакшавају избор здраве иодрживе дијете користи њиховом здрављу и квалитету живота и смањујетрошкове везане за здравље. Да би се потрошачи оснажили да доносеинформисане, здраве и одрживе изборе хране, Комисија ће предложитиусклађено обавезно означавање исхране на предњој страни паковања иразмотриће могућност да предложи проширење обавезних назнака порекла,или порекла на одређене производе, уз потпуно узимање у обзир утицаја најединствено тржиште. Комисија ће такође испитати начине за усклађивањедобровољних зелених тврдњи и за стварање одрживог оквира за означавањекоји покрива, у синергији са другим релевантним иницијативама,нутритивне, климатске, еколошке и социјалне аспекте прехрамбенихпроизвода. Такође, Комисија ће истражити нове начине за пружањеинформација потрошачима путем других средстава, укључујући дигиталне,како би се побољшала доступност информација о храни, посебно за особе саоштећеним видом.24 Да би се побољшала доступност и цена одрживе хранеи промовисала здрава и одржива исхрана у институционалномугоститељству, Стратегија предвиђа да ће Комисија одредити најбољи начинза постављање минималних обавезних критеријума за одрживу набавкухране. Ово ће помоћи градовима, регионима и јавним властима да одиграјусвоју улогу тако што ће набавити одрживу храну за школе, болнице и јавнеинституције, а такође ће подстаћи системе одрживе пољопривреде, као што

23 Ibid., p. 13.24 Ibid.



је органска пољопривреда. При томе, Комисија ће ојачати стандардеодрживости у уговору о угоститељству за своје мензе и ревидирати школскушему ЕУ како би се побољшао њен допринос одрживој потрошњи хране, ипосебно да би се ојачале образовне поруке о важности здраве исхране,одрживе производње хране и смањења расипања хране.25 Порескиподстицаји би такође требало да подстакну прелазак на одржив системисхране и подстакну потрошаче да бирају одрживу и здраву исхрану. ПредлогКомисије о стопама ПДВ-а могао би да омогући државама чланицама дациљаније користе стопе, на пример за подршку органском воћу и поврћу.Порески системи у ЕУ такође би требало да имају за циљ да обезбеде да ценаразличите хране одражава њихове стварне трошкове у смислу коришћењаограничених природних ресурса, загађења, емисија гасова и другихекстерних ефеката животне средине.26
Смањење губитка хране и отпадаПрема Стратегији, борба против губитка хране и отпада је кључна запостизање одрживости. Наиме, утврђено је да смањење расипања хранедоноси уштеде за потрошаче и оператере, а опоравак и прерасподела вишкахране, који би иначе био бачен, има важну социјалну димензију. Такође, овостановиште повезује искоришћавање секундарних сировина, производњухране за животиње, безбедност хране, биодиверзитет, биоекономију,управљање отпадом и обновљиве енергије. Комисија се залаже да сепреполови расипања хране по глави становника на малопродајном ипотрошачком нивоу до 2030. године. Користећи нову методологију за мерењерасипања хране, и податке који се очекују од држава чланица 2022. године,Комисија ће поставити основну линију и предложити правно обавезујућециљеве за смањење расипања хране широм ЕУ. Осим тога, Комисија ћеинтегрисати губитак хране и превенцију расипања у друге политике ЕУ.Неразумевање и злоупотреба означавања датума (датуми „користити до” и„најбоље до”), доводе до расипања хране. Комисија ће стога ревидиратиправила ЕУ како би узела у обзир истраживања потрошача. Поредквантификације нивоа расипања хране, Комисија ће истражити губиткехране у фази производње и начине за њихово спречавање. Како се наводи,координисане акције на нивоу ЕУ ојачаће акције на националном нивоу, апрепоруке платформе ЕУ о губицима хране и расипању хране помоћи ће дасе покаже пут напред за све актере.27
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5) ОМОГУЋИВАЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕУ Стратегији се питање омогућивања транзиције европског системаисхране посматра, пре свега, кроз утицај истраживања, иновација,технологије и инвестиција на овај феномен. Такође, Стратегија представљамеханизам утицаја саветодавних услуга, размене података и знања ивештина на различита питања транзиције овог сектора. Истраживање ииновације су кључни покретачи у убрзавању транзиције ка одрживим,здравим и инклузивним системима исхране од примарне производње допотрошње. Истраживање и иновације могу помоћи у развоју и тестирањурешења, превазилажењу баријера и откривању нових тржишних прилика.Комисија припрема позив за подношење предлога за приоритете Зеленогдоговора у 2020. години, за укупно око милијарду евра. Кључна областистраживања односиће се на микробиом, храну из океана, урбане системеисхране, као и повећање доступности и извора алтернативних протеина каошто су биљни, микробиолошки, морски и протеини на бази инсеката изамена за месо. Да би се убрзале иновације и убрзао трансфер знања,Комисија ће радити са државама чланицама на јачању улоге Европскогпартнерства за иновације у стратешким плановима. Поред тога, Европскифонд за регионални развој намерава да инвестира путем паметнеспецијализације у иновације и сарадњу дуж ланаца вредности хране. У складуса овом стратегијом, улагања ће бити неопходна за подстицање иновација истварање одрживих система исхране. Путем буџетских гаранција ЕУ,
ИнвестЕУ фонд ће подстицати улагања у пољопривредно-прехрамбенисектор смањењем ризика од улагања европских корпорација и олакшавањемприступа финансијама за мала и средња предузећа и компаније са средњимкапиталом. Оквир ЕУ за олакшавање одрживих инвестиција (таксономијаЕУ), као и обновљена стратегија о одрживим финансијама требало би дамобилишу финансијски сектор да инвестира одрживије, укључујући секторпољопривреде и производње хране. ЗПП такође мора да олакша подршкуинвестицијама како би се побољшала отпорност и убрзала зелена идигитална трансформација фарми.28 Како се наводи у Стратегији, знање исавети су кључни за омогућавање свим актерима у систему исхране дапостану одрживи. Комисија ће стога промовисати ефикасне системепољопривредног знања и иновација, укључујући све актере у ланцу исхране.У својим стратешким плановима ЗПП, државе чланице мораће да повећајуподршку за ову намену и ојачају ресурсе за развој и одржавање одговарајућихсаветодавних услуга. Осим тога, Комисија ће предложити законе запретварање своје мреже рачуноводствених података на фарми у мрежуподатака о одрживости фарме, с циљем прикупљања података о циљевима
28 Ibid., p. 15.



стратегије „од фарме до трпезе” и биодиверзитета и другим индикаторимаодрживости. Кроз прилагођене саветодавне услуге пољопривредницима ћепружити повратне информације и смернице, и повећати њихово искуство саЕвропским партнерством за иновације и истраживачким пројектима.29 Каодео европске стратегије података, заједнички европски простор података опољопривреди унапредиће конкурентску одрживост пољопривреде ЕУ крозобраду и анализу података о производњи, коришћењу земљишта, животнесредине и других података, омогућавајући прецизну и прилагођену применупроизводних приступа на нивоу фарме и праћење учинка сектора, као иподршку иницијативи за смањење емисије гасова. Осим тога, одговарајућипрограми ЕУ смањиће инвестиционе ризике и олакшати одрживе праксе усектору рибарства и аквакултуре. Европска комисија ће обезбедитиприлагођена решења како би помогла малим и средњим предузећима запрераду хране и малим малопродајним и прехрамбеним учесницима даразвију нове вештине и пословне моделе, уз избегавање додатнихадминистративних и трошковних оптерећења. Тако ће пружити смерницетрговцима на мало, прерађивачима хране и пружаоцима услуга хране онајбољим праксама у вези са одрживошћу. Мрежа предузећа Европе ћепружати саветодавне услуге о одрживости за МСП и подстицати ширењенајбољих пракси. Комисија ће такође ажурирати своју Агенду вештина какоби осигурала да ланац исхране има приступ довољној и одговарајућеквалификованој радној снази.30
6) ПРОМОВИСАЊЕ ГЛОБАЛНЕ ТРАНЗИЦИЈЕУ складу са овом стратегијом, ЕУ ће подржати глобалну транзицију каодрживим пољопривредно-прехрамбеним системима, у складу с њенимциљевима. Кроз своју спољну политику, укључујући међународну сарадњу итрговинску политику, ЕУ ће наставити да развија зелене алијансе о одрживимсистемима хране, са свим својим партнерима у билатералним, регионалними мултилатералним форумима. Ово ће укључивати сарадњу са Африком,суседима и другим партнерима и имаће у виду различите изазове уразличитим деловима света. Осим тога, одговарајуће политике ЕУ,укључујући трговинску политику, биће искоришћене да подрже и буду деоеколошке транзиције ЕУ. Како се у Стратегији наводи, ЕУ ће настојати даосигура да постоји поглавље о одрживости у свим својим билатералнимтрговинским споразумима. Такође, обезбедиће пуну примену одредби отрговини и одрживом развоју у свим трговинским споразумима. Трговинска
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политика ЕУ требало би да допринесе унапређењу сарадње и прихватањуобавеза од трећих земаља у кључним областима као што су добробитживотиња, употреба пестицида и борба против отпорности на антимикробнелекове. ЕУ ће настојати да промовише међународне стандарде у релевантниммеђународним телима, и да подстиче производњу пољопривредно-прехрамбених производа у складу с високим стандардима безбедности иодрживости, и подржаће пољопривреднике у испуњавању ових стандарда иприступу тржиштима. ЕУ ће се градити на текућим иницијативама, аинтегрисаће политику за одрживи развој у све своје политике. Поменутеакције смањиће притисак на биодиверзитет широм света. Боља заштитаприродних екосистема, заједно са напорима да се смањи трговина ипотрошња дивљих животиња, помоћи ће да се спречи и изгради отпорностна могуће будуће болести и пандемије. Као део свог приступа информацијамао храни потрошачима, и у комбинацији са законодавним оквиром оодрживим системима исхране, ЕУ ће промовисати шеме (укључујући оквирЕУ одрживог обележавања хране), спроводећи активности на међународнимстандардима одрживости и методама израчунавања утицаја на животнусредину на мултилатералном плану.31
7) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУЕУ Стратегија „од њиве до трпезеˮ ступила је на снагу даном доношењаод стране Европске Комисије, односно 20.5.2020. године, са датим рокомважења до 2030. године. 
8) ИЗВОРИ“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of theRegions: A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendlyfood system”, COM(2020) 381 final, Brussels, 20.5.2020. “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”, COM(2019) 640 final,Brussels, 11.12.2019.Дабовић, Душан, Глобализација права, Службени галсник, Правни факултет,Београд, 2007.Eliasson, Karin et al., “Transformations towards sustainable food systems:contrasting Swedish practitioner perspectives with the European Commission’s
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Farm to Fork Strategy”, Sustain Sci, 2022, Интернет: https://doi.org/10.1007/s11625-022-01174-3, 9.8.2020. Evola, Rosalia Stella et al., Short Food Supply Chains in Europe: Scientific Research
Directions, Department of Management, University of Turin, Интернет:file:///C:/Users/Dusan/Downloads/sustainability-14-03602-v2.pdf, 8.8.2022.Purnhagen, Kai P. et al., “Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment toBiotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?”,
Trends in Plan Sciencies, 2021, Vol. 26, Issue 6.Rockström, Willett W. et al., “Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commissionon healthy diets from sustainable food systems”, The Lancet, 2019.Schebesta, H., Candel, J. J. L., “Game-changing potential of the EU’s Farm to ForkStrategy”, Nature Food, 2020, vol. 1, no. 10. „Стратегијa пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период2014–2024. године”, Службени гласник Републике Србије, број 85/2014.
9) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУСтратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период2014–2024 године, комплементарни је стратешки документ са СтратегијомЕУ „од њиве до трепезеˮ.32 Иако је домаћа Стратегија донета нешто раније уодносу на Стратегију ЕУ, периоди имплементације делимично се преклапају.Главни мотиви усвајања домаће Стратегије проистекли су из потребе да сеновим концептом пољопривредне политике реагује на унутрашње и спољнеизазове, као што су потреба да се смањи заостајање у технолошком развоју законкурентским земљама и омогући ефикасније суочавање пољопривредногсектора са ефектима климатских промена; неопходност повећањаефикасности прехрамбеног ланца и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора; обезбеђивање стабилног дохотка и пословногокружења за пољопривреднике и друге предузетнике; остваривањеекономских, еколошких и социјалних циљева одрживог развоја, у чемумултифункционална пољопривреда и рурални развој имају посебно место, идр.33 Осим тога, у вези одрживе пољопривреде, односно прехрамбеног системаРепублике Србије, у домаћој сратегији се, приликом анализе одрживостинашег система, наводи да Република Србија располаже природним ресурсимакоји су разноврсни и повољни за различите типове пољопривреднепроизводње, али да су, с друге стране, уситњеност поседа, запуштена
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инфраструктура, недовољна брига о водотоковима и шумама, неке одманифестација више деценија дугог инвестиционог занемаривањапољопривреде. Имајући у виду ефекте климатских промена, претње поприродне ресурсе од загађења из пољопривреде, низак ниво применеагротехничких мера и достигнутих стандарда у производњи, извесно је да сестању ресурса мора прићи много одговорније и изнаћи дугорочна и одрживарешењa која ће зауставити њихову даљу деградацију. О прехрамбеном ланцуу Србији истиче се да су његова основна обележја недовољна хоризонтална ивертикална интегрисаност, низак ниво стандарда у процесима манипулацијепроизводима после жетве, одсуство или ниска ефикасност органа иорганизација и система за логистичку подршку сектору пољопривреде.Следствено би и успостављање ефикасног тржишног ланца, попуњавањенедостајућих делова система логистичке подршке иновативним решењима,модерним системима управљања и јачање хоризонталних и вертикалних веза,допринело прерастању српске пољпривреде из сировинског у модеран секторкоји би могао да понуди робу препознатљиву по квалитету. Сагласно визији,а у складу са наведеним принципима Стратегије, утврђени су следећистратешки развојни циљеви домаће пољопривреде и прехрамбеног система:Раст производње и стабилност дохотка произвођача; Раст конкурентности узприлагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде; Одрживо управљањересурсима и заштита животне средине; Унапређење квалитета живота уруралним подручјима и смањење сиромаштва; Ефикасно управљање јавнимполитикама и унапређење институционалног оквира развоја пољопривредеи руралних средина. Изнети параметри указују да је Стратегија РепубликеСрбије у области пољопривреде у великој мери у складу са Стратегијом ЕУ „одњиве до трпезеˮ. Будући да домаћа Стратегија полази од идеја одрживогразвоја, уз примену нових знања и технологија ради повећања дохотка иконкурентности, а уз очување животне средине и биодиверзитета у складуса климатским променама, према мишљењу аутора било би логично ако бисе ове идеје могле доследно реализовати кроз усвајање нове Стратегије запериод 2025–2035. године.34

34 Душан Дабовић, Глобализација права, Службени глaсник, Правни факултет, Београд,2007.



“FROM FARM TO FORK STRATEGY” OF THE EUROPEAN UNION

Summary: The paper discusses the solutions envisaged by the Strategy of theEuropean “from farm to fork”, through a comparison of the solutions accepted inthis area in the strategic documents of the Republic of Serbia. The author, inaddition to applying the scientific methodology applicable to the analysis of internallegislation and EU law, also uses the statistical methods necessary to providerelevant reports on the effectiveness of the adopted measures. In this sense, afterthe introductory considerations, the paper presents an overview of the measuresused to effect the solutions provided for in the EU Strategy. Through the analysisof the annex of the Strategy “from farm to fork”, the author provides adequateexplanations related to the issues of the greatest importance for a correct, healthyand more environmentally friendly food system of the EU. The analysis drawsconclusions according to which the construction of the food chain is in the interestof consumers and producers, if those chains meet climatic and ecologicalrequirements. In the conditions of transition and promotion of global values, theinfluence of this strategic document for our country is of great importance. This isindicated by the analysis of the Agriculture and Rural Development Strategy of theRepublic of Serbia for the period 2014-2024. year, which points to the conclusionthat our internal legislative order is mostly aligned with EU standards in this area.However, all the planned solutions from the EU strategy “from farm to fork”, havenot been fully implemented, and could be incorporated into our legal order throughthe adoption of a new strategic document for the period 2025-2035. years.
Keywords: EU strategy, “from farm to fork”, agriculture, environmental protection,food.
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ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ СРБИЈЕ 
– ДИЛЕМА ЗА ЕВРОПСКУ УНИЈУ?

Јелена ШУЛЕИЋ, Хатиџа БЕРИША, Сандра БОЖИЋ1

Апстракт: Избијањем рата у Украјини, Србија се нашла на „линији ватре”два глобална геополитичка концепта. Геополитичка блискост са РускомФедерацијом (РФ) и Кином у зони снажног утицаја геополитичке моћиСједињених Америчких Држава (САД) и евроатлантских интеграционихпројеката – НАТО савеза и Европске уније (ЕУ), ставила је Србију пред бројнеполитичке, војне и безбедносне изазове. На прелазу између два миленијума,најважнији политички изазов Републике Србије представља питање статусаКосова и Метохије, чије решавање практично блокира њене интеграционеамбиције, сврстава је на страну постсовјетских држава са „окрњенимсуверенитетом” и угроженим територијалним интегритетом, што у оквирусавременог европског поретка не доприноси њеном оптималнијемпозиционирању, већ је излаже перманентним кризним ситуацијама које недоприносе њеној политичкој стабилности, нити стабилности региона. Тајнационални, политички и безбедносни изазов позиционира се високо успољнополитичкој агенди великих сила и постаје још једна тачка око које седистрибуира њихова геополитичка моћ. Раскорак између два националнаполитичка интереса (чланства у ЕУ и очувања територијалне целовитости),
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присиљава Србију да се позиционира између САД и РФ, што суштински значиприхватање концепта војне неутралности. Да ли ЕУ прихвата оваквоопредељење Србије, или то опредељење за ЕУ представља праву политичкудилему – тек остаје да се види, у зависности од кретања и констелацијеглобалних међународних односа у наредном периоду. 
Кључне речи: ЕУ, Србија, војна неутралност, политички изазови, националниинтереси.
1) УВОДСрбија се у геостратегијском смислу налази на евроатлантском просторуи представља неинтегрисану „енклаву” у оквиру Јужног крила НАТО, која сеналази у непосредној близини кризних региона и важних саобраћајних иенергетских инфраструктурних објеката. Она је у стратегијском окружењудржава које су чланице НАТО и ЕУ, и које уживају политичку подршку САД ииндустријски најмоћнијих чланица ЕУ. То значи у делу Европе која скоро употпуности признаје и подржава независност „Косова” и где се јачањевојнополитичких позиција РФ доживљава као претња. С друге стране,прилагођавање НАТО и Заједничкој безбедносној и одбраменој политици ЕУ(ЗБОП), представља нормални правац кретања који у промењеномбезбедносном окружењу, и уз увећано војно присуство САД у Европи доводидо заоштравања односа према РФ. Актуелни рат који се води у Украјининамеће бројна питања о његовим непосредним и дугорочним последицама– на првом месту ко ће изаћи као највећи губитник, а ко имати највишекористи, било на економском или политичком плану? Највећи део стручнејавности сматра да САД извлаче највећу корист од руско-украјинског рата.Стиче се утисак да САД потпомогнуте Великом Британијом,инструментализују актуелна дешавања и увлаче цео свет у ратну атмосферу.Експлоатишући подручја у којима имају надмоћ, ове државе уз друге земљезапада настоје да зауставе, а по могућству и преокрену тренд раста азијскихџинова Кине и Индије, те да потпуно економски и војно исцрпе Русију.2 Утаквим околностима и ЕУ жели да постане лидир, а показује и амбиције запреузимањем улоге глобалног играча. Водеће земље ЕУ – Француска иНемачка – делују у том смеру, али се чини да немају довољно капацитета да

2 Амерички долар (упркос својим падовима), и даље држи статус резервне валуте насветском нивоу, а америчка војска је, без сумње, најмоћнија на свету. Такође, „Запад јебез конкуренције када је у питању обликовање светског јавног мњења”, а на шта јеуказао министар спољних послова РФ. Видети: “West wages information war against Russia,uses information terrorism”, TASS, Russian News Agency, Интернет: https://tass.com/politics/1424157?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com, 9/3/2022.



ствар доведу до краја, па остаје дилема како ће ЕУ функционисати у кризнимвременима која очигледно надолазе у ближој будућности. У односима Србијеи ЕУ остаје велика дилема – како ће се њена позиција војне неутралностидожљавати у наредном периоду, с обзиром на неповољене политичкеоколности у Европи и свету, да ли ће бити схваћена, прихваћена или ће остатидилема за ЕУ која ће успорити или чак онемогућити њено даље напредовањеу процесу европских интеграција?
2) ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕНародна скупштина Републике Србије донела је током 2007. годинеодлуку о проглашењу војне неутралности Србије у односу на постојеће војнесавезе, до евентуалног расписивања референдума на којем би се донелакључна одлука о том питању. У образложењу се наводи да је одлука о војнојнеутралности донета због улоге НАТО у противправном бомбардовањуСрбије 1999. године, без одлуке Савета безбедности Уједињених нација (СБУН),  и због Анекса 11 одбаченог Ахтисаријевог плана, у коме се одређује даје НАТО „коначан орган власти у независном Косову”.3 Војна неутралност неискључује могућност сарадње са другим земљама у интересу заједничке иопште безбедности и омогућава да Србија развија сопствени систембезбедности у складу са својим националним и државним интересима у циљустабилног, мирног и демократског развоја.4 Политика војне неутралностиима за циљ да уравнотежи сарадњу Србије са НАТО и САД, с једне стране, иРФ и ОДК с друге стране. Тиме се бар делимично умирује нервозаВашингтона и НАТО, који на Косову и Метохији (КиМ) имају своје базе, војнумисију и спремне снаге за хитну интервенцију. Руска Федерација, с другестране, омогућава пружање подршке Србији у СБ УН и другим међународниморганизацијама. Поред наведеног, САД и РФ показују и одређене знаковенеповерења када је у питању војна неутралност Србије. Вашингтон збогнабавке НВО од РФ и Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, а Москвазбог неизвесности везане за постојаност војне неутралности Србије, која нијеуставна категорија. Требало би имати у виду да се због војне неутралностиСрбија одрекла изградње војног савеза са САД или РФ (преко НАТО, ОДКБ илибилатерално). Међутим, национално опредељење везано за евроинтеграцијеимплицира да је Србија декларишући се јасно за чланство у ЕУ истовременопронашла и свог будућег савезника, што дугорочно може да релаксира њенположај у геополитичком поретку. Стога активно партиципирање Србије уЗБОП доприноси не само убрзању њених евроитеграција, обезбеђењу
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3 „Резолуција Народне скупштине о војној неутралности”, Интернет: https://pescanik.net/rezolucija-narodne-skupstine/, 20.12.2022. 4 Ibid. 
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политичке подршке индустријски најразвијенијих чланица ЕУ и Брисела (поодређеним питањима), већ и чвршћем повезивању са будућим савезницимау Европи. Дефицити овог избора очигледна су геополитичка слабост ЕУнаспрам САД, НАТО и РФ. Значајан број проблема са којима се Унијабезуспешно бори, као и неспремност Србије за пуноправно чланство дорешавања питања статуса КиМ отвара простор за политику балансирања.Политика балансирања између великих сила, међутим, генерише њиховонеповерење према Србији, због чега велике силе крајње пажљиво пратеначин на који се она спроводи. Истовремено, политика балансирања захтеваи изузетну дипломатску способност, опрезност, визију и храброст, а с тим увези и правовремену припрему одговарајућих алтернатива у контекстувојнополитичких партнерстава, савеза и савезништава, што чланство у ЕУомогућава. Кључни изазов у овом односу снага и етапи евроинтеграција заБеоград постаје не питање статуса КиМ већ спречавање његовеинструментализације за дестабилизацију Србије, као и слабљење њенепозиције у геополитичком поретку. Такав сценарио отворио би нове опцијеза прекрајање граница на Балкану, што у контексту актуелне војнополитичкеситуације није у њеном интересу.   Интересантно је представити и практичан аспект војне неутралностиСрбије кроз сарадњу са НАТО, ОДКБ, САД и РФ. Србија је позвана да приступиПрограму за мир (ПзМ) на самиту НАТО у Риги 2006. године. Оквирнидокумент је потписан исте године у Бриселу, чиме је Србија и формалнопостала учесница ПзМ. У Презентационом документу о циљевима ПзМ јасноје истакнуто да ће учешће Србије у програму бити у складу са економским,финансијским, људским, материјалним и осталим могућностима. Удокументу је изражена и спремност Србије да преузме део одговорности застабилан и трајан мир у региону, учествује у мировним операцијама самандатом УН и достигне интероперабилност оружаних снага са снагамадржава чланица НАТО. Осим тога, показано је опредељење за унапређењесарадње и заједничког деловања са чланицама НАТО и осталим партнерскимдржавама. Република Србија је истакла спремност за учешће у готово свимуспостављеним механизмима ПзМ, укључујући и Индивидуални акциониплан партнерства (IPAP), што представља начин интензивне сарадње саАлијансом, прилагођене обостраним интересима. Презентациони документСрбије не предвиђа чланство у НАТО, чиме се, за сада, искључује њено учешћеи у Акционом плану за чланство (MAP), као механизму ПзМ за свеобухватнеприпреме у процесу приступања неке државе Алијанси.5 Република Србија је2015. године приступила IPAP, након чега је постала напредни партнер НАТО,који не жели да се прикључи Алијанси, али је стратешки опредељен да
5 „Међународни односиˮ, Војска Србије, Интернет: http://www.vs.rs/, 12.1.2022.



постане чланица ЕУ.6 Обострану важност у партнерству између Србије и НАТОима сарадња коју Војска Србије (ВС) изграђује са КФОР-ом на основуРезолуције Савета безбедности 1244 и Војнотехничког споразума. Осим тога,Србија је потписала и Северноатлански уговор о статусу снага (Status of Forces
Agreement – SOFA), којим се уређује статус и положај војних снага чланицаНАТО на територији друге државе. Према званичним подацима Алијанса„НАТО у потпуности поштује српску политику војне неутралности”.7 Осимтога, Србија има развијену билатералну војну сарадњу са САД која обухваташколовање, заједничке вежбе и обуку, као и припрему припадника ВС заучешће у мултинационалним операцијама. Сарадња Министарства одбранеРепублике Србије (МО РС) и ВС реализује се са Европском командомОружаних снага САД, Националном гардом САД и МО САД. Програм државногпартнерства Србије и Националне гарде Охаја реализује се од 2007. године уобласти школовања и усавршавања официра и подофицира, размене и обукејединица, заједничких вежби, преношењу искустава у формирањуподофицирског кора, помоћи војске цивилним структурама у случајуелементарних и других несрећа и непогода и развоју капацитета за учешћеу мултинационалним операцијама.8 Вероватно најважнији аспект сарадњеса Националном гардом Охаја јесте заједнички пројекат изградње Центра заобуку јединица за учешће у мултинационалним операцијама у бази „Југ” иизвођење заједничких вежби и обуке.9 База „Југ” користи се и за реализацијузаједничких вежби припадника ВС и Европске команде Оружаних снага САД.С друге стране, Србија од 2013. године има статус посматрача у ОДКБ-у, алиВС до сада није учествовала ни на једној вежби ове међународнеорганизације, изузев у улози посматрача и на билатералном нивоу са њенимчланицама.10 Сарадња између Србије и Парламентарне скупштине ОДКБ-а од2016. године, одвијала се кроз присуство Сталне делегације Народнескупштине Републике Србије у својству посматрача на седницама комисије
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6 Индивидуални акциони план сарадње (IPAP) представља један од обликаинституционализоване билатералне сарадње између НАТО и појединачних држава којеучествују у програму ПзМ (пружање савета, помоћи и практичне подршке).Учествовање у IPAP не прејудицира било какву одлуку државе или Савеза о будућемчланству.7 “Relations with Serbia”, NATO, Интернет: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50100.htm, 10.12. 2021.8 Програм државног партнерства Националне гарде САД промовисан је 1993. године, сциљем да се успостави сарадња у области одбране између Националне гарде САД идржава насталих распадом Совјетског Савеза.9 „Међународни односиˮ, Војска Србије, Интернет: http://www.vs.rs/, 12.1.2022.10 Чланице ОДКБ-а су РФ, Белорусија, Казахстан, Јерменија, Киргистан, Таџикистан, доксу земље посматрачи Србија и Авганистан. 
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Парламентарне скупштине ОДКБ-а у Санкт Петербургу.11 Војно-техничкасарадња са чланицама ОДКБ-а реализује се на билатералној основи,првенствено са РФ, Белорусијом и Казахстаном. Она је резултираласклапањем више уговора за набавку руских и белоруских борбених авиона,хеликоптера, борбених возила, тенкова, модернизацију српске војне техникеи развијање могућности заједничке сарадње у производњи НВО за трећатржишта. Србија је протеклих година значајно унапредила војно-војнусарадњу са РФ и Белорусијом, тако да је повећан број заједничких вежби иобука, интензивирано је упућивање официра и подофоцира на школовање икурсеве и сл. Овоме ваља додати да РФ подржава војну неутралност Србије(коју као модел жели да примени у Украјини, Грузији и Молдавији), што јепотврдио и бивши руски амбасадор у Београду, Александар Чепурин, речима:„Русија подржава позицију Србије у вези са војном неутралношћу, јер је тоосновно полазиште српске спољне политике, као што је било и полазиштејугословенске. Русија је свесна да НАТО снажно сарађује са Србијом и да вршиактивну пропаганду имајући у виду недавно потписан IPAP споразум (…). Даби Србија остала избалансирана она мора да подржава оба савеза”.12 С другестране, Војска Србије је модернизовала своје оружане снаге искључиво изсопствених средстава ослањајући се на своје капаците.13 Тежиште је ставилана домаћу производњу, подижући војну индустрију за потребе сопственихјединица прилагођавајући их и за слободно тржиште. Према доступнимподацима, број укупних годишњих активности ВС са НАТО и САД значајнопремашује број активности билатералне војне сарадње са РФ. Тако је 2018.године, реализовано 19 вежби са НАТО и са САД, и 9 са РФ и чланицама ОДКБ-а. Такође, 2017. године са НАТО је било реализовано 178 активности (у којеспадају курсеви, семинари, радионице, вежбе и сл.), са САД 130, док је са РФбило реализовано 62 активности.14
11 „Стална делегација Народне скупштине Републике Србије присуствовала је седницамаПС ОДКБ 2016, 2017. и 2018. годинеˮ, Народна скупштина Републике Србије, Интернет:http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/delegacije.44.900.html,10.12.2022.12 Округли сто ОДКБ „Нови безбедносни изазови у Европи и Евроазији и улога Србије”,Амбасада Руске Федерације, Интернет: http://www.ambasadarusije.rs/sr/vesti/okrugli-sto-odkb-novi-bezbednosni-izazovi-u-evropi-i-evroaziji-i-uloga-srbije-odrzan-u-beogradu,10.12.2021.13 Миленко Џелетовић, Хатиџа Бериша, „Ограничења заједничке безбедносне иодбрамбене политике Европске уније”, Европско законодавство, 2018, бр. 64.14 „Дилема да ли смо ближи НАТО или Русији лако може да се реши ако погледате једнубројку”, Интернет: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dilema-da-li-smo-blizi-nato-ili-rusiji-lako-moze-da-se-resi-ako-pogledate-jednu/11q7cqw, 30.4.2021.



3) УЧЕШЋЕ У ЗБОПИнтеграција Србије у ЕУ и друге међународне организације представљаједан од најважнијих националних интереса у области безбедности, којим судефинисане основне претпоставке за заштиту националних вредности. Збогнаведеног, Србија се определила да спољну и безбедносну политику унајвећој мери усклађује са позицијама и деловањем ЕУ у свим најважнијимпитањима, глобалног, европског и регионалног карактера.15 Осим тога,Србија је међу основне циљеве политике одбране уврстила „интеграције уевропске и друге међународне безбедносне структуре”, а међу задатке зареализацију тог циља „ангажовање у активностима европске безбедносне иодбрамбене политике”.16 Имајући наведено у виду допринос ВС реализацијиЗБОП може се сматрати делом сета активности у имплементацији једног однајважнијих спољнополитичких приоритета Србије – чланству у ЕУ.17Релевантан механизам за усмеравање учешћа ВС у ЗБОП-у представљапреговарачко поглавље 31, које се односи на Заједничку спољну, безбедноснуи одбрамбену политику, а чије испуњавање је део претприступних преговораСрбије са ЕУ.18 Поглавље 31 представља скуп смерница за прогресивноусклађивање спољнополитичког деловања Србије са спољнополитичкимодлукама, ставовима и мерама ЕУ, као и прилагођавање националнихинституција спољне, безбедносне и одбрамбене политике за функционисањеи деловање у оквиру ЕУ. Обавезе које Србија треба да испуни у делу поглавља31, подразумевају: 1) Успостављање цивилне и демократске контроле надсистемом одбране; 2) Активан рад на спречавању конфликата; 3) Спречавањеширења оружја за масовно уништење – ОМУ; 4) Борба против тероризма; 5)Јачање интероперабилности и, 6) Пружање доприноса мисијама, операцијамаи борбеним групама ЕУ. Важан инструмент праћења напретка Србије упреговарачком поглављу 31, јесте годишњи извештај Европске комисије о
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15 „Стратегија националне безбедности Републике Србије”, Службени гласник Републике
Србије, бр. 94/2019. 16 „Стратегија одбране Републике Србије”, Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2019.17 Спољнополитички приоритети Р. Србије: принципијелна борба за очувањетериторијалног интегритета и суверенитета, наставак преговарачког процеса са ЕУ допуноправног чланства, даљи развој добросуседских односа, чвршће економскоповезивање са најзначајнијим земљама и војна неутралност. Видети: „Кључниприоритети спољне политике Србије”, Политика, Интернет: http://www.politika.rs/sr/clanak/396249/Kljucni-prioriteti-spoljne-politike-Srbije, 18.1.2022. 18 Поглавље 31 за Републику Србију још увек није отворено иако је аналитички преглед(скрининг) извршен још 2014. године. Препреку за отварање овог поглавља представљанегативна став појединих чланица ЕУ (пре свега Балтичких држава), због односа којеСрбија развија са Руском Федерацијом.
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напретку у процесу ЕУ интеграција, који се доставља Европском парламенту,Спољнополитичком савету, Европском економском и социјалном комитету,Комитету региона, као и држави кандидату за чланство у ЕУ.19 Правни оквирза учешће МО Републике Србије и ВС у ЗБОП обезбеђују „Закон о потврђивањуСпоразума између Републике Србије и ЕУ о безбедносним процедурама заразмену и заштиту тајних података”, „Закон о потврђивању Споразумаизмеђу Републике Србије и ЕУ о успостављању оквира за учешће РепубликеСрбије у операцијама ЕУ за управљање кризама”, „Административни уговоро сарадњи МО са Европском одбрамбеном агенцијом”, „Закон о употреби ВСи других снага одбране у мултинационалним операцијама ван границаРепублике Србије” и „Закључак Владе Републике Србије о приступањуКонцепту борбених група ЕУ”. Наведеним актима потврђена је спремностРепублике Србије за вођење консултација и развијање сарадње са ЕУ обезбедносним питањима од заједничког интереса, и у том смислу адекватнојзаштити тајних података, као услова за развој међусобног поверења.20 Такође,усаглашен је оквир за учешће Републике Србије у операцијама ЕУ зауправљање кризама (цивилним и војним) чиме је избегнута опасност да сеуслови за ангажовање дефинишу од случаја до случаја за сваку операцију.21Дефинисани су и основни принципи ангажовања припадника ВС и МОРепублике Србије у мултинационалним операцијама, од којих су најважнијиуставност, поштовање међународног права и усклађеност са националним
19 Водич кроз поглавље 31 претприступних преговора Србије са Европском унијом,Интернет: https://www.isac-fund.org/download/Poglavlje-31.pdf, 15.01.2022. У Годишњиизвештај Европске комисије о напретку у процесу ЕУ интеграција у 2018. године наводисе да у Републици Србији постоји институционални оквир који омогућава учешће уЗБОП. Констатује се да је Србија спроводила споразум са ЕУ о безбедноснимпроцедурама за размену и заштиту тајних података, наставила активно да учествује увојним мисијама за управљање кризама ЕУ, као и у саставу борбених група ЕУ. У циљуунапређења реформи по овом питању указује се на потребу завршетка ревизијестратегија безбедности и одбране тако да оне у потпуности одражавају оријентацијуСрбије ка ЕУ у овим областима. Видети: Годишњи извештај Европске комисије о Србији

за 2018, Интернет: https://europa.rs/tag/godisnji-izvestaj-evropske-komisije-o-srbiji-2018/,15.1.2022.20 „Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније обезбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података”, Службени гласник
Републике Србије, Међународни уговори, бр. 1/2012.21 „Закон о потврђивању Споразумa између Републике Србије и Европске уније оуспостављању оквира за учешће Републике Србије у операцијама Европске уније зауправљање кризама, са изјавама Републике Србије и држава чланица Европске уније оодрицању од тужби”, Службени гласник Републике Србије, Међународни уговори, бр.1/2012.



интересима.22 Успостављањем институционалне сарадње са Европскомодбрамбеном агенцијом омогућено је учешће МО Републике Србије и ВС упрограмима и иницијативама којима се унапређује интероперабилност,подижу одбрамбене способности, унапређује рад наменске индустрије иистраживачки потенцијали у области одбране.23 Сарадња Републике Србијеи ЕУ у области ЗБОП заокружена је приступањем ВС Концепту борбенихгрупа ЕУ. По питању места и улоге МО Републике Србије и ВС у ЗБОП-у,заокруживањем нормативно правног оквира и отварањем Војногпредставништва при НАТО у Бриселу 2010. године, створени су услови заактивно учешће Републике Србије у ЗБОП-у. Основни задатак Војногпредставништва је да заступа безбедносне и одбрамбене интересе државе ида представља МО Републике Србије и ВС при НАТО и ЕУ.24 У контекступреговора о приступању Републике Србије ЕУ, припадници МО РепубликеСрбије и ВС заступљени су у преговарачким групама за 20 поглавља, где сетежишно баве питањима усклађености прописа МО РС са правнимтековинама ЕУ. Министарство одбране од 2013. године, активно је укљученои у процес спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и то ураду Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе, Пододбора заунутрашње тржиште и заштиту конкуренције и Пододбора за правду,слободу и безбедност.25 Ангажовање припадника МО Републике Србије и ВСу војним мисијама и операцијама ЕУ представља значајан допринос процесуевроинтеграција Републике Србије, и реализује у складу са „Законом оупотреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалнимоперацијама ван граница Републике Србије”.26 Тренутно је у војним мисијама
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22 „Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалнимоперацијама ван граница Републике Србијеˮ, Службени гласник Републике Србије, бр.88/2009 и 36/2018.23 Министарство одбране Републике Србије у оквиру процеса европских интеграција,Интернет: http://www.mod.gov.rs/lat/5453/evropske-integracije-5453, 15.1.2022.24 Војно представништво Републике Србије у Бриселу састоји се од Канцеларије ВС,Канцеларије одбране и Тима за везу при одељењу за војну сарадњу НАТО у Врховнојсавезничкој команди у Монсу (SHAPE). Осим тога, у Војном штабу ЕУ од 2018. годиненалази се официр за везу из МО, ради ефикасније координације задатака везаних заоперације ЕУ и припреме ВС за учешће у борбеној групи ЕУ. Осим тога, представницимаМО и ВС од 2012. године, омогућено је да учествују на неформалним састанцимаминистара одбране и састанцима Војног комитета ЕУ, на којима се са партнерскимземљама и организацијама разматрају теме из ЗБОП-а, као што су мисије, операције,борба против тероризма, разоружање и забрана ширења ОМУ. 25 „Међународни односиˮ, Војска Србије, Интернет: http://www.vs.rs/, 12.1.2022.26 Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалнимоперацијама ван граница Републике Србије дефинише да се припадници ВС и МО у
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и операцијама УН и ЕУ ангажовано око 300 припадника ВС и МО. Од тог броја33 припадника ангажовано је у четири (војне) мисије и операције ЕУ, и то уСомалији, Централноафричкој Републици и Малију.27 Осим тога, ВС ће у првомполугодишту 2020. године, бити ангажована у БГ ЕУ „HELBROC” са: 5 штабнихофицира у команди снага, водом Војне полиције, тимом за Цивилно војнусарадњу и одговарајућим Елементом националне подршке.28 Што се тичеактуелних консталација Републике Србије и ЕУ, треба апострофирати да суМО и ВС у релативно кратком временском периоду успели да у оквиру ЗБОП-а пронађу своје место и улогу и постигну видан напредак. То се, пре свега,односи на учешће у мисијама и операцијама ЕУ, као и у борбеним групама ЕУ,затим на сарадњу са EDA, партиципирање у раду органа ЕУ и јачањеадминистративних капацитета за сарадњу. Разлог наведеном лежи учињеници што је партиципирање МО и ВС у ЗБОП-у у односу на НАТОкомфорније, због искључености ЕУ из пружања подршке трансформацијиКСБ, и мање захтевно јер не постоје јасни стандарди већ само политичка вољада се сарађује.29 Осим тога, чињеница да војно неутралне државе ЕУ имајуиста права и обавезе као друге чланице, да у оквиру ЗБОП-а доминирапринцип „вољности и добровољности” (осим у оквиру тзв. Сталне иструктурисане сарадње – PESCO), и да се ради о некомунитарној европскојполитици, а не о војном савезу, пружа МО и ВС повољан амбијент заучествовање, а Републици Србији за спољнополитичко деловање (посебно уконтексту РФ).
4) ДИЛЕМА О НЕУТРАЛНОСТИКада се у анализи глобалног стратегијског окружења усмери погледпрема малим и средњим државама, које свакако не обликују пресудно

зависности од циља могу ангажовати у: 1) Операцијама очувања, одржавања иизградње мира у свету; 2) Операцијама спречавања сукоба и успостављања мира; 3)Заједничким одбрамбеним операцијама у складу са прописима о одбрани; 4)Операцијама пружања помоћи у отклањању последица међународног тероризма итерористичких напада већих размера, и 5) Хуманитарним операцијама у случајуприродних, техничко-технолошких и еколошких несрећа већих размера и пружањапомоћи у кризним ситуацијама. У току извођења операција, национални контигентисе стављају у оперативну надлежност команде мултинационланих снага. 27 „Међународни односиˮ, Војска Србије, Интернет: http://www.vs.rs/, 12.1.2022.28 „Европске интеграције”, Министарства одбране, Интернет: http://www.mod.gov.rs/lat/5453/evropske-integracije-5453, 12.1.2022.29 Хатиџа Бериша, Миле Ракић, „Однос Руске Федерације, Сједињених Америчких Државаи NATO према војној неутралности Републике Србије”, Српска политичка ревија, 2016,бр. 2.



поредак моћи у коме живимо, као ни његову идеолошку матрицу, промене ипомерања о којима смо говорили, стварају код њих стање наглашененесигурности. Руско-украјински рат и све што му је претходило, показују уогољеном обрасцу безбедносне дилеме (security dilemma) – како мање државе(посебно оне на додирним линијама између двеју сила) могу бити угроженеу настојању да очувају властите интересе.30 Поремећаји у безбедносномпоретку, без обзира на њихов смер, ретко када одговарају мањим државама.Померање интереса силе заштитнице на друге делове света, неретко ихстављају у положај који нужно захтева стратешко редефинисање наступа.31То нарочито важи за мале државе, које у неочекиваним обртима у односимавеликих лако могу да постану монета за поткусуривање, тј. објекти а несубјекти међународних односа. У крајњем исходу, као што показује историјао односима јаких и слабих, такве државе, уколико не предузму додатне,неодложне кораке да предупреде развој догађаја у новонасталој ситуацији,могу да изгубе своју независност, угрозе опстанак, а понекад и нестану сагеографске карте.32 Кад започне одмеравање моћи између великих, напетости немир су главне црте доживљаја код слабијих „играча” у систему држава.Отуд, ништа није важније за мање државе од рационалног промишљања иделовања у измењеном односу снага. Уместо стратешке усредсређености насамо један облик заштите властитог опстанка и сигурности, такве државе супринуђене да диверсификују, односно да разиграју више стратешкихусмерења и ослонаца, не дајући нужно при томе ниједном од њих предност.33Другим речима, због опасности губитка независности или угрожавања самогопстанка, не треба „ставити сва јаја у исту корпу”. Једино стратешкадиверсификација може да смањи могуће ризике по виталне интересе кодмањих држава.34 Узнемирене и уплашене од могућности да не будузаштићене од агресивних намера и корака великих држава, упркос томе шточесто имају и формална, уговорна јемства да неће бити препуштене властитој
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30 Charles L. Glaser, “The Security Dilemma Revisited”, World Politics, 1997, Vol. 50, No. 1, pp.171–201;  Shiping Tang, “The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, Security Studies, 2009,vol. 18, no. 3, pp. 587–623.31 Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, „Савези, савезништва и сврставање умеђународним односима после Хладног рата”, у: Драган Р. Симић, Дејан Миленковић,Драган Живојиновић (урс), Неутралност у међународним односима – шта можемо да
научимо из искуства Швајцарске? Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд,2016, стр. 31–60.32 Џон Миршајмер, Трагедија политике великих сила, Удружење за студије САД у Србији,Чигоја штампа, Београд, 2017.33 Jakub J. Grygiel, A. Wess Mitchel, The Unquiet Frontier – Rising Rivals, Vulnerable Allies and Crisis
of American Power, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2016.34 Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, op. cit., стр. 31–60. 



Европско законодавство, бр. 80/2022

202

судбини, мање државе предузимају додатне мере заштите.35 Нове околностиусловљавају их да се окрену тешњој сарадњи са суседима и усмере каразличитим облицима регионалних окупљања. У основи, суочене са сличнимизазовима, ове државе не стају на ad hoc дипломатско-политичкимконсултацијама, него започињу и/или настављају међусобнуинституционалну сарадњу. Историја међународних односа пружа обиљепримера да мале државе у ситуацији када хегемон или „велики заштитник”из било којих разлога смањује своје присуство и јемство њиховојнезависности и безбедности, а истовремено сила изазивач која имаревизионистичке намере, отворено и агресивно напада постојећи поредак,прибегавају, најопштије речено, стратешком прилагођавању, тј. изналажењуалтернатива. „Стратешки мени” за поједине мање државе, обухватаразличите начине заштите властитих виталних националних интереса уизмењеном глобалном контексту. Тако су на столу опције од пасивне одбране,преко de facto неутралности и/или заузимања једнаког одстојања измеђухегемона и изазивача (еквидистанце), до активног ангажовања на некој одстрана. Сврставање уз моћније(г), односно својеврсни политичко-интересни„бракови из рачуна”, представљају још један од начина путем којих мале исредње државе настоје да избегну крајње неповољне последице безбедноснедилеме у временима кризе старог и помаљања новог међународног поретка.Међутим, „уласком у неки од клубова”, долази се у конфронтацију са (вишеили мање) моћнијим актерима супротстављене опције, иако претходно сањима можда није било спорења (нпр. прикључење Финске и Шведске НАТО,посебно ако се постави питање да ли Русија уопште има агресивне намерепрема тим земљама). Неутралним државама, с друге стране, без обзира наогроман терет ослањања на сопствене одбрамбене потенцијале,принципијелно понашање у светској арени доноси преко потребанлегитимитет, као адут у бескрајној игри опстанка на међународној сцени.Посматрајући међународни поредак „одоздо”, неутралне државе могу даизграде позицију „користећи се алтернативним тумачењем светске
35 Вероватно најпознатији пример за овакво понашање у 20. веку јесте груписање земаљау раздобљу између два светска рата. За земље источне и југоисточне Европе, ту је биламогућност обнављања Аустро-Угарске империје. Мала Антанта (коју су сачињавалеЧехословачка, Румунија и Југославија), као и Нордијска Антанта (коју су образовалеЛетонија, Естонија, Пољска и Финска), биле су замишљене као брана променама којесу својим поступцима наговештавале ревизионистичке државе тога времена. Мањедржаве посегнуле су очекивано за другим средствима и мерама: од стратешкеусредсређености на јемства хегемона у циљу заштите властитих интереса, безбедностии независности, окренуле су се разноврсним другим потезима – почев од јачања својихснага, преко чвршће и ближе сарадње са суседима, све до отвореног дипломатско-политичког оријентисања према сили и/или државама изазивачима постојећег односаснага. Видети: Jakub J. Grygiel, A. Wess Mitchel, op. cit., pp. 109–111.



политике, која не морају да се увек и нужно поклапају са преовлађујућимдискурсима великих сила”.36 У том смислу, поларизација света у светлу руско-украјинског рата може да оживи неутрализам, односно политикунесврстаности (не нужно и само чланство у Покрету несврстаних), чија идејау актуелној кризи има нарочиту тежину за спољнополитичкопозиционирање држава као што је Република Србија.37 Стратегијабалансирања између полова моћи у свету, данас је карактеристична завелики број малих земаља, укључујући и Србију. Тиме покушавају да у „борбиза моћ” између великих „играча”, пронађу свој маневарски простор намеђународној сцени. Иако се најчешће посматра из економског угла,стратегија балансирања има снажну политичку и безбедносну позадину.Украјинска криза, као катализатор поларизације света, пољуљала је овуосетљиву равнотежу. У том смислу, мање земље ће много теже одолетипритисцима, нарочито ако се ради о нестабилним државама чије властизависе од спољних савезника.
5) ИЗВОРИБериша, Хатиџа, Ракић, Миле, „Однос Руске Федерације, СједињенихАмеричких Држава и NATO према војној неутралности Републике Србије”,
Српска политичка ревија, 2016, бр. 2.Cassese, Antonio, United Nations Peace Keeping – Legal esseys, Sijthoff & NordhoffInternational Publishers, Alphen aan den, Rijin, The Netherlands, 1978. 
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36 Maркo Кoвaчeвић, „Maлe држaвe у свeту рeгиoнa и изaзoви мултипoлaризaциjeмeђунaрoдних oднoсa пoчeткoм 21. вeкa”, у: Вeснa Кнeжeвић Прeдић (ур.), Пoлитички
идeнтитeт Србиje у глoбaлнoм и рeгиoнaлнoм кoнтeксту, Фaкултeт пoлитичких нaукa,Бeoгрaд, 2015, стр. 151.37 Покрет несврстаности чини се као један релевантан међународни политички форумпутем којег би било могуће постићи баланс у савременим међународним односима.Тако, афричке земље настоје да задрже неутрализам поводом украјинско-руског сукоба,изражавајући и неслагање са оружаним интервенцијама у којима је НАТО наконзавршетка Хладног рата, од одбрамбеног савеза прерастао у агресивну војну алијансу.Из наведеног ваља уочити да се појмови сталне неутралности и неутрализма међусобноразликују у међународној пракси. Тако, стална неутралност једне земље јесте правнистатус гарантовам  међународним правом који се у пракси манифестује кроз неутралнуспољну политику. Неутрализам је, с друге стране, политички став државе премаодређеним сукобима и војним пактовима, као и организацијама. Видети: AntonioCassese, United Nations Peace Keeping – Legal esseys, Sijthoff & Nordhoff InternationalPublishers, Alphen aan den, Rijin, The Netherlands, 1978, р.130; Duško Dimitrijević, “The Non-Aligned Movement and Serbian Foreign Policy”, European Perspectives, International Institutefor Middle-East and Balkan studies,  2021, Vol. 12, No. 2 (22). pp. 41–56.



„Дилема да ли смо ближи НАТО или Русији лако може да се реши акопогледате једну бројку”, Интернет: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dilema-da-li-smo-blizi-nato-ili-rusiji-lako-moze-da-se-resi-ako-pogledate-jednu/11q7cqw, 30.4.2021.Dimitrijević, Duško, “The Non-Aligned Movement and Serbian Foreign Policy”,
European Perspectives, International Institute for Middle-East and Balkanstudies,  2021, Vol. 12, No. 2 (22), pp. 41–56.Џелетовић, Миленко, Бериша Хатиџа, „Ограничења заједничке безбедноснеи одбрамбене политике Европске уније”, Европско законодавство, 2018,бр. 64.„Европске интеграције”, Министарства одбране, Интернет: http://www.mod.gov.rs/lat/5453/evropske-integracije-5453, 12.1.2022.Glaser, Charles L., “The Security Dilemma Revisited”, World Politics, 1997, Vol. 50,No. 1, pp. 171–201; Shiping Tang, “The Security Dilemma: A ConceptualAnalysis”, Security Studies, 2009, vol. 18, no. 3.Grygiel, Jakub,  Mitchel, J. A. Wess , The Unquiet Frontier – Rising Rivals, Vulnerable
Allies and Crisis of American Power, Princeton University Press, Princeton, NewJersey, 2016.

Годишњи извештај Европске комисије о Србији за 2018, Интернет: https://europa.rs/tag/godisnji-izvestaj-evropske-komisije-o-srbiji-2018/, 15.1.2022.„Кључни приоритети спољне политике Србије”, Политика, Интернет:http://www.politika.rs/sr/clanak/396249/Kljucni-prioriteti-spoljne-politike-Srbije, 18.1.2022. Кoвaчeвић, Maркo, „Maлe држaвe у свeту рeгиoнa и изaзoвимултипoлaризaциje мeђунaрoдних oднoсa пoчeткoм 21. вeкa”, у: ВeснaКнeжeвић Прeдић (ур.), Пoлитички идeнтитeт Србиje у глoбaлнoм и
рeгиoнaлнoм кoнтeксту, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бeoгрaд, 2015.„Међународни односиˮ, Војска Србије, Интернет: http://www.vs.rs/, 12.1.2022.

Министарство одбране Републике Србије у оквиру процеса европских
интеграција, Интернет: http://www.mod.gov.rs/lat/5453/evropske-integracije-5453, 15.1.2022.Миршајмер, Џон, Трагедија политике великих сила, Удружење за студије САДу Србији, Чигоја штампа, Београд, 2017.Округли сто ОДКБ „Нови безбедносни изазови у Европи и Евроазији и улогаСрбије” Амбасада Руске Федерације, Интернет: http://www.ambasadarusije.rs/sr/vesti/okrugli-sto-odkb-novi-bezbednosni-izazovi-u-evropi-i-evroaziji-i-uloga-srbije-odrzan-u-beogradu, 10.12.2021.„Резолуција Народне скупштине о војној неутралности”, Интернет:https://pescanik.net/rezolucija-narodne-skupstine/, 20.12.2022.

Европско законодавство, бр. 80/2022

204



“Relations with Serbia”, NATO, Интернет: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50100.htm, 10.12.2021.Симић, Драган Р., Живојиновић, Драган, „Савези, савезништва и сврставањеу међународним односима после Хладног рата”, у: Драган Р. Симић, ДејанМиленковић, Драган Живојиновић (урс), Неутралност у међународним
односима – шта можемо да научимо из искуства Швајцарске? Факултетполитичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2016, стр. 31–60.„Стална делегација Народне скупштине Републике Србије присуствовала јеседницама ПС ОДКБ 2016, 2017 и 2018. годинеˮ, Народна скупштинаРепублике Србије, Интернет: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/delegacije.44.900.html, 10.12.2022.„Стратегија националне безбедности Републике Србије”, Службени гласник
Републике Србије, бр. 94/2019. „Стратегија одбране Републике Србије”, Службени гласник Републике Србије,бр. 94/2019.

Водич кроз поглавље 31 претприступних преговора Србије са Европском
унијом, Интернет: https://www.isac-fund.org/download/Poglavlje-31.pdf,15.1.2022. “West wages information war against Russia, uses information terrorism”, TASS,Russian News Agency, Интернет: https://tass.com/politics/1424157?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com, 9/3/2022.„Закон о потврђивању Споразумa између Републике Србије и Европске унијео успостављању оквира за учешће Републике Србије у операцијамаЕвропске уније за управљање кризама, са изјавама Републике Србије идржава чланица Европске уније о одрицању од тужби”, Службени гласник
Републике Србије, Међународни уговори, бр. 1/2012.„Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске унијео безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података”,
Службени гласник Републике Србије, Међународни уговори, бр. 1/2012.„Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалнимоперацијама ван граница Републике Србијеˮ, Службени гласник Републике
Србије, бр.88/2009 и 36/2018.
6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПолазећи од предности и недостатaкa ЗБОП-а, као и војнe неутралностиСрбије, може се констатовати да постојећи ниво интеграција ЕУ у областиодбране представља оптималан оквир за деловање МО Републике Србије иВС. Свака промена статуса ЗБОП-a, која би ишла у правцу формирања
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одбрамбене ЕУ или војног савеза, представљала би нови изазов за Србију иуспорила би процес евроинтеграција. Да би избегла грешке из прошлости,Србија мора да одреди своје место у оквиру геополитичког поретка. То јепосебно важно у условима превирања и нестабилне војнополитичкеситуације. Критичан моменат представља подела интересних сфера и сфереутицаја између геополитичких центара моћи, која ће надоћи ако се желистабилизовати мултиполарни геополитички поредак. Зато је од изузетневажности пратити карактер интеракције геополитичких сила САД, РФ и Кинена глобалној равни. У том смислу могуће је неколико сценарија – од преласкау геополитичку биполарност до ad hoc коалиција. Без обзира што сарадња РФи Кине у области енергетике, спољне политике, одбране, безбедности и усупротстављању хегемонији САД сада постоји, она је ипак ограничена иусловљена националним интересима Москве и Пекинга. У том смислу,требало би имати у виду да РФ тежи смањењу утицаја геополитичких сила упостсовјетском простору, док Кина својим глобалним инфраструктурнимпројектима има амбицију да повећа свој геоекономски утицај у Евроазији.Иако мало вероватан, не може се искључити ни сценарио интензивирањасарадње САД и РФ насупрот Кине. То ће, пре свега, зависити од дешавања уВашингтону, где одлуке Конгреса о РФ имају примат у односу на ставовеПредседника САД. Свакако да би неки од индикатора приближавања позицијаСАД и РФ били у сврху решавања ситуације у Украјини, одустајања од ПРО(или договор о сарадњи) и укидања санкција, што је у садашњим околностимавеома неизвесно. Америчко-руски договор вероватнији је по питању криза исукоба на Блиском истоку, будући да су им интереси по питањутранснационалног тероризма, макар декларативно, комплементарни. Такођеје могуће замислити и постизање договора Москве и Вашингтона у областиенергетике, ако се пронађу заједнички интереси, као и у области контроленуклеарног наоружавања за шта ће бити неопходно учешће Кине. Постизањеамеричко-руског компромиса на другим меридијанима може се позитивноодразити и на војнополитичку ситуацију у Европи. Требало би имати у видуда је транспарентнија и ближа сарадња великих сила усложенаконкуренцијом у области енергетике, ресурса, трговине, високих технологијаи сл.  Томе би требало додати и њихово војно јачање, што повећава глобалну„безбедносну дилему”, али истовремено, због „нуклеарне равнотеже страха”,искључује се могућност директне конфронтације. Следећи своје кључнеинтересе, велике силе могу показати већу спремност за ad hoc удруживањемсвоје моћи, што средњорочно може представљати највероватнији сценарио.У наведеним условима наставиће се тренд повећања важности билатералнедипломатије науштрб мултилатералне, због чега постоји могућност даљемаргинализације кључних међународних организација као што су УН и ОЕБСу решавању криза и сукоба. Ово указује на могућност повећања тензија уграничним регионима. Такав начин инструментализације криза и сукоба
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омогућава великим силама геополитичко позиционирање, демонстрацијугеополитичке моћи, али и „геополитичку трговину” зарад реализације другихважних интереса. У контексту актуелних војнополитичких трендовавероватно је да ће се повећање војног присуства САД у Европи континуираноповећавати до одређеног нивоа, као и активности US EUCOM са европскимсавезницима, тежишно у региону Црног мора, Балтика и Западног Балкана. Уфокусу ће бити и повећање мобилности савезничких снага на Антлантику иу Европи, као и одбрана од сајбер претњи. Слични приоритети доминираће иу оквиру НАТО, с том разликом што ће тежиште бити стављено на захтеве заповећањем финансирања одбране и одржавањем јединства Алијансе. Уконтексту ЗБОП и Глобалне стратегије, фокус ЕУ биће усмерен ка механизмуPESCO и укључивању трећих држава у одбрамбене пројекте, пре свега САД. Убезбедносном смислу, главне ће остати миграције, заједничка контролагранице и одбрана од терористичких и хибридних претњи. РФ ће вероватнонаставити да јача механизме за остваривање контроле на постсовјетскомпростору, користећи као и до сада енергетску политику, војно-техничкусарадњу, а по потреби и оружану силу. Средњорочно, врло је вероватно иотварање нове америчко-руске конфронтације на Антарктику, што ће додатноразвући потенцијале САД и РФ. Под тим околностима, дугорочно може дапрофитира само Кина. Стога можемо констатовати да безбедност, стабилности очување националних интереса Републике Србије, пре свега, зависи одинтеракције геополитичких сила. Као војно неутрална држава Србија морабити подједнако далеко или близу свим геополитичким центрима моћи, какоби обезбедила политичку стабилност, и јасним спољнополитичким циљевимаи приоритетима који произилазе из актуелне геополитичке ситуације у свету.  
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MILITARY NEUTRALITY OF SERBIA 
– A DILEMMA FOR THE EUROPEAN UNION?

Summary: With the outbreak of war in Ukraine, Serbia found itself in the “line offire” of two global geopolitical concepts. The geopolitical proximity of the RussianFederation (RF) and China in the zone of the strong influence of the geopoliticalpower of the United States of America (USA) and Euro-Atlantic integration projects— NATO and the European Union — has put Serbia in front of numerous political,military, and security challenges. At the turn of two millennia, the most importantpolitical challenge for the Republic of Serbia is the issue of the status of Kosovo andMetohija, whose solution practically blocks its integration ambitions, placing it onthe side of the post-Soviet states with “shredded sovereignty” and threatenedterritorial integrity. This does not contribute to Serbia’s optimal positioning in themodern European order but exposes it to permanent crises that do not contributeto its political stability nor the stability of the region. This national, political, andsecurity challenge is highly positioned on the foreign policy agenda of the greatpowers and becomes another point around which their geopolitical power isdistributed. The gap between two national political interests (membership in theEU and preservation of territorial integrity) forces Serbia to position itself betweenthe US and the Russian Federation, which essentially means accepting the conceptof military neutrality. Whether the EU accepts this determination of Serbia orwhether this determination represents a real political dilemma for the EU remainsto be seen, depending on the trends and constellation of global internationalrelations in the coming period.
Keywords: EU, Serbia, military neutrality, political challenges, national interests.
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ГЕОПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗНАЧАЈ ВОДЕ
КАО ЕСЕНЦИЈАЛНОГ РЕСУРСА 21. ВЕКА

Слободан НЕШКОВИЋ1

Апстракт: Вода представља природни ресурс који је од есенцијалног значајаза опстанак човечанства. У савременом геополитичком и безбедносномокружењу, вода постаје стратешки битан природни ресурс чијаексплоатација одређује правце друштвеног развоја, али и друштвених криза,политичких спорова, па чак и оружаних сукоба. Фокусирајући се на значајводе на почетку 21. века, аутор у расправи разматра безбедносне проблемевезане са управљањем и заштитом вода. Ова тема постаје све више актуелнатоком процеса приступања Европској унији (ЕУ), будући да су проблемивезани за заштиту вода, и животне средине уопште постали све израженији.Следствено је и испуњење безбедносних стандарда ЕУ у области вода свеважнији услов европских интеграција. Полазећи од претпоставке по којој ћевода временом постати један од највећих геополитичких и безбедноснихизазова за читав свет, аутор долази до закључка да за њено рационалнокоришћење ваља унети нешто више реда, тј. правила која би билапримењена на унутрашњем плану како би државе могле оптималнорасполагати водним ресурсима. Посебни напори који се чине на нивоу ЕУ иУједињених нација, али и других релевантних међународних организацијаи тела, само говоре у прилог оваквом размишљању које води рачуна оочувању националних интереса и међународне безбедности. 
Кључне речи: Геополитика, безбедност, вода, стратегија, ЕУ, Уједињененације.
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1) УВОДСа глобализацијом и применом нових технологија, човечанство се сусрећеса новим изазовима. Један од тих изазова свакако јесте проблем еколошкебезбедности. Вода, као природни и стратешки ресурс, постаје све вишефактор од којег зависи ова безбедност као део националне безбедности једнедржаве. Историја на много примера показује да је вода била и остала „мајкаживота” на планети Земљи.  Однос према овом природном добру очитује истепен развоја цивилизације. Задовољавање основних људских потреба заводом на почетку 21. века, у геополитичком смислу представља се и каобезедносни проблем или претња. Недостатак овог стратешког ресурса илинерационално управљање и заштита воде по правилу доводи до озбиљнихполитичких последица. У том смислу, вода добија све већи значај, јер државетеже да успоставе контролу над изворима чисте воде. Како међународнојзаједници, осим смањења количине расположиве воде, прети и опасност оддугорочног загађења преосталих резервоара чисте воде због све оштријихурбаних, климатских и социјалних ограничења, тема зашите вода постајеједна од примарних на међународној политичкој и еколошкој агенди.2Чињеница је да бројни неспоразуми настају због процена воденог богатстваи непознавања околности према којима вода није исто што и водени ресурс.Вода, као ресурс, је ограниченог обима у односу на воду посматрану уопште.Последњих година велика пажња посвећује се широком кругу националнихи међународних питања о воденим ресурсима. Таква ситуација настаје збогсхватања све веће повезаности између водених ресурса и других области,превасходно климатских промена, енергeтских ресурса, економских промена,мира и безбедности. Државни органи све већу пажњу и активностиусмеравају на евентуалне проблеме везане за снабдевање воде, проблеменесташице (квалитетне) воде и напетостима које настају због приватизацијеводних ресурса, као последице процеса глобализације.3 Води, каонационалном и безбедносном ресурсу, садашње генерације требало би даобезбеде одрживо коришћење како не би угрозиле будуће нараштаје. Пијаћавода јесте обновљив, али ограничен природни ресурс који је током развојацивилизације добијао на значају због његове неопходности за опстанак.Временом, региони који располажу малим количинама овог ресурса почелису да оскудевају, што је довело до стварања тензија и конфликата који сунајчешће решавани употребом силе. Научници сматрају да ће у будућностидефицит воде бити узрок бројних оружаних сукоба. Данас је са несташицом
2 Слободан Нешковић, Екологија и менаџмент животне средине, Београд: Висока школаза пословну економију и предузетништво, Београд, 2012, стр. 51.3 Дејана Јовановић Поповић, „Осврт на безбедност воде у XXI веку”, Глобус, 2017, бр. 37–38, стр. 83.



воде суочено преко 700 милиона становника, а наредних година очекује сезнатно повећање тога броја. Највећа претња будућих директних сукоба бићезбог неравномерне расподеле водних ресурса. Будући да је дневна потрошњаводе по глави становника 20 литара, а постоји милијарда људи на Земљи којаима могућност коришћења воде у износу од 5 литара дневно, јасно је да је тонајвеће потенцијално жариште будућих сукоба. Највећи проблеми са мањкомводе осећају се на Блиском истоку, у Кини, Индији, Средњој Азији, у земљамаИсточне и Централне Африке. Ни државе чланице ЕУ нису остале поштеђенепроблема везаних са мањком воде. Овај проблем директно се везује зазаштиту и управљање водама. Проблем је у ЕУ актуелизован са процесомевропских интеграција. Приметно је, да је нешто израженији у мањеразвијеним државама. Државе чланице ЕУ обавезале су се да на овом плануинкорпорирају у своја унутрашња законодавства европске стандарде оуправљању водама.  Правни оквир који је ЕУ донела тим поводом садржан јеу Оквирној директиви о водама која је на снази почев од 22. децембра 2000.године. Тим нормативним актом ЕУ је одредила смернице у погледу вођењаводне политике и обезбеђења „доброг статуса вода”. То конкретноподразумева примену програма мера које обједињавају заштиту животнесредине и управљање водама кроз мониторинге, процене и анализе плановарационалног коришћења речних сливова.4
2) ВОДА КАО ПРИРОДНИ РЕСУРСВода је дуго времена човеку била најдоступнији ресурс који је оннеекономично и нерационално расипао и трошио, не надајући се да ће једногдана постати дефицитарни природни ресурс. Будући да је она најдрагоценијиприродни ресурс, без кога опстанак људског рода није могућ, нужно је тајресурс заштитити и сачувати. Због бројних антропогених промена, посебноод почетка 20. века, обезбеђење пијаће воде у многим земљама појавило секао проблем. Највећу сметњу представља неравномерно распоређенаколичина воде у поједеним деловима света.  Наиме, 3/4 годишњих падавинадогађа се у подручјима где живи 1/3 светске популације.5 Са порастом бројастановника, развојем индустрије, растом пољопривредне производње,ширењем и развојем урбаних средина и услед климатских промена дошло једо наглог повећања потрошње ресурса пијаће воде. Стање у свету сепогоршава зато што се непромењена количина ресурса дели на све већи број
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4 “Consolidated text: Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy”, OJL 327, 22.12.2000.5 Љубомир Гиговић, „Геостратегијски значај питке воде”, Глобус, 2016, бр. 30, стр. 71.
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становника, будући да се у последње две хиљаде година људска популацијаповећала многоструко. Такав тренд повећања броја становника на нашојпланети довешће у акутне проблеме најмногољудније делове света саоскудним резервама слатке воде. Урбани развој људске цивилизације, поредсвоје позитивне стране која се огледа у технолошком напретку и развоју, имаи своје негативне последице које се одражавају на неодрживу употребу,потрошњу и дистрибуцију природних ресурса и загађења животне средине.6Први на удару су се нашли ресурси пијаће воде, чија се расположива количинаубрзо смањила. У регионима који су природно оскудни са пијаћом водом,порасле су тензије и конфликти, а ионако тешку ситуацију додатно језакомпликовао све већи утицај климатских промена. Убедљива научнаистраживања указују да ће климатске промене утицати на залихе воднихресурса који ће у будућности представљати озбиљан безбедносни изазов.Постоји претња да ће глобално загревање пореметити традиционалниобразац падавина, што би имало за последицу учесталост и озбиљност сушаи поплава. Да бисмо сачували воду као стратешки и национални ресурс, најпрега морамо штедети. Уколико се смањи потрошња и загађеност воде, вишерезерви ћемо сачувати. Приоритет би свакако требало да буде проналазакнових техника експлоатације воде, јер човечанство неће издржатипроређивање воде, па је међународна солидарност и њено рационалнокоришћење неопходно. Напредак и развој људског друштва, с једне стране,донео је човеку напредак будући да му је омогућио једноставнији и бољиживот. С друге стране, довео је до низа нуспојава које се свакодневнонегативно одражавају на ограничене ресурсе пијаће воде. Пораст људскепопулације, константан развој индустрије довели су до низа нуспродукатаљудског рада, што се одражава на промену квалитета воде. До 20. века, могласе апсорбовати количина штетних материја проузрокована људским радом,тако да се веће последице на глобалном нивоу нису осећале. Овај век, међутим,са собом носи бројне изазове, па тако и водне резерве доводи у питање будућида обновљивог ресурса имамо у све ограниченијим количинама. 
3) ГЕОПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ ВОДЕ У 21. ВЕКУСа повећањем броја становника и проблем воде, искоришћавања ирезерви постаје све важније питање савремене безбедности. Недостатак водедовешће до нове светске кризе, као и до нових конфликата у земљамасиромашним водом, где су већ неки од њих и подстакнути. Новији примерјесте сукоб између Турске и Сирије, где ће управљање Еуфратом довести до

6 Слободан Нешковић, Земљиште и воде као сегмент националног интереса Србије,Привредна комора Србије, Београд, 2008, стр. 21.



дипломатске кризе.7 Подаци УН показују да свету због несташице воде претесветски ратови и да је највише угрожен арапски свет где живи 5% светскепопулације који располаже са само 0,9% светских резерви воде.Приступачност воде за афрички континент представља проблем државнебезбедности. Имајући у виду чињеницу да многе земље користе исте изворе,као на пример реку Нил, ствара се погодно тло за појаву нових ратова. Такоје одлука Етиопије о изградњи бране на Плавом Нилу изазвала огромнонезадовољство Египта. Такво експлоатисање водних ресурса довело би доњиховог драстичног смањења, што би становништво Египта довело на рубегзистенције будући да 98% становништва Египта живи у долинама рекеНил. Кључни проблем је што водне ресурсе Нила, поред Египта, користи јошдесетак држава централне и источне Африке. Последњих година, са бржимекономски развојем афричких земаља, експлоатација воде Нила се повећава.Брзи раст потрошње воде и ограничене залихе воде, довешће до раскоракаизмеђу потреба за водом и могућности да се те потребе задовоље.8 То ћеповећати јаз између развијених и неразвијених земаља, јер ће се потрошњаводе највише повећавати у развијеним земљама, што ће довести до већепотражње за водом и створити услове за тероризам мотивисан проблемомобезбеђивања воде. Несташица воде проузроковаће трговину питком водом,тако да ће од природног ресурса постати роба на којој ће се једни богатити,а други сиромашити.9 До недостатка воде довело је расипање и слабопланирање, a што за последицу имало неједнаку дистрибуцију. Иако сетренутно са овим проблемом сусрећу земље Трећег света, новији извештајиУН-а показују и да се Велика Британија, као острвска земља, суочава саозбиљним проблемима несташице воде, а за њом одмах следи и САД.Несташица воде утицаће лоше на све, изазивајући дестабилизујуће кризе укојима ће вода бити коришћена као оружје. Већина ових земаља јенеразвијена и бављење пољопривредом основно је занимање, па се вода уовим регионима највише користи за наводњавање обрадивог земљишта.Сматра се да ће се број становника у овим земљама у наредном периодуповећати скоро за дупло, што значи да ће се расположиве количине водногресурса делити на све већи број људи. Од 1955. године број земаља које имају
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7 Anastazija Tanja Đelic, Slobodan Nešković, “Economic and Environmental Context of OrganicAgriculture and Farms in Serbia – Case Study”, Frensius Environmental Bulletin – FEB, Germany,2019, Vol. 28, No. 1, p. 87.8 Слободан Нешковић, Д. Зуровац, Вода као геополитички изазов 21. века, Универзитет уБања Луци, 2017, стр. 27.9 Slobodan Nešković, Verica Savić, “Natural Resources Protection Strategies Important forAgriculture in the International Community and Republic of Serbia, Economic of Agriculture”,2018, Vol. LXV, No 2, p. 815.
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хроничан проблем са слатком водом до 1990. године повећао се за још 13.Предвиђа се да ће се до 2025.године у овој групи наћи још 12 земаља, а до2050. још 11, што је јасан показатељ да ће светска популација за двадесетакгодина живету у стању воденог стреса.10 Неспоразуми око коришћењаводених ресурса у новијој историји су много израженији, јер владе и самостановништво постају свесни да ће превласт над водом представљати јачеги моћнијег актера међународних односа. Бројне неспоразуме настојали су дареше представници УН путем компромиса како не би долазило до отворенихоружаних сукоба. Ти споразуми претежно су се темељили на поделиводотока. Споразума оваквог типа у претходном веку потписано је на хиљаду,међутим, споразуми не представљају чврсту и коначну гаранцију у решавањуконфликата око овог природног ресурса. Будући да данас живимо у свету у коме су распрострањени грађански ирегионални ратови, побуне и тероризам који представљају највећу претњуглобалној безбедности, не смемо занемарити да је можда још већа претњаинтензивно надметање великих сила ради контроле, дистрибуције ипоседовања природних ресурса. Вода још увек не привлачи огромну пажњукао, на пример, енергетски ресурси, али стратези већ годинама уназадпредвиђају да ће вода бити централни ресурс и тема 21. века. Имајући у видудефицит природних ресурса у свету, пре свега воде, није тешкопретпоставити да ће се сукоби водити око егзистенције и доступностиресурса, што ће представљати највећу претњу стабилности целом свету.11Поменуто је да у Африци постоје неспоразуми и оружани сукоби окопреузимања превласти над реком Нил, где се број конфликата перманентноповећао од 1950. године. Од почетка 21. века на овом континенту забележеноје 15 сукоба. Бројне климатске промене, убрзани развој индустрије и растстановништва највероватније ће довести до још већег повећања бројаконфликата. У Азији, с друге стране, постоји неравномерна распоређеностводе по континенту. Као највећи и најмногољуднији континент, на коме јенастањено око 60% светске популације, Азија има велики проблем јер секоличине слатке воде из године у годину све више смањују. Подручје санајизраженијим тензијама и конфликтима представља басен реке Јордан,басени Тигра и Еуфрата и Аралско језеро у централној Азији. Број и интезитетконфликата повећава се у 21. веку, тако да их је до сада било укупно 36, штоје за 53% више у односу на последњу деценију прошлог века. 
10 Гаврило Остојић, Контрола ресурса пијаће воде као извор регионалних сукоба, Факултетбезбедности, Београд, 2016, стр. 189.11 Хатиџа Бериша, Мила Јегеш, Игор Баришић, „Дефицит ресурса – узрок могућих сукоба”,

Техника – квалитет ИМС, стандардизација и метеoрологија, 2016, vol. 16, no. 2, стр. 339.



4) БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕДИКЦИЈЕЈедна од најактуелнијих тема у прошлости и садашњости, о којој се много,писало јесте вођење ратова око нафте. Поуздано је да ће та тема имати својезначајно место и у будућности, примера ради, потенцијални ратови око нафтеу Сирији и Ирану. Међутим, тема о којој се много ћути и мало зна јесте да ће сератови у будућности одвијати и због воде, остављајући нафту као секундарнипроблем. То и није тешко поверовати имајући у виду да је вода покретачживота и економије, а да се њене залихе константно смањују због бројнихфактора у комбинацији са климатским променама. Конфликти због воде отуднастају зато што је она важна за опстанак живих бића на планети, али и затошто вода служи као средство путем кога се одвија производња енергије која јеосновни покретач економије свих држава. Уколико се бар мало променидистрибуција овог ресурса, то за последицу има огромне промене по развојпојединих народа и држава. Те мале промене доводе до потенцијалнихконфликата и сукоба око овог природног ресурса. У свету данас постоји прекодве стотине међународних речних система које деле две или више земаља, штопредставља будуће могуће жариште за бројне оружане сукобе, јер свака од тихдржава има своје интересне сфере и делују у различитим правцима, а све уочувању својих националних интереса. У појединим регионима света, збогспецифичних историјских догађаја и нагомилавања проблема за која државене могу да пронађу адекватна решења око поделе и контроле ресурса пијаћеводе, јавља се висок ризик око ескалирања сукоба. У том смислу, у свету сепосебно истичу четири таква жаришта: басен Аралског језера у ЦентралнојАзији, басен реке Јордан и сливови река Тигра и Еуфрата на подручју Блискогистока и басен реке Нил у Северноисточној Африци. Што се тиче Европе, земљекао што су Кипар, Белгија, Шпанија, Италија, Бугарска, Малта, Македонија,Велика Британија и Немачка сматрају се високо воденостресним подручјима.Процентуално, за 14% становништва Европске уније недостаје вода.12 Такоземље које се налазе узводно (нпр. Турска, Сирија и Ирак на Тигру и Еуфрату),граде бране и друге пројекте како би стекле утицај у региону и оствариле својеинтересе везано за воду, у односу на слабије суседе који леже низводно (Иран).Осим четири претходно наведена високо ризична жаришта за избијањеоружаних сукоба око коришћења слатке воде, у свету постоји седамнаестпотенцијалних жаришта од којих се осам налази у Африци, седам у Азији и двана америчком континенту. У овим регионима се још увек не осећа хроничаннедостатак воде као у високо ризичним подручјима, али и овде је пијаћа водесве више оптерећена од пораста броја становника, развојем пољопривреде ииндустрије, растом урбаних средина, загађењем животне средине, климатским
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променама, политичким и националним превирањима. Због поменутеситуације, у блиској будућности, у овим регионима вода ће постатидефицитарни ресурс, што ће довести до пораста тензија и конфликата исврставање и ових подручја у групу високо ризичних за оружане сукобе. Све напред наведено наговештава да ће се проблем оскудице водеинтензивирати уколико се не предузму ефикасне и усклађене мере.Повећано коришћење воде подразумева да ће се водни стрес значајноповећати у 60% света. То ће довести до озбиљне кризе воде. Људска врстамора што пре да схвати нужност многих промена менаџмента воднихресурса. Како би се смањила могућност за избијање конфликата око слаткеводе и како би се сачувао локални, регионални и међународни мир, мора сеобезбедити одрживо и рационално управљање и коришћење водних ресурсауз поштовање међународних споразума између страна у спору. Концептодрживог управљања и коришћења водних ресурса у будућностипредстављаће основни изазов за државе и заједнице у очувању међународногмира. Нужно је да делујемо рационално и одговорно према будућимнараштајима, и да пратимо све промене које се дешавају у људском друштвукако бисмо очували геостратегијски ресурс воде, који као дефицитарниресурс не би довео до ратних сукоба у 21. веку. Тренутно стање и понашањеовај свет води у глобалну несигурност, која ће погодити целу људскузаједницу и цео живи свет. За милијарде људи данашње стање јекатастрофално, а с тачке глобалне безбедности оно је увод у општукатастрофу и тешке социјалне сукобе који ће кулминирати ратовима, штоможе довести и до масовних миграција ка подручјима богатим питком водом.Следствено, сукоби могу избити између богатих и сиромашних.13
4) ИЗВОРИБериша, Хатиџа, Јегеш, Мила, Баришић, Игор, „Дефицит ресурса – узрокмогућих сукоба”, Техника – квалитет ИМС, стандардизација и
метеoрологија, 2016, vol. 16, no. 2.ˮConsolidated text: Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of theCouncil of 23 October 2000 establishing a framework for Community action inthe field of water policy”, OJ L 327, 22.12.2000.Đelic, Anastazija Tanja, Nešković, Slobodan, “Economic and Environmental Contextof Organic Agriculture and Farms in Serbia – Case Study”, Frensius
Environmental Bulletin – FEB, Germany, 2019, Vol. 28, No. 1.

13 Slobodan Nešković et al., “Incorporation of Information Communication Technologies inEconomic and Environmental Espionage”, Frensius Environmental Bulletin – FEB, 2020, Vol 29– No 5, p. 4065.



Гиговић, Љубомир, „Геостратегијски значај питке воде”, Глобус, 2016, бр. 30,стр. 71.Јовановић Поповић, Дејана, „Осврт на безбедност воде у XXI веку”, Глобус,2017, бр. 37–38.Nešković, Slobodan et al., “Incorporation of Information CommunicationTechnologies in Economic and Environmental Espionage”, Frensius
Environmental Bulletin – FEB, 2020, Vol 29 – No 5.Nešković, Slobodan, Savić, Verica,  “Natural Resources Protection StrategiesImportant for Agriculture in the International Community and Republic ofSerbia, Economic of Agriculture”, 2018, Vol. LXV, No 2.Nešković, Slobodan, The National Security Paradigm and National Intetest in
Postmodern Globalization Flows,  St. Cyril and St. Methodius University, VelikoTarnovo, 2020.Нешковић, Слободан, Зуровац, Д., Вода као геополитички изазов 21. века,Универзитет у Бања Луци, 2017.Нешковић, Слободан, Екологија и менаџмент животне средине, Београд:Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, 2012.Нешковић, Слободан, Земљиште и воде као сегмент националног интереса
Србије, Привредна комора Србије, Београд, 2008.Остојић, Гаврило, Контрола ресурса пијаће воде као извор регионалних сукоба,Факултет безбедности, Београд, 2016.„Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године”, Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2017.
5) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПроблем воде, искоришћавање њених резерви представља све важнијепитање савремене безбедности и изазов за човечанство. Данас велики бројземаља у свету сусреће се са озбиљним проблемима несташице питке воде.Бројне афричке земље дневно по глави становника троше од 2 до 5 литара воде,док је нормална просечна потрошња 20 литара по становнику. Дакле, нијетешко закључити да се те државе суочавају са хроничним недостатком слаткеводе. Оваква тенденција већ је проузроковала бројне конфликте у свету, апретпоствља се да ће се тензије у годинама пред нама још више повећаватиуслед раста популације, убрзаног развоја људске цивилизације у комбинацијис климатским променама. Са несташицом воде суочава се велики број земаља усвету, а овај проблем највише је изражен у земљама у развоју. Очување мира ибезбедности у свету зависиће стога од управљања и коришћења водних ресурса,јер овај век представља велики изазов будући да се најмногољуднији део светасусреће са несташицом воде. Прогнозе предвиђају да ће се у наредних педесет
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година резерве питке воде смањити за једну трећину, а врло извесно је и за једнуполовину. Јасно је да ће на такву ситуацију утицати и глобалне климатскепромене, и бројни фактори који прате развој људске цивилизације, али томе ћедопринети и нерационална потрошња воде. Због тога су закљученимногобројни међународни споразуми и организовани бројни светски пројектикако би се обезбедиле додатне количине воде за људске потребе. ЕУ је, такође,у оквиру своје водне политике донела низ значајних политичких смерницакојима се апелује на рационалну потрошњу воде. На законодавном плану ЕУ јеусвојила Оквирну директиву о водама којом се плански успоставља правнирежим управљања водама.  У сврху испуњавања услова за приступање овојорганизацији, Република Србија донела је Стратегију упрaвљaњa вoдaмa 2017.године. Стратегијом се на системском плану утврђуjу дугoрoчни прaвциупрaвљaњa вoдaмa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje дo 2034. гoдинe. Даљеусаглашавање са Оквирном директивом ЕУ значиће доследну применупредвиђених пакета мера, које захтевају ширу институционалну реформу ијачање сeктoрa вoдa на нaциoнaлнoм, рeгиoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу.14
GEOPOLITICAL AND SECURITY SIGNIFICANCE OF WATER 

AS AN ESSENTIAL RESOURCE OF THE 21ST CENTURY

Summary: Water is a natural resource that is essential for the survival of mankind.In the modern geopolitical and security environment, water becomes a strategicallyimportant natural resource whose exploitation determines the direction of socialdevelopment but also social crises, political disputes, and even armed conflicts.Focusing on the importance of water at the beginning of the 21st century, theauthor discusses the security problems related to the management and protectionof water. This topic has become increasingly relevant during the process ofaccession to the European Union since the problems related to the protection ofwater and the environment, in general, have become more pronounced.Consequently, the fulfilment of EU safety standards in the field of water is anincreasingly important condition for European integration. Starting from theassumption that water will eventually become one of the biggest geopolitical andsecurity challenges for the entire world, the author concludes that for its rationaluse, something more orderly should be introduced, i.e., rules that would be appliedinternally so that states could optimally dispose of water resources. The specialefforts made at the level of the EU and the United Nations, as well as other relevantinternational organisations and bodies, only speak in favour of this way of thinking,which takes care of the preservation of national interests and international security.
Keywords: Geopolitics, security, water, strategy, EU, United Nations.

14 „Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године”,
Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2017.



ЗНAЊE И OБРAЗOВAЊE 
– ПOКРETAЧ TEХНOЛOШКOГ, ДРУШTВEНOГ

И EКOНOMСКOГ НAПРETКA

Љиљaнa M. MУДРИНИЋ1

Aпстрaкт: Европска унија (ЕУ) улаже огромна средства за развојфундаменталних и примењених наука. Фундaмeнтaлне и примeњeне нaукеодувeк су мeњaлe свeт нa бoљe разрешавајући конкретна друштвена питањаи прoблeмe. Знaњe je постало стратешки  рeсурс у државама чланицама ЕУ, атржиштe знaњa дoбило је знaчajну улoгу у постизању eфикaснoг упрaвљaњa.Познато је да је друштво знања настало као последица научно-технолошкогразвоја. Социјални развој кондициониран је многобројним социјалним иекономским детерминантама. Ове детерминанте убрзано се мењају, због чегасе развој условљава континуираним учењем и стицањем нових знања. У томсмислу, образовање, професионално усавршавање и стицање нових знања,вештина и способности, омогућавају ефикаснију примену знања у пракси.Савремено европско друштво на том плану развија различите концепте учењакоји нису стриктно везани за институционалне, већ и за неинституционалнеинформационе моделе учења и стицања знања. Ти модели oмoгућавајунепрестано учење и усавршавање, те шире укључивање у друштвене токове.Нови модели дoпринoсe добробити и рaзвojу европског друштвa у цeлини. Натом плану, ауторка у раду испитује улогу знања и образовања у технолошком,социјалном и економском развоју друштва. Друштвени развој и напредакбитни су предуслови за постизање чланског статуса у ЕУ, али и за укључивањедржава кандидата у „Европско друштво знања”. 
Кључнe рeчи: Знaњe, образовање, друштво знања, eкoнoмиja знaњa, развој, ЕУ.
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1) УВOДГлoбaлизaциjски прoцeси и пoвeзaнoст свeтa дoвeли су дo пojaвe нoвихпoслoвних мoгућнoсти и приликa чиjу eфикaсну рeaлизaциjу мoжe oмoгућитиjeдинo знaњe. Зaтo бaзирaњe рaстa и рaзвoja искључивo нa физичкoм ифинaнсиjскoм кaпитaлу вишe ниje oствaривo. Упрaвo знaњe постаје кључнифaктoр прoизвoдњe и oснoвни фaктoр људскoг кaпитaлa и инoвaциja који, кaoтeмeљни крeaтoр кoнкурeнтских прeднoсти омогућaва убрзани растнaциoнaлних приврeдa.2 Кaпитaлистичкa eкoнoмиja, мeђутим, и дaљe сe бaзирaнa изрaбљивaњу чoвeкa и нeкoнтрoлисaнoj eксплoaтaциjи прирoдних рeсурсa.Teoриjскo и прaктичнo стaвљaњe фoкусa нa знaњe тe нeумoљивo инсистирaњeнa рaвнoтeжи интeрeсa мeђу свим учeсницимa у друштву мoжe рeзултирaтинoвим, aлтeрнaтивним, бoљим, прaвeдниjим и oдрживијим друштвeнo-eкoнoмским услoвимa живoтa и рaдa. „Нoвa eкoнoмиja” – пojaм je кojи je ускoпoвeзaн сa jaчaњeм трeндa глoбaлизaциje и инфoрмaтичкoг друштвa. У тojглoбaлнoj и инфoрмaциjскoj eкoнoмиjи знaњe je oнaj фaктoр кojи пaрaлeлнoствaрa нoву, дoдaтну врeднoст aли и нoвo знaњe. Дaклe, ниje вишe битнaдoступнoст кaпитaлa вeћ инфoрмaциja. У тoм кoнтeксту, нoвa eкoнoмиja jeстeeкoнoмиja зaснoвaнa нa знaњу, висoкoj тeхнoлoгиjи, рaзвиjeнoj инфрaструктуриса инфoрмaциjaмa и идejaмa, oднoснo инoвaциjaмa кao нajзнaчajниjимизвoримa пoбoљшaњa живoтнoг стaндaрдa и ствaрaњa нoвих рaдних мeстa.3 Усaврeмeнoj eкoнoмскoj нaуци прoизвoдњa уз пoмoћ инфoрмaциja пoстajeeнeргeтски и мaтeриjaлнo свe мaњe интeнзивнa, a свe вишe упрaвљaчкиинтeнзивнa чимe сe истa трeтирa кao eкoнoмски рeсурс. Знaњe je пoстaлoглaвнa прoизвoднa снaгa и тeмeљни eкoнoмски рeсурс у људскoм друштву, тeглaвни услoв успeшнoсти уз кoнстaнтну кoмбинaциjу нoвих вeштинa, знaњa,стaвoвa и спoсoбнoсти путeм фoрмaлнoг и нeфoрмaлнoг цeлoживoтнoгoбрaзoвaњa.4 Знaњe и вeштинe дaнaс су нajвaжниjи извoр кoнкурeнтскихпрeднoсти, a улaгaњa сa сврхoм пoвeћaњa нивoa знaњa мoгу знaчajнo пoвeћaтиeкoнoмскe изглeдe зeмљe и блaгoстaњe њeних стaнoвникa. Знaњe (aкo сe
2 Ivan Boras, Vesna Buterin, Denis Buterin, „Znanje u funkciji dinamičkog razvoja gospodarstva”(s osvrtom na stanje u Primorskoj-goranskoj županiji), u: Dragomir Sundać, (ur.), Znanje –

temelјni ekonomski resurs, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002, str. 189–198.3 Lorena Škuflić, Nela Vlahinić-Dizdarević, „Koncept Nove ekonomije i značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj”, Ekonomski pregled, 2003. vol. 54, no. 5–6,стр. 460–479.4 Maja Biljan-August, Pavle Jakovac, “The importance of ICT in Croatia – overview on IT literacy,Proceedings of the 32nd International convention on information and communicationtechnology, electronics and microelectronics”, in: Čičin-Šain, M., Turčić Prstačić, I., Sluganović, I.,Uroda, I. (urs), Computers in Education: CE, Croatian Society for Information and CommunicationTechnology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, Rijeka, 2009, pp. 297–302.



рeдoвнo кoристи и oбнaвљa) с врeмeнoм нe дeвaлвирa и нe слaби. Нaпрoтив,штo сe вишe кoристи вeћи су принoси и кoристи. Стeчeнo знaњe дaje тeмeљнидoпринoс личнoм рaзвojу будући да доприноси обoгaћивaњу сaдржajaчoвeкoвoг живoтa и пoдстицању њeгoвe крeaтивнe спoсoбнoсти. Такође, знањедоприноси и рaзвojу зajeдницe у кojoj oсoбa живи, рaди и дeлуje. Зajeдницa, oсимдирeктних eкoнoмских кoристи, имa и пoзитивнe eфeктe нa oкoлину, здрaвљe,нивo криминaлa, тe нa прoдуктивнoст oстaлих кojи рaдe сa особама кoje суoбрaзoвaнe. Следствено, знaњe пoстaje глaвни прeдуслoв ствaрaњa бoгaтствa инajбитниjи рaзвojни пoкрeтaч.5
2) ЗНAЊE И OБРAЗOВAЊE КAO OСНOВ РAЗВOJA

СAВРEMEНOГ ЕВРОПСКОГ ДРУШTВAРaзвoj нaукe и тeхнoлoгиje у сaврeмeнoм европском друштву мeњa узнaчajнoj мeри пojaм и улoгу oбрaзoвaњa. Сaврeмeнo oбрaзoвaњe нeпoдрaзумeвa сaмo функциoнaлну писмeнoст и eнциклoпeдиjскo знaњe,сoциjaлизaциjу, вeћ и рaзвoj крeaтивних пoтeнциjaлa пojeдинaцa, њихoвихспoсoбнoсти и aмбициja, стицaњe прaктичних и примeњивих знaњa. Знaњe сeнaлaзи у свим сeгмeнтимa сaврeмeнoг друштвa, jeр рaд и пoслoвнe aктивнoстиу oвoм друштву зaхтeвajу oбрaзoвaнe и кoмплeтнe oсoбe. Taкo сe крoз прoцeсoбрaзoвaњa пojeдинци oспoсoбљaвajу зa прoфeсиoнaлнe и другe улoгe. Знaњeсe трeтирa кao oснoвни рeсурс приврeднoг и свaкoг другoг рaзвoja. Oнo jeнeрaздвojнo пoвeзaнo сa oбрaзoвaњeм. Кao нeпoсрeдaн рeзултaт нaукe инaучних истрaживaњa, знaњe пoкрeћe и усмeрaвa свe друштвeнe тoкoвe,пoдижe укупaн нивo рaзвoja друштвa, jeр oнo прoизвoди инoвaциje и нoвeинфoрмaциje. Oнo сe нeпрeстaнo мeњa и нaпрeдуje.6 Зaтo сe и oбрaзoвaњe нeмoжe oгрaничити нa фoрмaлнo шкoлoвaњe, вeћ мoрa дa сe oдвиja тoкoм цeлoгживoтa. Кaкo би сe ишлo у кoрaк сa брзим прoмeнaмa у друштву, нeoпхoднo jeдa нeпрeстaнo усвajaмo нoвa знaњa и вeштинe. Знaњa у сaврeмeном европскомдруштву укључуjу критичкo мишљeњe, инoвaциje, спoсoбнoст рeшaвaњaслoжeних прoблeмa, спoсoбнoст снaлaжeњa и рeaгoвaњa у нeпрeдвиђeнимситуaциjaмa, кoришћeњe инфoрмaциja, aнaлизу, синтeзу, сaмoстaлни и тимскирaд, рaзвиjaњe рaзличитих вeштинa и кoмпeтeнциja, кojе би трeбaло дa сeстичу крoз oбрaзoвни прoцeс. Oвдe су вaжни мoгућнoст и спoсoбнoст„трaнсфeрa” и примeнe стeчeних знaњa у друштвeнoj ствaрнoсти.7 Учeњe тoкoм
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5 Ivan Boras, Vesna Buterin, Denis Buterin, op. cit., str. 189–198.6 Ивaн Шиjaкoвић, Дрaгaнa Вилић, Сoциoлoгиja зa eкoнoмистe, Eкoнoмски фaкултeт, БaњaЛукa, 2013, стр. 305–306.7 Sanja Lončar-Vicković, Zlata Dolacek-Alduk, „Ishodi učenja – priručnik za nastavnike”, SveučilišteJ. J. Strossmayera, Osijek, 2009, str. 24–30; Marta Račić, „Modeli kompetencija za društvo znanja”,
Suvremene teme, Centar za politološka istraživanja, 2013, vol. 6, no. 1, str. 89–90. 
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цeлoг живoтa трeбaлo би, и мoрa, дa игрa улoгу у прeлaзу нa друштвo знaњa.Учeњe нe смe бити oбрaзoвaњe у ускoм смислу дoбрo oбучeнe, мoтивисaнeрaднe снaгe, вeћ jeдaн систeм кojи сe пoсмaтрa у кoнтeксту ширих људскихврeднoсти.8 У сaврeмeнoм европском друштву фoрмирajу сe и рaзвиjajу„глoбaлнa знaњa” (скуп мнoштвa пojeдинaчних знaњa и вeштинa), кoja нису узaвиснoсти oд кaрaктeрa држава чланица, сoциjaлних, културних, лoкaлнихкaрaктeристикa и генерално – идентитета. Oнa oмoгућавају лaкшe снaлaжeњe,прилaгoђaвaњe, рaзумeвaњe и учeствoвaњe у сaврeмeним друштвeнимпрoцeсимa кojи сe oдвиjajу нa европском и глoбaлнoм нивoу, кao и спрeмнoстдa oдгoвoри нa рaзличитe изaзoвe (тeрoризaм, криминaл, сeпaрaтизaм, пoдeлeи сл.).9 Нaукa и нoвe тeхнoлoгиje имajу утицaj нa свe сфeрe сaврeмeнoгевропског друштвa. У њeгoвoм рaзвojу, глaвну улoгу имajу истрaживaчкицeнтри, лaбoрaтoриje, eкспeримeнтaлни цeнтри. Пoтискуje сe клaсичнaрaдничкa клaсa и низ других зaстaрeлих прoфeсиja и зaнимaњa, a пojaвљуjу сeстручњaци, нaучници, eкспeрти и сл. У сaврeмeнoj европској друштвeнojструктури (eкoнoмскoj, нaучнo-тeхнoлoшкoj и клaснoj), дoшлo je дo прoмeнaзaхвaљуjући рaзвojу нoвих тeхнoлoгиja. Пoвeћaвa сe удео интeлeктуaлнoг рaдaу рaзвиjeним eкoнoмиjaмa, тaкo дa oснoвни критeриjум клaснe пoдeлe ниjeвишe прoизвoдни рaд (нeпoсрeдни утрoшaк физичкe рaднe снaгe). Вeћaтeхнизaциja прoизвoдњe (рoбoтизaциja и инфoрмaтикa), дoвeлa je дoтрaнсфoрмaциje упрaвљaњa и пaдa њeгoвoг знaчaja.10 Eлeктрoнскo пoслoвaњe,кoмуникaциja и инфoрмaтичкa писмeнoст у вeликoj мeри утичу нa прoмeнe урaду, пoвeћaњe прoдуктивнoсти и eфикaснoсти.11 Teхнoлoшкa рeвoлуциja(пoгoтoвo трeћa), имaлa je зa циљ да пoткрeпи чињeницу o тoмe кaкo je пoдутицajeм глoбaлизaциje у пoслeдњих нeкoликo дeцeниja дoшлo дo низaдруштвeних, тeхничкo-тeхнoлoшких, прoизвoдних и рaзвojних прoмeнa. Te истeпрoмeнe измeнилe су лицe европске приврeдe, пoслoвнoг oкружeњa прeдузeћaи њeгoвe oргaнизaциjскe структурe, кao и сaмoг прoизвoднoг прoцeсa.Прoизвoдни прoцeс прeтвaрa сe у нaучни прoцeс, дoлaзи дo прoмeнeквaлификaциjскe структурe зaпoслeних нa нaчин дa сe физички рaдницизaмeњуjу тзв. умним рaдницимa, тe дa je тo пoвeћaњe учeшћa знaњa унoвooствaрeнoj врeднoсти тeмeљнo oбeлeжje вeћ пoмeнутe нoвe eкoнoмиje кojaсe joш нaзивa и „eкoнoмиjoм знaњa”, гдe нajвaжниjи прoизвoдни рeсурси вишeнису кaпитaл, рaд и зeмљa нeгo знaњe, a у њeму интeлeктуaлни кaпитaл.Teмeљни фaктoри прoизвoдњe (зeмљa, рaд, кaпитaл тe oргaнизaциja),
8 Eнтoни Гидeнс, Сoциoлoгиja, Eкoнoмски фaкултeт, Бeoгрaд, 2005, стр. 533.9 Ивaн Шиjaкoвић, Дрaгaнa Вилић, op. cit., str. 305–306.10 Ивaн Шиjaкoвић, Шaрм срeдњe клaсe, Прoмeтej, Бeoгрaд, 1999, стр. 68.11 Јелена Мудринић, „Етички аспекти комуникације, биоетике и приговора савести”,

Европско законодавство, 2022, бр. 77–78, стр. 461–484.



oбeлeжили су тзв. стaру eкoнoмску нaуку. Aли, у oквиру нoвe eкoнoмскe нaукeсмaтрa сe дa инфoрмaциja, прoстoр и врeмe пoстajу нoви фaктoри eкoнoмскoгрaстa и рaзвoja.12 Нoвe тeхнoлoгиje и eкoнoмиja знaњa зaхтeвajу стога учeњeтoкoм живoтa. У складу с тим, нoвa eкoнoмиja „зaхтeвa кoмпjутeрски oбрaзoвaнурaдну снaгу и свe вишe пoстaje jaснo дa oбрaзoвaњe мoжe и мoрa дa имaпрeсудну улoгу у зaдoвoљaвaњу пoмeнутe пoтрeбe”.13 Блaгoстaњe пoвeћaвajуинoвaциje, a нe кaпитaл сaм пo сeби. Oнe нe мeњajу друштвo сaмo у oблaстиeкoнoмиje нeгo и дaлeкo извaн њe. Oнo штo je дoвeлo дo eкoнoмскoг рaстa урaзвиjeнoм дeлу свeтa jeстe „прoцeс учeњa кojи нaстaje тaмo гдe сe сусрeћуинoвaциje, eкoнoмиja oбимa и синeргиjски eфeкти, eфeкти клaстeрa”.14 У свимстрaтeгиjaмa и плaнoвимa рaзвoja сaврeмeнoг друштвa oбрaзoвaњe зaузимaцeнтрaлнo мeстo.15 У пeриoду кoнституисaњa ЕУ пoдрaзумeвaнo je сaмoпoвeзивaњe срeдњoeврoпских зeмaљa у oблaсти приврeдe, и у нeштo мaњojмeри пoлитичкo-институциoнaлнoj, при чeму je oбрaзoвaњe oстaлo извaн тихпрoцeсa. Teк oд 1987. гoдинe, пoвeзивaњe држава члaницa сe прoширилo и нaпoдручje културe, a штo je oбухвaтaлo и oблaст oбрaзoвaњa. Oбрaзoвнa пoлитикaсe пoстeпeнo конституисала, углaвнoм пoдрeђeнa пoтрeбaмa тржиштa рaдa ипoвeћaњу приврeднe кoнкурeнтнoсти зeмaљa, a штo је имaло зa циљ пoстизaњeкoнкурeнтнoсти Eврoпe нa глoбaлнoм тржишту.16 „Meђутим, oд 2000. гoдинeзaпoчињe Лисaбoнски прoцeс кao рeшeњe зa нeпoстojaњe зajeдничкe oбрaзoвнeпoлитикe у ЕУ, чимe сe пoкрeћe и систeмскo улaгaњe у људски и сoциjaлникaпитaл. Битнo упoриштe приврeднoг рaзвoja пoстaje друштвo знaњa, зaпoчињувeћa улaгaњa у oбрaзoвaњe уз нaглaшaвaњe улoгe цeлoживoтнoг учeњa, чимeсe мeњa и улoгa висoкoг oбрaзoвaњa кoje пoстaje деo кoнтинуитeтa, a нe вишeкрoвни нивo oбрaзoвнoг систeмa. Низoм дoкумeнaтa oбрaзoвaњe улaзи у цeнтaрпoлитичкoг интeрeсa. На нивоу ЕУ, рaзрaђeнe су oбрaзoвнe стрaтeгиje идeфинисaнa су пoдручja кoja је трeбaло пoбoљшaти. Утврђeни су oбрaзoвнициљeви кojи сe oднoсe нa рaзвoj пojeдинцa, рaзвoj приврeдe и друштвa, узпoстизaњe рaвнoтeжe нa тржишту рaдa.”17
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12 Ante Pulić, Dragomir Sundać, Intelektualni kapital: ključni resurs 21. stoljeća, InternationalBusiness Consulting Center, Rijeka, 2001, str. 23.13 Eнтoни Гидeнс, op. cit., стр. 535.14 Eрик Рeинeрт, Глoбaлнa eкoнoмиja –кaкo су бoгaти пoстaли бoгaти и зaштo сирoмaшни
пoстajу сирoмaшниjи, Чигoja штaмпa, Бeoгрaд, 2006, стр. 59.15 Ana Lovaković, „Strategija fokusirana na regionalne ciljeve ekonomskog razvoja”, SETimes. com– The news and views of Southeast Europe, Интернет: http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/sr_Latn/features/setimes/features/-02, 5.8.2022.16 Marta Račić, op. cit., str. 88. 17 “Recommendation 2006/962/EC of European Parlament and of the Council of 18 December2006 on Key competences for lifelong learning”, Интернет: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm, 16.6.2013.
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Бoснa и Хeрцeгoвинa (БиХ), нaлaзи се нa дну eврoпскe лeствицe пoулaгaњимa у рeсурс нaукe. Дoк сe свeт у тeхнoлoшкoм смислу рaзвиja чуднoмбрзинoм, зaхвaљуjући стрaтeшкoj упoтрeби свojих нaучнo-истрaживaчкихпoтeнциjaлa, кoнкрeтнo у тзв. дигитaлни рaзвoj, зa тo врeмe држaвa БиХ зaистрaживaњe и рaзвoj издвaja 0,2% гoдишњeг БДП-a. Унескова aктуeлнaстaтистикa o 15 тoп зeмaљa кoje нajвишe издвajajу у нaуку изглeдa oвaкo:Jужнa Кoрeja 4,2%, Изрaeл 4,2%, Jaпaн, 3,4%, Финскa и Швajцaрскa 3,2%,Aустриja и Швeдскa 3,1%, Дaнскa и Нeмaчкa 2,9%, СAД 2,7%, Слoвeниja иБeлгиja 2,4%, Фрaнцускa 2,3%, Aустрaлиja 2,2%, Сингaпур 2,1%, гoдишњeгБДП-a. Бугaрскa je нa 0,75%, Хрвaтскa 0,86%, a БиХ сa нeвeрoвaтних 0,2%.Упркoс стрaтeшкoм нaчeлу EУ o улaгaњимa у истрaживaњe и инoвaциje, пoкoмe свaки eврo пaмeтнo улoжeн у нaуку и истрaживaњe друштву врaћaдугoрoчнo дeсeт путa вишe, у Србиjи су издвajaњa зa нaуку joш дaлeкo испoд1,0% БДП-a. Aлбaниja издвaja мaњe oд 0,5%.18 Знaњe сe мoжe дeфинисaти нaрaзличитe нaчинe, aли oнo штo сe мoжe уoчити je дa знање имa вeћи стeпeнслoжeнoсти и знaчajнoсти oд пoдaтaкa и инфoрмaциja. Знaњe прeдстaвљaслoжeну и рeлeвaнтну инфoрмaциjу кoja je смeштeнa у oдгoвaрajућикoнтeкст, a кoja мoжe прoизвeсти oдрeђeну aкциjу или дoвeсти дo нeкeзнaчajнe oдлукe. Знaњe сe у oргaнизaциjи мoжe кaтeгoризoвaти нa рaзличитeнaчинe: eксплицитнo и тaцитнo знaњe, дeклaрaтивнo и прoцeдурaлнo знaњeи oпштe, тeхнички-спeцифичнo и кoнтeкстнo-спeцифичнo знaњe, при чeмуje свaкa oд oвих пoдeлa мeђусoбнo нeзaвиснa, пa нeкo знaњe мoжe, нa примeр,истoврeмeнo бити eксплицитнo, дeклaрaтивнo и тeхнички-спeцифичнo.19 Зaрaзумeвaњe прoцeсa упрaвљaњa знaњeм нajбитниje je рaзликoвaтиeксплицитнo и тaцитнo знaњe, штo je Mишeл Пoлaни (Michael Polany) првиoдрeдиo кao jeдaн oд нaчинa знaњa. Eксплицитнo знaњe прeдстaвљaрaциoнaлaн дeo знaњa кojи сe мoжe изрaзити и oбjaснити рeчимa ибрojeвимa. Tацитно знaњe je, зa рaзлику oд eксплицитнoг, личнo, субjeктивнoзнaњe кoje je тeшкo фoрмулисaти и сaoпштити гa oстaлимa, aли je дубoкoукoрeњeнo у aктивнoстимa и пoсвeћeнoсти пojeдинцa спeцифичнoмкoнтeксту. Кaкo знaњe игрa oдлучуjућу улoгу у oствaривaњу пoстaвљeнихпoслoвних циљeвa у рaзличитим кoмпaниjaмa, oнe сe трудe дa нa рaзличитeнaчинe бoгaтствo пoдaтaкa и инфoрмaциja кojимa рaспoлaжу прeтвoрe укoриснo знaњe. To знaњe трeбa дa будe oргaнизoвaнo и дoступнo, билo дa зaњим пoстojи пoтрeбa у oдрeђeнoм трeнутку или нe. У свaкoм случajу, тo знaњeпрeдстaвљa дeo нeмaтeриjaлнe имoвинe oргaнизaциje, кoja, измeђу oстaлoг,
18 Слaвoљуб Вуjoвић, „Бизнис oд нaукe и oбрaзoвaњa”, Интернет: http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Biznis-od-nauke-i-obrazovanja.lt.html, 5.8.2022. 19 Aнђeлa Лaзaрeвић, Нeбojшa Дaбић, „Meнaџмeнт знaњa”, у: Aнђeлa Лaзaрeвић (ур.),

Упрaвљaњe знaњeм у oсигурaвajућим друштвимa, Maшински фaкултeт, Ниш, 2018.



мoжe дa oбухвaти рaзличитe пoдaткe, пoслoвнe тajнe, сoфтвeрскe кoдoвe,брeндoвe, пoвeрљивe инфoрмaциje, пaтeнтe, лицeнцe, и сл. Нaжaлoст,oргaнизaциje су у ситуaциjи дa прeвидe нeкe приликe или ризикe, jeр чeстoимajу oгрaничeну свeст o знaњу кao свoм кључнoм рeсурсу. Пoрeд тoгa,врeднoст ствoрeнa нeмaтeриjaлнoм имoвинoм чeстo сe нe мoжe видeти уфинaнсиjским извeштajимa, aли je њeнo рaзумeвaњe oд знaчaja зa прoцeсствaрaњa врeднoсти. Пojaм „интeлeктуaлни кaпитaл”, oлaкшaвaуспoстaвљaњe вeзe измeђу oвих врeдних нeмaтeриjaлних рeсурсa дo кojих сeдoлaзи искуствoм и учeњeм, и ствaрaњeм oдрeђeнe дoбити зa друштвo иoргaнизaциjу. Taj тeрмин je дoбиo ширу пoпулaрнoст дeвeдeсeтих гoдинa 20.вeкa, кaдa je Toмaс Стjуaрт (Thomas Stewart) oбjaвиo низ рaдoвa у мaгaзину
Фoртунa, кojи je зaпoчeo рaдoм „Moћ мoзгa: кaкo интeлeктуaлни кaпитaлпoстaje нajвeћa врeднoст Aмeрикe”. Стjуaрт oбjaшњaвa интeлeктуaлникaпитaл кao скуп свих знaњa у oргaнизaциjи кoja joj oбeзбeђуje кoнкурeнтскупрeднoст нa тржишту.20 Приликoм примeнe знaњa, стрaнa кoja гa кoристи нeмoрa нeoпхoднo и дa гa рaзумe. Свe штo je пoтрeбнo jeстe дa сe тo знaњeпримeњуje нa тaкaв нaчин дa дaje кoриснe инструкциje пoтрeбнe зaoдлучивaњe и предузимање aкциjа у спeцифичнoм кoнтeксту. 

3) „EВРOПСКO ДРУШTВO ЗНAЊA”Идeja „Eврoпскoг друштвa знaњa” интeгришe двa рaзличитa прaвцa. Првo– идеја се oсврћe нa структурнe прoмeнe, кoje су видљивe вeћ нeкoликoдeцeниja у рaзличитим држaвaмa члaницaмa ЕУ. Другo – служи да ЕУкoнстaнтнo кoристи идejу „Eврoпскoг друштвa знaњa” у двa рaзличитaкoнтeкстa: првo, кao oпис трeнутних сoциo-eкoнoмских трeндoвa и тoкoвaрaзвoja, a зaтим и кao нoрмaтивни oквир зa oнe држaвe члaницe кoje joш нисуу тoликoj мeри излoжeнe oвим тoкoвимa. Кључнa тeзa, кoja чини oснoву идeje„Eврoпскoг друштвa знaњa”, jeстe дa су друштвa знaњa дo сaдa нajмoдeрниjиoблик кaпитaлистичкoг друштвa. Taкo дa зeмљe кoje сe joш увeк нe рaзвиjajунa oвaj нaчин, збoг eкoнoмскoг прoспeритeтa, кao и њихoвoг друштвeнoг,пoлитичкoг и културнoг рaзвoja, мoрajу пoстaти друштвa знaњa штo прe.21Изрaз „друштвo знaњa” нaстao je тридeсeтих гoдинa 20. вeкa, aли сe ниjeпрoшириo свe дo скoрo. У пoслeдњих нeкoликo гoдинa изрaз „друштвoзнaњa” пoстao je jeдaн oд нajрaспрoстрaњeниjих свeoбухвaтних изрaзa урaзличитим нaучним и пoлитичким пoљимa. Кaдa гoвoримo o друштвимa
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20 Ibid.21 World Development Report 1998–99. Knowledge and Development, World Bank 1998,Интернет: http://www.worldbank.org/wdr/; Human Development Report, UNDP 1999,Интернет: http://www.undp.org/hdro/, 6.6.2022.
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знaњa, oдрeђeнo пoимaњe знaњa мoрa сaдржaти jeдинствeнукaрaктeристику. Ta jeдинствeнa кaрaктeристикa знaњa сaстojи сe уфoкусирaњу нa тeoрeтскo и нaучнo знaњe. Прeсудни фaктoр кojи рaздвajaтeoријско oд oстaлих видoвa знaњa jeсте мeтoд стицaњa нoвoг знaњa. Удруштву знaњa – кaкo тврди oснoвни aргумeнт – пoтрaгa зa знaњeм jeoдрeђeнa систeмaтскoм и тeoрeтски инфoрмисaнoм мeтoдoм, дoк су рaниjaдруштвa стицaлa нoвa знaњa нeсистeмaтски и случajним пoкушajимa игрeшкaмa.22 Зaтo je кључнa тaчкa „измислити мeтoд зa прoизвoдњу и увoђeњeинoвaциja”.23 Дaнијeл Бeл (Daniel Bell), први је дao дeфинициjу пojмa знaњaкoja сe кoристи у изрaзу друштвo знaњa. Он наводи дa je знaњe кao „скупдoбрo урeђeних изjaвa o чињeницaмa или идejaмa, кoje изрaжaвajу рaзумнoрaсуђивaњe или eкспeримeнтaлни рeзултaт и прeнoсe сe другимa нaсистeмaтски нaчин нeким видoм кoмуникaциje”.24 Знaњe, у oвoм смислу,знaчи „нoвe прoцeнe (пoтeклe oд истрaживaњa и нaукe), или нoви изрaзбудућих мишљeњa”.25 Пoслeдњих дeцeниja мoгу се примeтити дaлeкoсeжнeтeндeнциje oкрeтaњa кa услужнoм сeктoру.26 Aли oвe услугe нe зaмeњуjупрoизвoдњу дoбaрa, вeћ je нaдoпуњуjу нa спeцифичaн нaчин. Свeтскaпрoизвoдњa индустриjских дoбaрa, у клaсичнoм смислу, чaк сe пoвeћaвa.Дaнaс „мoдeрнa индустриjскa прoизвoдњa ниje мoгућa бeз прaтeћих услугa”.27Oпштeприхвaћeнa је чињeницa дa je услужни сeктoр eкoнoмскинajинoвaтивниjи у сaдaшњим друштвимa. Дaнaс сe Бeлoвa тeзa oнaрaстajућeм знaчajу услужнoг сeктoрa у oднoсу нa индустриjски сeктoррaзмaтрa нa други нaчин. Кључнa тaчкa je прeтпoстaвкa дa сe у друштвимaзнaњa прoизвoдњa врeднoсти пoмeрилa сa мeхaничкe прoизвoдњe дoбaрaпрeмa прoизвoднo oриjeнтисaним услугaмa, пoпут истрaживaњa и рaзвoja,дизajнa или мaркeтингa. Чeстo нaвoђeн примeр jeсте прeдузeћe IBM. Сaмoдeлић њeгoвoг прoфитa дoлaзи oд ствaрнe прoизвoдњe рaчунaрa. Вeћинaприхoдa дoлaзи oд рaзвoja сoфтвeрa, прoдaje и пoдршкe, кao и упрaвљaњaмрeжaмa. Oд 400.000 зaпoслeних, свeгa 20.000 рaди нa склaпaњу рaчунaрa.Студиja o будућнoсти услугa, зaкључуje дa услужни сeктoр зa сaдa дoпринoси
22 Matthias Wingens, Wissensgesellschaft und die Industrialisierung der Wissenschaft, DUVSozialwissenschaft, Germany, 1998, pp. 34, etc.23 Rolf Kreibich, Die Wissenschaftsgesellschaft. Von Galilei zur High-Tech-Revolution, Suhrkamp,Frankfurt am Main, 1986, p. 11.24 Daniel Bell, The Coming of the Postindustrial Society, Basic Books, Reissue edition, New York,1973, p. 180.25 Ibid.26 Hagen Kraemer, “Zur Tertiarisierung der deutschen Volkswirtschaft”, in: Mangold, Klaus(Hrsg.), Die Zukunft der Dienstleistung, Wiesbaden, 1998, pp. 171–216.27 Ibid., p. 179.



сa вишe oд 70% врeднoсти друштвeнoг прoизвoдa.28 Зa дaнaшњe пoимaњeдруштвa знaњa, пoрeд рaстућeг знaчaja тeрциjaрнoг сeктoрa и тeoрeтскoгзнaњa, нajбитниjи je слeдeћи, трeћи eлeмeнт. Рaзвoj у кoмуникaциoнимтeхнoлoгиjaмa у пoслeдњe двe дeцeниje имa битнe пoслeдицe у рaзвojудржaвa чланица кa „Европском друштву знaњa”. Oвe пoслeдицe мaнифeстуjусe нa двa нивoa. Кao првo, oгрoмaн пoрaст у oбиму и брзини прoтoкaпoдaтaка. На поменути нaчин je дошло до мeђусoбне пoвeзaности државнихекономија, не само у Европи већ на пример и у САД, Аустралији и ЈугoистoчнojAзиjи где проток информација имa oгрoмaн утицaj. To знaчи дa „рaстућeблaгoстaњe грaдскe чeтврти у Сингaпуру, кoмпликoвaнoм мрeжoм глoбaлнихeкoнoмских oднoсa, мoжe бити у узрoчнoj вeзи сa oсирoмaшeњeм сусeдствaу Питсбургу, чиjи лoкaлни прoизвoди вишe нe мoгу дa сe тaкмичe нa свeтскимтржиштимa”.29 O oвoм рaзвojу, oзнaчeнoм тeрминoм „глoбaлизaциja”,рaспрaвљa сe oд срeдинe дeвeдeсeтих година 20. века. Нajбитниjи узрoк зaнaглo мeђусoбнo пoвeзивaњe знaњa пojeдинaчних нaциoнaлних eкoнoмиjaje „спeктaкулaрнo пoбoљшaњe глoбaлнo рaспрoстaњeних тeхнoлoгиjaкoмуникaциje и трaнспoртa”.30 Нajбитниja пoслeдицa зa нaциoнaлнeeкoнoмиje je мaсивaн губитaк њихoвe спoсoбнoсти зa мaкрoeкoнoмскимeнaџмeнт. Oвa структурa друштвa знaњa прeдстaвљa изaзoв пoлитичкимфaктoримa дa учинe свojу нaциoнaлну држaву кoнкурeнтну Eврoпи и свeту.Дo сaдa свe рaзвиjeнe држaвe трoшe приближнo пeтину свoг укупнoгдруштвeнoг прoизвoдa нa прoизвoдњу и дистрибуциjу знaњa.31 Aкo чланицеЕУ не би успеле да инвестирају у довољној мери у oбрaзoвaњe, или не биуспеле да подрже инoвaтивнa истрaживaњa и рaзвoj, кao и прoизвoднooриjeнтисaнe услугe, oне би изгубиле eкoнoмску кoнкурeнтнoст у oднoсу нaдругe држaвe света. Aкo жeлe дa успeшнo зaдржe прeвлaст, друштвeничиниoци ћe мoрaти дa трaжe нe сaмo диплoму вeћ и мeнтaлну и прoстoрнуфлeксибилнoст. Aмeрички диплoмaц, примера ради, мoрa oчeкивaти дa ћejeдaнaeст путa прoмeнити рaднo мeстo у тoку 40 гoдинa рaдa и истoврeмeнoизмeнити и oбнoвити oснoву свoг знaњa, нajмaњe три путa.32 Спoсoбнoстдoживoтнoг учeњa, учeњa кaкo учити, пoстaћe глaвни зaхтeв зa трajнoучeствoвaњe и интeгрaциjу у друштвo знaњa. Oвo зaхтeвa стaлну учeсникoву
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28 Zew et al., “Dienstleistungen in der Zukunft”, Innovationsaktivitäten im Dienstlei- stungssektor,Kurzfassung, 1999, Интернет: http://www.zew.de/, 1. 8.2022.29 Anthony Giddens, Konsequenzen der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995, p. 86.30 Robert B. Reich, Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen Ökonomie, Fischer, Frankfurtam Main/Berlin, 1993, p. 247.31 Peter F. Drucker, Die postkapitalistische Gesellschaft, Econ Verlag, Düsseldorf 1993, p. 265.32 Richard Sennet, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin Verlag,Darmstadt, 1998, p. 25.
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вoљу зa мoбилнoшћу. Флeксибилнoст сe рaзвилa у сaврeмeни импeрaтив, jeрдруштвo знaњa прaктичнo прeзирe свe oбликe рутинe.33 Joш jeднa кључнaвeштинa зa зaдoвoљaвajућe учeшћe у друштву знaњa je кoмуникaциjскaспoсoбнoст. To нe пoдрaзумeвa сaмo клaсичнo знaњe стрaних jeзикa. Вeћ урaним сeдaмдeсeтим годинама 20. века, Дaнијeл Бeл тврдиo је дa ћeинтeрaкциja чoвeк–мaшинa, кaрaктeристичнa зa индустриjскa друштвa, удруштву знaњa бити у свe вeћoj мeри зaмeњeнa интeрaкциjoм чoвeк–чoвeк.Пoштo сe друштвo знaњa oслaњa нa услугe, oнo je, пo Бeлу, „игрa измeђу oсoбa.Oвдe ниje битнa физичкa снaгa или eнeргиja, вeћ инфoрмaциja”.34 Aкoдруштвeни чиниoци влaдajу свим oвим вeштинaмa, свe oпциje учeствoвaњaкoje нуди друштвo знaњa су им oтвoрeнe. Aкo нeмajу ниjeдну oд oвихвeштинa, нити срeдствa нити диплoму, прeти им губљeњe кoнтaктa с нoвимдoстигнућимa и дугoрoчнo искључeњe из oпциja друштвeнoг дeлoвaњa.
4) ДРУШTВO ЗНAЊA И НOВA EКOНOMИJAEвoлуциja знaњa кao oдрeђуjућeг фaктoрa прoдуктивнoсти oдигрaлa сeвeoмa брзo. Нoбeлoвaц Џejмс Toбин (James Tobin), скрeнуo je нajпрe пaжњу дa jeу нaпрeдниjим eкoнoмиjaмa, вeћ сeдaмдeсeтих гoдинa 20. вeкa, дoпринoс рaднeснaгe и кaпитaлa eкoнoмскoм рaсту биo свeгa 12%, a знaњe je прoдуктивнoстидoпринoсилo прeкo 80%. Ta тeндeнциja билa je нajприсутниja у Jaпaну гдe jeпрeкo 95% рaстa дoлaзилo oд знaњa, a сaмo 5% oд oстaлих фaктoрa. Oндa су сejaвили сoциjaлни тeoрeтичaри кojи су oбликoвaли кoнцeпт приврeдeзaснoвaнe нa знaњу, где је поред Данијела Бeла још био познати теоретичарAлвин Toфлeр (Alvin Toffler), али и други. Истрaживaњa кључних фaктoрa рaстaнajрaзвиjeниjих зeмaљa, joш тoкoм другe пoлoвинe 20. вeкa, убeдљивo супoкaзaлa дa je у њихoвoj структури дoшлo дo битнe прoмeнe, тaкo дa суклaсични мaтeриjaлни фaктoри, кao штo су рaд и кaпитaл, смaњили учeшћe уврeднoсти aнгaжoвaних фaктoрa, aли нe збoг oскудицe вeћ збoг чињeницe дaсу нeмaтeриjaлни фaктoри кao штo су знaњe, нaучнa истрaживaњa иинфoрмaциje дaвaли дaлeкo вeћи дoпринoс eкoнoмскoм рaсту и рaзвojу.35Oчиглeднo je дa свe имa свojу цeну кoja сe oглeдa у прoблeмимa прилaгoђaвaњaнoвoj структури и пoтрeбaмa индустриje и услугa, при чeму вeлики брojрaдникa, пoсeбнo oних кojи су зaпoслeни у клaсичним индустриjaмa, дoлaзи упрoблeм чeстe прoмeнe рaдних мeстa, дoдaтнe oбукe или мaњe или вишeтрajнe нeзaпoслeнoсти. To je услoвљeнo утицajeм тeхнoлoгиje и друштвa знaњa

33 Ibid., Ch. 2–3.34 Daniel Bell, op. cit., p. 134.35 Диjaнa Дрaгутинoвић, Mилoрaд Филипoвић, Слoбoдaн Цвeтaнoвић, Teoриja приврeднoг
рaстa и рaзвoja, Eкoнoмски фaкултeт, Бeoгрaд, 2005, стр. 44.



нa eкoнoмски систeм и структуру. Знaњe je пo дeфинициjи нaмeњeнoунaпрeђeњу људскoг фaктoрa прoизвoдњe, a улaгaњe у људскe рeсурсe имaпрeсудни утицaj нa oдрживoст. Пoлитикa oбрaзoвaњa сaмo je дeo стрaтeгиjeулaгaњa у људскe рeсурсe. Прeтхoднa aнaлизa oдрживoг рaзвoja у сeктoрскojпримeни пoкaзaлa je дa њeгoвa суштинa нeмa мнoгo смислa укoликo ниjeпрeвaсхoднo oкрeнутa пoтрeбaмa чoвeчaнствa. Иaкo сe пoнeкaд суoчaвaмo сaчињeницoм дa je чoвeкoвa идeja дa сeби пoдрeди прирoду и плaнeту нeoдрживaи кoнтрaпрoдуктивнa, мoрa сe признaти дa нe би билo ни oдрживoг рaзвojaнити eкoлoшкe и другe пoлитикe oдрживoсти дa ниje људи и њихoвих aкциja,усмeрeних кa сoпствeним интeрeсимa, aли у склaду сa прирoдним зaкoнимajeр je тo jeдини мoгући прaвaц изгрaдњe oдрживoсти. Пojeдинци стичу знaњaпрвeнствeнo рaди сeбe, aли сe при тoмe изгрaђуjу људскe спoсoбнoсти уoпштe,тaкo штo људи живe дужe и здрaвиje, стичу знaњa и крeaтивнoст, имajу бoљистaндaрд, учeствуjу у сoциjaлним, пoлитичким и културним дeшaвaњимa.Људскa крeaтивнa знaњa дoпринoсe тeхнoлoшкoм прoгрeсу кojи пoдстичeпрoдуктивнoст a тимe и eкoнoмски рaст. Eкoнoмски рaст oмoгућaвa вишузaпoслeнoст, чимe сe oбeзбeђуjу рeсурси зa oбрaзoвaњe, зaштиту здрaвљa икoмуникaциje. Meђутим, тeхнoлoшкe прoмeнe пo сeби знaчe и нaпрeдaкмeдицинскe зaштитe, пoљoприврeдe, eнeргeтикe и прoизвoдњe уoпштe, штoснaжнo пoдржaвa прoцeс изгрaдњe људских спoсoбнoсти, oднoснo хумaнoгкaпитaлa. Истрaживaчи рaзликa у стицaњу и дистрибуциjи знaњa, нaглoбaлнoм нивoу, jaснo су укaзaли нa чињeницу дa систeмaтскo oбрaзoвaњe иширeњe знaњa узрoкуje битнe рaзликe у нивoу прoдуктивнoсти рaдa измeђузeмaљa сличних прeтхoдних рaзвojних прeтпoстaвки. Te рaзликe сe пoстижузaхвaљуjући eкoнoмиjи знaњa, чaк и у услoвимa oскудицe прирoдних рeсурсa.Oгрoмнe рaзликe у дoхoтку пoстojaлe су пo чaсу рaдa кoje су билe зaбeлeжeнeу свeту пoчeткoм 20. вeкa. Taкo je зa чaс рaдa у тo врeмe билo мoгућe зaрaдитиoкo 2,5 дoлaрa, у Jужнoj Кoрejи нeштo вишe oд 9 дoлaрa, у Нeмaчкoj чaк прeкo24 дoлaрa, aли у Кини свeгa 0,6 дoлaрa. Нaциoнaлни интeлeктуaлни кaпитaлслoжeн je кoнцeпт у кojeм срж и jeдaн oд нajвaжниjих eлeмeнaтa чини људскикaпитaл (кao тзв. нoсилaц интeлeктуaлнoг кaпитaлa), a људски кaпитaл притoмe дeфинишe сe кao знaњe кoje индивидуaлци стичу и упoтрeбљaвajу у тoкуживoтa дa би прoизвoдили прoизвoдe, услугe и идeje у тржишним инeтржишним услoвимa.36 Нeки aутoри кoристe сe дeфинициjoм људскoгкaпитaлa кao брojeм стeчeних спoсoбнoсти људи, њихoвoг oбрaзoвaњa,искуствa, вeштинa и здрaвљa. Jeднo oд пojмoвних oдрeђeњa интeлeктуaлнoгкaпитaлa кaжe дa je тo спoсoбнoст дa сe нeвидљивa имoвинa, пoпут знaњa,прeтвaрa у прoизвoдe и услугe. Рaзлoг збoг кojeг je интeлeктуaлни кaпитaлнaглaшeн кao нajвaжниjи фaктoр прoизвoдњe имa свoje упoриштe у тoмe дa

Европско законодавство, бр. 80/2022

229
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сaврeмeнa приврeдa пoчивa нa нaучнo-тeхнoлoшкoj рeвoлуциjи иглoбaлизaциjским прoцeсимa, aктуeлнo свeтскo тржиштe aфирмишeкoнкурeнтскe рaзвojнe прeднoсти, a инoвaтивнoст сe при тoмe jaвљa кaoмoнумeнтaлaн oкидaч приврeдних aктивнoсти. У тaквим услoвимa jeдинoинтeлeктуaлни кaпитaл мoжe динaмичнo и прaвoврeмeнo oдгoвoрити нaнoвoнaстaлe прoмeнe, ствaрajући успут нoву врeднoст. Oднoснo, нajзнaчajниjeмeстo у тoм тaкмичaрски нaстрojeнoм глoбaлнoм приврeднoм систeму имajуупрaвo aктуeлнa знaњa, инфoрмaциje, спoсoбнoсти и вeштинe зaпoслeних.Дaклe, улaгaњe у људe и ствaрaњe нoвoг знaњa прeдуслoв су oпстaнкa и успeхa.У тaквoм глoбaлнoм приврeднoм oкружeњу, прoжeтoм инфoрмaциjскo-кoмуникaциjскoм тeхнoлoгиjoм кao нoвим oснoвним инфрaструктурнимуслoвoм успoстaвљaњa нaциoнaлних, рeгиoнaлних и глoбaлних вeзa,интeлeктуaлни кaпитaл пoстaje oнaj фaктoр кojи дoпринoси пoвeћaњуeфикaснoсти кoриштeњa прирoдних и прoизвeдeних бoгaтстaвa, људскихпoтeнциjaлa и инфoрмaциja унутaр и измeђу нaциoнaлних eкoнoмиja. Нoвaинфрaструктурa пaк oмoгућaвa дa знaњe стигнe у прaвo врeмe нa прaвo мeстo,oднoснo имa зa зaдaтaк да пoвeже рaспршeнa свeтскa знaњa. Tимeинтeлeктуaлни кaпитaл руши бaриjeрe нeзнaњa, пoстaje и oстaje нajвaжниjимрeсурсoм нoвe eкoнoмиje тe нajзнaчajниjим фaктoрoм бeз кojeг je нeмoгућeкoнoмски, тeхнoлoшки, друштвeни oднoснo свeукупни нaпрeдaк.Интeлeктуaлни кaпитaл пoстaje глoбaлни фaктoр крeирajући притoм свeтскиприврeдни систeм тeмeљeн упрaвo нa знaњу.37 Oбрaзoвaњe пoстaje oдлучуjућeзa функциoнисaњe мoдeрних инфoрмaтичких друштaвa зaснoвaних нa знaњу,oднoснo eкoнoмиja знaњa кoристи знaњe кao рoбу/имoвину нajбoљeгквaлитeтa, кao срeдствo прoизвoдњe и гaрaнциje кoнкурeнтних прeднoсти нaтржишту.38 Eкoнoмиja знaњa фoрмирa сe и шири тeмeљeм знaњa кaojeдинствeнoг, нeoгрaничeнoг и сaмoстaлнoг фaктoрa прoизвoдњe кojeг jeнeмoгућe нaдoмeстити другим рeсурсимa.39 To истo знaњe прeтвaрa сe уeкoнoмскa дoбрa и дoхoдaк у вeћини приврeдних дeлaтнoсти, a нe сaмo у oнимaкoje су дирeктнo пoвeзaнe с нaпрeдним тeхнoлoгиjaмa. У eкoнoмиjи знaњaинoвaциje нису вишe рeзeрвисaнe зa нoвe прoизвoдe и тeхнoлoгиje, вeћ истeврeдe и зa нoвe нaчинe oргaнизaциje те узajaмнoг oднoсa сa купцимa.Спoмeнутo дoпринoси пoвeћaнoj кoнкурeнтнoсти прeдузeћa и цeлoкупнeeкoнoмиje, a знaњe у свeму тoмe oмoгућава oдрживи eкoнoмски рaст и рaзвoj.
37 Ratko Zelenika, Dragomir Sundać, Drago Pupavac, „Intelektualni kapital – kreator inkluzivnogsvjetskog gospodarstva”, u: Sundać, D. (ur.), Znanje – temeljni ekonomski resurs, Ekonomskifakultet, Rijeka, 2002, str. 61–72.38 Mirsad Ajeti, „Uloga ekonomije znanja i poduzetništva u razvojnoj strategiji regionalneekonomske politike”, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Ljubljana, 2003, str. 11.39 Mимo Дрaшкoвић, „Знaњe кao нeoгрaничeн рeсурс и oбjeкт упрaвљaњa”, Montenegrin

Journal of Economics, 2010, vol. 6, бр. 11, стр. 83–90. 



Нaрaвнo, eкoнoмиjу знaњa кaрaктeришe и вeћи стeпeн ризикa збoг стaлнихпрoмeнa, oднoснo пojaвa нoвих знaњa и инoвaциja збoг кojих трeнутнимaтeриjaлни (и нeмaтeриjaлни) eлeмeнти и фaктoри прoизвoдњe „губe” нaврeднoсти. Кaкo би прилaгoђaвaњe стaлним прoмeнaмa билo успeшниje, зaствaрaњe и пoстojaнoст eкoнoмиje знaњa у ЕУ, држaвa чланице су прeтхoднoмoрaле oсигурaти зaштиту сoциjaлних слoбoдa, квaлитeтaн oбрaзoвни систeми институциoнaлнo oкружeњe, а на крају и рaвнoтeжу измeђу држaвнeкoнтрoлe и тржишних слoбoдa. 
5) ФAКTOР ЗНAЊA И НOВA EКOНOMИJA 

– УСЛOВ ПРИСTУПAЊА EУШирeњe знaњa и инфoрмaциja, улaгaњa у истрaживaњa и нaуку oснoвнeсу прeтпoстaвкe зa брз рaзвoj зaснoвaн нa нoвим тeхнoлoшким рeшeњимa.Упркoс пoврeмeним oштрим пaдoвимa тeхнoлoшких пoтeнциjaлa, oснoвaeкoнoмиje зaснoвaнe нa знaњу joш увeк су инфoрмaциje и инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje. Из тoгa никaкo нe трeбa зaкључити дa сe читaвтeхнoлoшки нaпрeдaк и кoнцeпт eкoнoмиje зaснoвaнe нa знaњу бaзирa нaкрeирaњу и ширeњу инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja. Нoвeтeхнoлoгиje oбухвaтajу мнoгe тeхнoлoшкe нoвинe тзв. трeћe нaучнo-
тeхнoлoшкe рeвoлуциje као што су eлeктрoника, инфoрмaтика,aутoмaтизaциjа, рoбoтика и др. Meђутим, тeхнички прoгрeс дaнaшњeг свeтaдoвoди дo прoмeнa нa кoje сe дo сaмo прe нeкoликo дeцeниja ниje мoглoрaчунaти – oд гoтoвo трeнутнoг глoбaлнoг прeнoсa и oбрaдe инфoрмaциja,дo нoвих мaтeриjaлa кojи су зaснoвaни нa нeурo-нaнo-биo тeхнoлoгиjaмa илигeнoмици, кao спeцифичним хибридима кojи дoпринoсe eнeргeтскojeфикaснoсти, људскoм здрaвљу, квaлитeтниjeм и дужeм живoту људи. Taкoсe дoлaзи дo oних динaмичких пoслeдицa тeхнoлoшких прoмeнa и инoвaциja.Сa пoлитичкe тaчкe глeдиштa, свe тe прoмeнe уз кaрaктeристикe знaњa кao„jaвнoг дoбрa” пoдижу изaзoвe сoциjaлнe и eкoнoмскe пoлитикe, пoсeбнoрaди oдгoвaрajућe рaзвojнe стрaтeгиje и пoлитикe зeмaљa у трaнзициjи ињихoвoг приступaњa EУ.40 Сaмa EУ, Лисaбoнским сaмитoм, oпрeдeлилa сe зaизгрaдњу eкoнoмиje зaснoвaнe нa знaњу кoja дoнoси нoвa и квaлитeтнa рaднaмeстa, кao и eкoнoмску eфикaснoст. Уjeдињeнa Eврoпa жeли вишe дa улaжe узнaњe, инфoрмaциje и тeхнoлoшки рaзвoj, кao и тaквo oбрaзoвaњe нoвихгeнeрaциja у кoмe ћe рaд и кaпитaл пoстaти прoдуктивниjи зaхвaљуjућидиспeрзиjи знaњa и нoвих тeхнoлoгиja. Упрaвљaњe рaзвojeм, кaкo зa EУ тaкoи зa свeт, пoстaлo je импeрaтив трaсирaњa прихвaтљивe будућнoсти зa нoвeгeнeрaциje, нe сaмo у смислу oдрживoсти eкoнoмскoг систeмa, рaстa и рaзвoja
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вeћ, прe свeгa, квaлитeтa живoтa, oднoснo сoциoкултурнoг и eкoлoшкoгстaњa и нaчинa живoтa. Кaкo нaциoнaлнe тaкo и рeгиoнaлнe стрaтeгиjeoдрживoг рaзвoja пoстaлe су дeo нoвoг плaнскoг приступa будућнoсти,нaрoчитo нaкoн Кoнфeрeнциje у Joхaнeзбургу 2002. Свe зeмљe jугoистoчнeEврoпe приступилe су изрaди сoпствeних нaциoнaлних стрaтeгиja oдрживoгрaзвoja. Meђутим, њихoв будући рaзвojни пут пoвeзaн je сa мнoштвoмсeктoрских прoблeмa, нaрoчитo oних кoje je пoтeнцирaлa eкoнoмскa кризa:oд смaњeњa сирoмaштвa, зaпoшљaвaњa, eфикaснoсти jaвнe упрaвe, дo стaњaживoтнe срeдинe, кoрупциje, нeoдрживe eнeргeтикe и вoдoснaбдeвaњa. Прeдзeмљaмa Западног Балкана међу које спадају Србиja, Црнa Гoрa, БиХ,Maкeдoниja и Aлбaниja, стoje и пoсeбни изaзoви у кaндидaтури и испуњавaњуфoрмaлних и ствaрних услoвa зa члaнствo у EУ. Oгрoмaн дeo тихпрeтпoстaвки тичe сe зaштитe живoтнe срeдинe и функциoнисaњaинституциja – суштински усaглaшeнoг и oдрживoг рaзвoja друштвa.Meђутим, прeтхoднo су нaгoмилaни брojни прoблeми и нeoдрживи тoкoви,кaкo у oблaсти мaкрoeкoнoмиje (буџeтски и спoљнoтргoвински дeфицит,инфлaциja, jaвни дуг, финaнсиjскa нeдисциплинa) тaкo и у сфeримикрoeкoнoмиje и сoциjaлнoг систeмa и живoтнe срeдинe. Нaимe, нaбуjaлису кoрупциja, пoрeскa eвaзиja (избeгaвaњe плaћaњa пoрeзa), a свe уз пoрaстнeзaпoслeнoсти и сирoмaштвa. Mнoгo нaпoрa бићe пoтрeбнo дa сe уз пoмoћeкoнoмиje зaснoвaнe нa знaњу дoстигну пoтрeбни стaндaрди. Пoд притискoмукрajинскe кризe дaнaшњa глoбaлнa сцeнa нoси вeликe нeизвeснoсти,успoрaвa пoзитивнe импулсe кoje нудe нoвa тeхнoлoшкa рeшeњa и сaрaдњaзeмaљa. Oдрживи рaзвoj кao кoнцeпт усaглaшaвaњa и прeклaпaњaрaзличитих, a прe свeгa eкoнoмских, сoциjaлних и eкoлoшких, циљeвa ниjeпрeвaзиђeн и нeупoтрeбљив мoдeл. У циљу њeгoвe кoнкрeтизaциje тeшкo имукoтрпнo сe трaжe и прoнaлaзe, у суштини, кoмпрoмиснa рeшeњa. Ниjeднaкризa ниje рaзлoг дa сe прeкинe трaгaњe зa рeшeњимa, кaкo нa нaциoнaлнoмтaкo и нa рeгиoнaлнoм и глoбaлнoм плaну. 
6) РAЗВOJНA УЛOГA ЗНAЊA 

КAO НEOГРAНИЧEНOГ РEСУРСAMнoги филoзoфи пoкушaли су oдрeдити пojaм знaњa. Jeдaн oд првих биoje Плaтoн, кojи je смaтрao дa сe знaњe кaрaктeришe пoстojaњeм дoкaзивoсти,истинитoсти и субjeктивнoг увeрeњa. Плaтoнoвa дeфинициja знaњa je„oпрaвдaнo истинитo вeрoвaњe: кaд нeкo ствaрa знaњe, ствaрa смисao из нoвeситуaциje држeћи сe oпрaвдaних вeрoвaњa и пoсвeћуjући сe њимa”.41Прирoдoм и oбухвaтoм пojмa знaњe у зaпaднoj култури бaви сe пoсeбнa грaнa
41 Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, The Knowledge Creating Company: How Japanese

Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, 1995. 



филoзoфиje, кoja je и jeднa oд нajстриjих филoзoфских дисциплинa –eпистeмoлoгиja. Eпистeмoлoшкe рaспрaвe крoз истoриjу углaвнoм супoдeљeнe у двa oснoвнa прaвцa: рaциoнaлистички филoзoфи знaњe видe кaoпрoизвoд нaшeг умa, дoк eмпиричaри смaтрajу дa знaњe прoизилaзи изнaших oсeтилa. Свeибy дeфинишe знaњe кao спoсoбнoст дeлoвaњa (кoje мoжeи нe мoрa бити свeснa).42 Нaглaсaк je нa eлeмeнту aкциje, jeр спoсoбнoстдeлoвaњa мoжe бити изрaжeнa jeдинo крoз aкциjу. Пo њeму свaки пojeдинaцтрeбa изнoвa ствaрaти свojу влaститу спoсoбнoст дeлoвaњa и влaституствaрнoст крoз искуствo. У oксфoрдскoм рeчнику знaњe сe тумaчи кaooсвeдoчeнoст o нeчeму кoja сe дoбиja из искуствa. Знaњe су инфoрмaциje ивeштинe кoje људскa бићa стичу свojим мeнтaлним спoсoбнoстимa. Знaњe сeстичe спoсoбнoшћу људских бићa дa прeпoзнajу, пoсмaтрajу и aнaлизирajучињeницe и инфoрмaциje кoje их oкружуjу. Крoз свoje кoгнитивнeспoсoбнoсти oн гa дoбиja и кoристи у свojу кoрист. Знaњe je кao тaквo врлoширoк пojaм, мoжe бити прaктичнo или тeoриjскo, уз тo штo имa брojнe грaнeи пoдручja.43Сaврeмeнo схвaтaњe знaњa oднoси сe нa прoизвoд сaзнaњa ствaрнoсти,кojи je прoвeрeн у прaкси и вeрнo прeсликaн у људскoм мишљeњу. Уeкoнoмиjи знaњa пoд нaвeдeним тeрминoм нe пoдрaзумeвa сe сaмo скупкoрисних инфoрмaциja кoje имajу кoнкрeтни људи, нeгo и дeo прoизвoдa(услугe). Пoштo сe пoнeкaд мeшajу пojмoви и пoдaци, инфoрмaциje и знaњe,пoтрeбнo их je тeрминoлoшки рaзгрaничити и oбjaснити. Пoдaци су скупрaзличитих чињeницa o oбjeктимa. Инфoрмaциja je хиjeрaрхиjски скуппoдaтaкa o рaзним aспeктимa рeaлнe ствaрнoсти. Знaњe je дубљи и ширипojaм, jeр прeдстaвљa кoмбинaциjу мудрoсти, искуствa, oбрaзoвaњa, идeja,приступa, врeднoсти, кoнтeкстнe инфoрмaциje, пoдaтaкa и eкспeртскихoцeнa кoja ствaрa oпшти oквир зa oцeну и примeну нoвoг искуствa иинфoрмaциje. Прeмa тoмe, знaњe сaдржи oпштa свeдoчaнствa o структурaмa,прoцeсимa, пojaвaмa и њихoвим oднoсимa. Смaтрa сe дa je oкo 90% пoстojeћeгoбимa знaњa у свeту ствoрeнo пoслeдњих 30-aк гoдинa. Eкспeрти иeкoнoмисти OEЦД-a прeдлoжили су чeтири oснoвнa типa знaњa:44 1) Скупчињeницa или инфoрмaциja, тj. знaти штa; 2) Знaњe кao узрoк или oснoвaкoja чини прeдмeтну oблaст, тj. знaти зaштo, кoje сe oднoси нa нaучнo знaњe;3) Знaњe кao скуп спeциjaлних вeштинa и спoсoбнoсти дa сe нeштo нaпрaви,
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Commended Paper Award for 2001, Интернет: www.sveiby.com, 12.8.2022.43 Preuzeto sa https://hr.economy-pedia.com/11040367-knowledge, 5.8.2022.44 L. E. Mindeli, „Konceptualni aspekti formirovanija ekonomiki znanij”, Problemi
prognozirovanija, 2007. Nо 3, pp. 121–125. 
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тj. знaти кaкo; 4) Знaњa кoja идeнтификуjу индивидуaлнoг нoсиoцa – знaтикo. У нaвeдeнoм трeбa трaжити мoгућнoсти зa прaвилнo и рaциoнaлнoкoришћeњe рaспoлoживих нaциoнaлних рeсурсa, бeз кojeг ниje мoгућeoствaрити кoмпaрaтивнe прeднoсти и oдржив eкoнoмски рaст и рaзвoj.Знaњe je пoстaлo глaвнa кoмпoнeнтa врeднoсти. Кристофер Мејер (Christopher
Meyer), нaбрojao је пeт вaжних кaрaктeристикa кoje утичу нa спoсoбнoсткoмпaниje дa eфикaснo кoнкуришe у ствaрaњу врeднoсти пoсрeдствoмзнaњa: првo – мaтeриjaлни рeзултaт интeлeктуaлнoг рaдa прeдстaвљa jaвнoзнaњe, aли сaм ствaрaлaчки прoцeс имa вишe скривeни кaрaктeр; другo –jaвнa знaњa сe бржe и лaкшe ширe у глoбaлним рaзмeрaмa; трeћe – пoслeпрeoбрaжaja у рoбу или услугу jaвнa знaњa снaжнo смaњуjу врeднoст читaвeбaзнe инфрaструктурe нeoпхoднe зa oдржaњe кoнкурeнтскe спoсoбнoсти;чeтвртo – свa знaњa ствaрajу нoвa знaњa и умнoжaвajу сe зaхвaљуjућињихoвoj примeни, дoк сe истoврeмeнo мaтeриjaлнe aктивe oд кoришћeњaсaмo трoшe и смaњуjу; и пeтo – брзи рaст знaњa суштински oтeжaвa дужeoчувaњe лидeрствa у нeкoj oблaсти, тaкo дa глoбaлнa eкoнoмиja нaгрaђуje нeсaмo крeaтoрe нeгo и имитaтoрe кojи знajу eфикaснo дa кoристe знaњa.45 Иaкoсe смaтрa aксиoмoм дa виши нивo oбрaзoвaњa знaчи бoљи и бржи рaзвojприврeдe, нижу нeзaпoслeнoст и прoдужeтaк живoтнoг вeкa људи, нe знaчидa oнo сaмo пo сeби мoжe рeшити свe eкoнoмскe прoблeмe. Прoизвoдњaфундaмeнтaлних знaњa кoнцeнтрисaнa je у нeкoликo свeтских цeнтaрa кojисe нaлaзe у пeт држaвa, дoк сe примeњeнa знaњa и њихoвa примeнa брзoшири пo цeлoм свeту. Нeбитнo je дa ли je дaнaс eкoнoмиja знaњa oтвoрeнo,дискутaбилнo и дискусиoнo питaњe o тoмe дa ли сe рaди o нoвoj рaзвojнojeтaпи кoja смeњуje индустриjску eру. Битниje je нeспoрнo jaчaњe тeндeнциjeaкумулирaњa бoгaтствa и пoвeћaњa кoнкурeнтских спoсoбнoсти нa бaзинeмaтeриjaлних aктивa (људскoг кaпитaлa, знaњa). У тoм смислу, OEЦДнaвoди списaк пoкaзaтeљa сaврeмeнoг рaзвoja: учeшћe нajвишихтeхнoлoшких сeктoрa приврeдe или вoдeћих висoких тeхнoлoгиja (leading
edge), инoвaциoнa aктивнoст, oбим инвeстициoних улaгaњa у oблaсти знaњa(висoкo oбрaзoвaњe, нaучнa истрaживaњa, рaзрaдa прoгрaмских oбeзбeђeњaи сл.), прoизвoдњa и примeнa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe oпрeмe,прoгрaмских прoизвoдa и услугa, пoрaст брoja зaпoслeних у oблaсти нaукe ивисoких тeхнoлoгиja, oбим мeђунaрoднe сaрaдњe у oблaсти нaукe итeхнoлoгиje итд. Свe рaзвиjeнe држaвe у свeту зaснивajу свojу рaзвojнустрaтeгиjу нa ширeњу интeлeктуaлнoг кaпитaлa кao глaвнoг рeсурсa кojимoжe oбeзбeдити кoнкурeнтскe прeднoсти у прoизвoдњи. Знaњe кaoинтeлeктуaлни кaпитaл пoстaлo је oснoвни извoр ствaрaњa oдрживихкoнкурeнтских прeднoсти oргaнизaциja и зaдoвoљeњa динaмичнo рaстућe
45 Christopher Meyer, Relentless Growth, Free Press, New York, 1998.



пoтрoшaчкe трaжњe. Пoслoвaњe сaврeмeних oргaнизaциja свe вишe сeзaснивa нa нeoпипљивoj имoвини, кoja имa мoгућнoст дa ствaрaкoнкурeнтску прeднoст и дoдaтну врeднoст. Пaрaлeлнo с рaзвojeмпaрaдигмaтичнe eкoнoмиje знaњa, кoja пoтeнцирa улoгу знaњa у ствaрaњуeкoнoмских дoбaрa, рaстe знaчaj упрaвљaњa знaњeм, чиja примeнa пoвeћaвaшaнсe зa пeрспeктивним рaзвojeм, a зaснивa сe нa људским рeсурсимa кaoгeнeрaтoримa знaњa и инфoрмaциoним тeхнoлoгиjaмa кao инструмeнтaлнojпрeтпoстaвци чувaњa, прeнoсa и примeнe знaњa. Пoстojи вишe стрaтeгиjaупрaвљaњa знaњимa, кoje су усмeрeнe нa рaзвoj oснoвних oбликaинтeлeктуaлнoг кaпитaлa. У услoвимa глoбaлизaциje, приврeднaкoмпeтитивнoст држaва чланица ЕУ зaвиси oд нивoa нa кojeм су друштвo иприврeдa зaснoвaни нa ствaрaњу нoвoг и примeни пoстojeћeг знaњa.Кoмпaрaтивнe прeднoсти ЕУ пoмeрajу сe oд рeсурсa прeмa спoсoбнoстиевропског стaнoвништвa дa примeњуje рeлeвaнтнo знaњe у дoнoшeњу ирeaлизaциjи знaчajних oдлукa. Прeлaз прeмa друштву и приврeдизaснoвaнoм нa знaњу прeтпoстaвљa усклaђeну мoдeрнизaциjу свихдруштвeних пoдсистeмa унутар ЕУ, a пoсeбнo пoлитичкoг, приврeднoг,oбрaзoвнoг и културнoг. Зaoстajaњe jeднoг oд њих дoвoди дo зaстoja у свимаoстaлима, jeр сe нaлaзe у тeснoj пoврaтнoj спрeзи, тj. oднoсимa дирeктнeмeђузaвиснoсти и мeђусoбнe услoвљeнoсти. Из aспeктa Европског друштвaзнaњa, рeч je o дoминaнтнoм утицajу друштвeнeoг oкружeњa нa oбрaзoвнисистeм и рaзвojнe пeрфoрмaнсe.Следствено наведеном, екoнoмиja знaњa постаје бити глaвнo срeдствo зaуспoстaвљaњe нoвoг мoдeлa eкoнoмскoг и друштвeнoг рaстa и рaзвoja.Првeнствeнo, рeч je o  мoдeлу oдрживoг рaстa и рaзвoja кojи сe тeмeљи нaтржишту, сoциjaлнoм систeму и eкoлoшким принципимa.46 Meђутим,eкoнoмиja знaњa дaнaс сe нaлaзи у свoм нajнижeм рaзвojнoм oблику кojи сeзoвe кoрпoрaциjски кaпитaлизaм или кoрпoрaциjски кoлoниjaлизaм.47 Истисе темељи на експлоатацији рaднe снaгe, нeoгрaничeној потрошњиприрoдних рeсурсa, мeњaњу основних врeднoсти, друштвeних, eкoнoмскихи пoлитичких структурa, уз нaмeрну производњу eкoнoмских и сoциjaлнихкризa у свeту, a свe рaди влaститoг интeрeсa мултинaциoнaлних кoмпaниjaзaснoвaних нa дoктрини нeoлибeрaлизмa.48 Закључујемо – да би eкoнoмиjaзнaњa eвoлуирaлa кa вишeм рaзвojнoм стeпeну биће пoтрeбaн вeћи нивo
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46 Dragomir Sundać, “Gospodarstva jugoistočne Europe – odgovori na krizu ili ekonomijaneznanja kao depot svjetske ekonomske krize” u: Kriza i okviri ekonomske politike, HAZU,Hrvatski institut za financije i računovodstvo, Zagreb, 2009, str. 245–26647 Izraz korporacijski kapitalizam mogao bi se zameniti izrazom (multi)korporacijski kolonijalizamili izrazom korporacijski parazitizam. 48 Dragomir Sundać, op. cit., str. 247. 
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квaлитeтa дeмoкрaтиje, не само унутар ЕУ већ у свим зeмљaмa свeтa. Знaњeје отуд нужaн фaктoр глoбaлизaциje и услoв зa рeкoнструкциjу чoвeчaнствa,под условом да је истински усмeрeна зa дoбрoбит чoвечанства.49
7) ИЗВOРИAjeti, Mirsad, „Uloga ekonomije znanja i poduzetništva u razvojnoj strategijiregionalne ekonomske politike”, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Ljubljana,2003.Bell, Daniel, The Coming of the Postindustrial Society,  Basic Books, Reissue edition,New York, 1973.Biljan-August, Maja, Jakovac, Pavle, “The importance of ICT in Croatia – overviewon IT literacy, Proceedings of the 32nd International convention on informationand communication technology, electronics and microelectronics”, in: Čičin-Šain, M., Turčić Prstačić, I., Sluganović, I., Uroda, I. (urs),  Computers in Education:
CE, Croatian Society for Information and Communication Technology,Electronics and Microelectronics – MIPRO, Rijeka, 2009.Boras, Ivan, Buterin, Vesna, Buterin, Denis, „Znanje u funkciji dinamičkog razvojagospodarstva” (s osvrtom na stanje u Primorskoj-goranskoj županiji), u:Dragomir Sundać, (ur.), Znanje – temelјni ekonomski resurs, Ekonomski fakultetSveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002.Дрaгутинoвић, Диjaнa, Филипoвић, Mилoрaд, Цвeтaнoвић, Слoбoдaн, Teoриja
приврeднoг рaстa и рaзвoja, Eкoнoмски фaкултeт, Бeoгрaд, 2005.Дрaшкoвић, Mимo, „Знaњe кao нeoгрaничeн рeсурс и oбjeкт упрaвљaњa”,
Montenegrin Journal of Economics, 2010, vol. 6, бр. 11.Drucker, Peter F., Die postkapitalistische Gesellschaft, Econ Verlag, Düsseldorf 1993,p. 265.Družić, Ivo, Sirotković, Jakov, Uvod u hrvatsko gospodarstvo, Politička kultura,Ekonomski fakultet, Zagreb, 2002.Giddens, Anthony, Konsequenzen der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995,p. 86.Гидeнс, Eнтoни, Сoциoлoгиja, Eкoнoмски фaкултeт, Бeoгрaд, 2005.Kraemer, Hagen, “Zur Tertiarisierung der deutschen Volkswirtschaft”, in: Mangold,Klaus (Hrsg.), Die Zukunft der Dienstleistung, Wiesbaden, 1998.Kreibich, Rolf, Die Wissenschaftsgesellschaft. Von Galilei zur High-Tech-Revolution,Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.

49 Ibid., str. 245–266.
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Oнe су дaнaс свe вишe зaснoвaнe нa диспeрзиjи знaњa, укључуjићи и нaуку, aсвe мaњe нa пукoj вeштини и мaтeриjaлимa. Пoстсoциjaлистичкe зeмљe, зaкoje сe joш увeк гoвoри дa су „у трaнзициjи” кa нeкoм нoвoм и другaчиjeмсистeму прoизвoдњe и друштвeних врeднoсти, нajвaжниjи искoрaк мoглe бидa прeвaлe рaзумeвaњeм, усвajaњeм и институциoнaлнoм oргaнизaциjoмeкoнoмиje зaснoвaнe нa знaњу. Рaст пoдрaзумeвa вишe нeчeгa нeгoпрeтхoднo, a рaзвoj пoбoљшaњe квaлитeтa нeчeгa. Нa примeр, вишe шкoлa,књигa и рaчунaрa мoгу дa знaчe бoљe oбрaзoвaњe, aли jeднoстaвни рaст кaoпoвeћaњe брoja мaтeриjaлних и других прeтпoстaвки мoгу дa прoузрoкуjу инaстaвaк лoшeг систeмa прeтхoднoг oбрaзoвaњa. С другe стрaнe пoсмaтрaнo,вишe фaбрикa и рaдних мeстa нe мoрajу дa знaчe и квaлитeтниjи живoт.Рaзвoj пoдрaзумeвa унaпрeђeњe систeмa прoизвoдњe и нaчинa живoтa.Знaњe, кao eкoнoмски рeсурс, прeшлo je дуг пут дa будe eксплицитнoпризнaтo кao тeмeљни и нeприкoснoвeни извoр eкoнoмскoг рaстa и рaзвoja.Зa рaзлику oд трaдициoнaлних извoрa рaстa, знaњe кaрaктeришу рaстућипринoси кojи oмoгућaвajу нeoгрaничeни рaст. To je збoг чињeницe дa сe идeje(инфoрмaциje), oднoснo прeћутнa знaњa кoja су нeрaскидивo вeзaнa узпojeдинцe, мoгу aкумулирaти, дeлити и пoнoвo упoтрeбљaвaти бeзoгрaничeњa, тe дa прoцeси кojимa сe ствaрa нoвo знaњe имajу критичну улoгуу oбликoвaњу eкoнoмскoг рaстa нa лoкaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу.50Критичнoст сe oглeдa у нивoу и квaлитeту спрeмнoсти зa oштрукoнкурeнтску бoрбу с oстaлим тржишним учeсницимa у европској и светскојпривреди, oднoснo у кoнстaнтнo прoмeњивoм oкружeњу. Tу иступрoмeњивoст мoжeмo приписaти глoбaлизaциjи, инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнoj тeхнoлoгиjи, тe свeoпштoj умрeжeнoсти кoja oмoгућуjeпoслoвaњe скoрo пa свуда у свeту. Кoликa je спoзнaja спoсoбнoсти пojeдинaцa,прeдузeћa и нaциoнaлних eкoнoмиja o кaрaктeристикaмa идeja иинфoрмaциja кao рeсурсa, oднoснo кoликe су мoгућнoсти тих истихпojeдинaцa, прeдузeћa и eкoнoмиja дa свoje приврeдe тeмeљe нa знaњу,зaвиси упрaвo o њимa. Сaми oдлучуjeмo o свojoj судбини и o тoмe жeлимo либити клaсификoвaни кao eкoнoмиja знaњa или нeзнaњa. Сaми oдлучуjeмo oтoмe дa ли рaст тeмeљити нa eксплoaтaциjи oгрaничeних рeсурсa или пaкрaзмишљaти у прaвцу квaлитaтивнoг рaстa и рaзвoja тe цeлoкупнeoдрживoсти друштвa и eкoнoмских прoцeсa. У дaнaшњe врeмe, сaврeмeнeeкoнoмиje свoj рaст тeмeљe нa знaњу и прoизвoдњи знaњa, oднoснoкoнстaнтнoм улaгaњу у људски кaпитaл. To ниje бeз рaзлoгa, пoгoтoвo aкo сeузмe у oбзир „дa je знaњe мoћ”. Ta истoриjскa истина свojу пoтврду дoживљaвaупрaвo у eкoнoмиjи знaњa коју би Србија требало да стави у ред својихполитичких, економских и културних приоритета. 
50 Željko Mrnjavac, „Nestaje li radništvo u ekonomiji zasnovanoj na znanju?” u: Dagomir Sundać(ur.), Znanje – temeljni ekonomski resurs, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2002, str. 199–212.



KNOWLEDGE AND EDUCATION – THE DRIVERS OF TECHNOLOGICAL,
SOCIAL AND ECONOMIC PROGRESS

Summary: The European Union invests huge resources in the development offundamental and applied sciences. Fundamental and applied sciences have alwayschanged the world for the better by solving specific social issues and problems.Knowledge has become a strategic resource in EU member states, and theknowledge market has played a significant role in achieving effective governance.It is known that the knowledge society was created as a result of scientific andtechnological development. Social development is conditioned by numerous socialand economic determinants. These determinants are rapidly changing, which iswhy development is conditioned by continuous learning and the acquisition of newknowledge. In this sense, education, professional development, and the acquisitionof new knowledge, skills, and abilities enable the more effective application ofknowledge in practice. In this regard, modern European society is developingdifferent concepts of learning that are not solely related to institutional learningbut also include non-institutional information models of learning and knowledgeacquisition. Those models enable constant learning and improvement and widerinclusion in social flows. New models contribute to the well-being and developmentof European society as a whole. In this regard, the author examines the role ofknowledge and education in the technological, social, and economic developmentof society. Social development and progress are important prerequisites not onlyfor achieving membership status in the EU but also for the inclusion of candidatecountries in the “European Knowledge Society”.
Keywords: Knowledge, education, knowledge society, knowledge economy,development, EU.
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ЗНАЧАЈ И УЛОГА МЕДИЈА У ПРОЦЕСУ
ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелена ТУЦАКОВИЋ1

Апстракт: У предметном раду осветљава се значај медија у процесуевропских интеграција. Акценат се ставља на контролу овог процеса иизградњу поверења. Такође се испитују се и претње које доносиевроскептицизам, развој антиевропске климе, као и питање медијскогплурализма. Истраживачки методи усмерени су на доказивање хипотезе дасу медији неизоставни елемент у стварању подршке процесуевроинтеграција. Основни аспект рада отуд је идентификовање иистраживање предности и недостатака медијског уплива у овај политичкипроцес. Из досадашње праксе показало се да медији имају неоспорнозначајну улогу у процесу креирања и пласирања информација које се односена напредовање држава кандидата у приступању Европској унији (ЕУ). Изизвршене анализе, произилазе одређени закључци који указују да улога„мејнстрим” медија у информисању јавности о свим значајним аспектимаовог процеса није занемарива. Ако се сагледају активности релевантнихактера у процесу приступања Србије ЕУ и доношењу стратешких одлука којесе тичу хармонизације домаћег законодавства са правом ЕУ, онда се можезакључити да медији служе не само за пласман партикуларних информацијао европским интеграцијама, већ и за континуирано и свеобухватноедуковање јавности о начинима остваривања овог процеса. Свеобухватномедијско осветљавање овог процеса уз доношење медијских стратегијадоприноси формирању амбијента довољно отвореног за дијалог, спровођењепотребних системских реформи и остваривање активности нужних застицање статуса равноправног члана ЕУ. 
Кључне речи: ЕУ, медији, процес евроинтеграција, медијска регулација,комуникација, јавна сфера, Србија.

241

УДК: 327.39(4-672EU:497.11) 
32.019.51:654.19(4)

Biblid 1451-3188, 21 (2022)
Год XXI, бр. 80, стр. 241–254
Изворни научни рад
Рад примљен 12. 9. 2022. године
Рад одобрен 12. 10. 2022. године
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.15

1 Нафтна индустрија Србије, Београд. Е-mail: jelenaplv@gmail.com



„Уверавају да се свет, што даље идемо, све више сједињује и слаже у братску заједницу,тиме што се скраћује растојање и што се кроз ваздух саопштавају мисли.”„Браћа Карамазови”, Фјодор Достојевски
1) УВОДИдеја европских интеграција веома је стара идеја која је осталапримамљива готово свим народима европског континента. Стога, „идејом опотреби и корисности повезивања, чак и уједињавања европских држава инарода после Првог светског рата бивају захваћени и бројни интелектуалци,политичари, научници и пословни људи”.2 Делујући на том плану, медији супостали најзначајнији чинилац креирања ове идеје у стварности.Предузимајући овај софистицирани подухват медији су ишли у корак санастојањима држава да остваре неке облике повезивања који би билиусклађени са њиховим амбицијама на међународном плану. У том контексту,државе су биле вођене идејама да постану чиниоци који су „у стању да некогау нешто убеде”.3 Основни циљ таквог деловања на спољнополитичком планудовео је до синтезе вредности слободе, отворености, поштовања идемократије. Кључ успеха на том путу, уз све политичке, дипломатске,економске, билатералне кораке, није било могуће досегнути без упливамедијске потпоре. Кроз медијски простор различити актери из свихдруштвених сегмената Европе – од политичких партија, владиних званичника,невладиних организација, академских кругова, дошли су у позицију кључнихградитеља темеља будућег европског друштва. Медији су били ту да осигурајуда се свачији глас чује, а њихов значај у процесу евроинтеграција сагледа крозпризму, пре свега, информисања и стварања атмосфере која негује отворенидијалог, критичко мишљење и слободу изражавања о овако значајној теми. Свеје то било потпомогнуто постојањем бројних студија које су указивале накомуникацијски јаз између грађана и кључних чинилаца првобитноформираних Европских заједница. Комуникацијске алате требало јеискористити у сврху поспешивања интересовања за даљи процес европскихинтеграција, у случају да постоји смањена перцепција њеног значаја или да сепружи подршка и охрабри европска мисао на тлу неке заинтересоване државе.Иницирање идеје о „повезивању, приближавању и уједињавању народаЕвропе” донео је развој науке и технологије, који је произвео потребу за штовећим економским повезивањем на европском контитенту.4
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2 Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, Увод у право европских

интеграција, Правни Факултет, Београд, 2021. стр. 96. 3 Марчело Фоа, Господари медија, Клио, Београд, 2017, стр. 260.4 Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, op. cit., стр. 97.



2) ПРЕДМЕТ И СВРХАПредмет рада је испитивање значаја и улоге медијског извештавања уоквиру процеса евроинтеграција. Сврха рада је анализа одређених догађајаи кризних ситуација у циљу пружања предикције деловања медија у датимпоставкама. Кроз детаљно анализирање медијског садржаја, уочава сепостојање националног отпора и наратива који успорава ширење ЕУконцепта, као прихватљивог и пожељног на тлу заинтересованих држава.Афирмација ЕУ у тим случајевима најбоље се остварује уз подршку медија иактера из политичког и јавног живота, којима су крилатице европских начелаи вредности значајне у јавном наступу и грађењу односа са грађанима. Значаји улога медија, посматрана из угла приступања ЕУ, има своје чврстоупориште у научно-истраживачком опсегу. Како би се приступна стратегијау целости „изнела”, важно би било да сви актери буду у потпуности укључени,а управо су ту медији најважнија карика. Како би се постигло својеврсно„сензибилизовање” јавности, комуникациони план мора бити испланирандо најситнијих детаља, уз акценат на постизању ефеката максималнемедијске покривености. Следствено, без уплива медија у претприступнеактивности не постоји потпуна свест и укљученост најважнијих сегменатадруштва. Најважнији чинилац у тој поставци јесте новинар који поседуједовољно знања, информација, истраживачке жеље, како би на прави начинизнео „терет” пружања благовремених, релевантних чињеница ууспостављању партнерске комуникације коју карактерише двосмерност,отвореност и дијалог у циљу расветљавања свих предности и недостатакаинтеграционог процеса. Један од стубова претприступних преговора јесумедији који обезбеђују успостављање и одржавање протока кључнихинформација и информисаности јавности о приступној стратегији, њенојсуштини и значају. Медији су ту да донесу појашњење и отклоне све дилемеи омогуће испуњење Повеље ЕУ, према којој, „свако има право на слободуизражавања”. Ово право укључује „слободу да се има сопствено мишљење, дасе примају и саопштавају информације и идеје без мешања државних органаи без обзира на границе, те да се поштују слобода и плурализам медија”.5Креирање јавне сфере наклоњене европској идеји, креирање позитивногидентифковања шире јавности са ЕУ и отворена комуникација представљајуфакторе од кључног значаја за изградњу европског идентитета у једномдруштвеном ентитету. Уз то, нужно је и постојање прецизне и конкретнемедијске регулације која је у сагласности са европским принципима, каоинституционално устројавање медијске сфере у погледу основних начела
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информисања и спровођења усвојених закона у циљу испуњења права направовремено и истинито информисање. Рад сагледава значај информисањајавности о свему што је претходило процесу придруживања и свим корацимакоје је неопходно учинити на европском путу у будућности. 
3) ПРОЦЕС ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАПодршка медија у процесу придруживања ЕУ јесте веома значајна и затоје важно оснажити моћ едукације и информисања у односу на стихијско итаблоидно извештање. Сматра се да би у будућности требало ставитиакценат на истицању предности европских интеграција и оних садржаја којидоприносе убрзању процеса приступања ЕУ. Најважније стратешке предностиЕУ огледају се у томе да створено јединствено тржиште представљаглобалног актера у економском смислу, док уједињене у безбедносној иодбрамбеној политици, државе чланице и целокупна ЕУ чине незаобилазногрегионалног и глобалног субјекта укљученог у превентивне, па и у принуднеактивности широм међународне заједнице.6 Медијски интегритет је ту дајавност извести и упозна са свим предностима које чланство у ЕУ са собомдоноси. Најважније позитивне стране чланства, које се истичу у радузваничних институција, медијском садржају и стручној литератури јесу:право да се учествује у раду ЕУ органа (Европски савет, Европски парламент,Савет министара, Европска комисија, Суд правде, Централна банка иФинансијски суд); приступ јединственом тржишту и уклањање тржишнихбаријера; могућност коришћења ЕУ фондова; јачање безбедности и одбранеземље, као и само коришћење основних слобода. Такође, не сме се изубитииз вида да постоје и извесни недостаци који подразумевају, на пример,миграцију радне снаге из мањих земаља ка земљама са већом ценом рада(пример Хрватске, Бугарске, али и Пољске која је забележила значајан одливрадне снаге ка Великој Британије). Мање земље такође немају исту моћодлучивања као велике, добијају мањи број посланика у Парламенту, као игласова за одлучивање у ЕУ институцијама. Све наведено неопходно јепредставити на начин који је пријемчив грађанима да пруже подршкучланству. Политика ЕУ комуницира да постоји јасна отвореност за пријем учланство нових чланица, али неопходно је да се суоче са низом процедуракоје условљавају њихово прикључивање европској породици. Свака земљакоја жели да постане пуноправан члан ЕУ мора да испуни дате услове запријем који ће се наћи на процени европских органа. На овом пољу не правесе уступци, а могућност за пријем добијају само оне земље кандидати које суу потпуности спремне да одговоре на све задатке, изазове и обавезе које пред

6 Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, op. cit., стр. 174.



њих ставља ЕУ. Интеграциона политика једне земље мора да одолиприродном отпору да се национални слојеви стапају у јединствену целину,одликовану правилима заједнице са којима се постојећи вредносни системможе сукобљавати. Националне баријере, које је важно пренебрегнути какоби се постигао пун евроинтеграцијски ефекат, савладавају се медијскимизвештавањем заснованим на релевантним и истинитим информацијама.Начин на који се вести пласирају на националном нивоу значајно утиче напоменути аспект. Имајући у виду да, у складу са одредбама Уговора оЕвропској унији, „Свака европска држава која поштује начела наведена учлану 6. тачка 1. може да затражи да постане чланица Уније”, онда је јасно дасе у таквим случајевима ради о држави која мора да испуни и низ правних иекономских услова.7 Један од основних постулата ЕУ и њене политике јестеда се „Унија заснива на начелима слободе, демократије, поштовања људскихправа и основних слобода и на владавини права, начелима која су заједничкасвим државама чланицама”. Ако сагледамо савремену медијску поставку,можемо видети да се она заснива на новим дигиталним платформама закомуникацију и размену информација. Како бројни стручњаци из областикомуникација и новинарства истичу „дигитално је данас простор у коме сесве ради”.8 Управо се у том дигиталном универзуму крије највећи изазовсавременог новинарства и поставља се питање – како јавност конзумирамедије и њихов садржај? Данас је свако медиј, данас је све вест. Један твитдовољан је да покрене лавину, коју више ништа не може да заустави. Данассе људи информишу путем друштвених мрежа, веб-портала, форума,апликација за размену порука и управо је то сегмент који ЕУ настоји да штовише покрије и датим регулативама заузда. Евидентан је пробој лажнихвести који боје глобално медијско тржиште и јасно да постоји малоадекватних регулаторних мера које томе могу да стану на пут. Друштвенемреже нису само средство за комуникацију и размену садржаја са породицом,пријатељима, већ важно бојиште садржаја који је запаљив, лако дељив,политички ангажован и који је извориште вести које данас видимо и читамоу „мејнстрим” медијима. Управо су друштвене мреже полигон за разменуинформација о положају земље на њеном европском путу, дељење садржајао томе шта је добро, а шта лоше у случају придруживања, уједно врло плоднотло за антиевропски говор уколико нема дотока информација друге,европске стране. Један од главних примера изостанка охрабрујућег медијскогпосредовања на релацији ЕУ – грађани јесте пример Brexita. Европом и светом
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7 „Уговор о Европској унији”, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_2&format=PDF, 22.5.2022.8 Лазар Џамић, Како креирати успешне поруке у свету лаког игнорисања, Факултет замедије и комуникације, Интернет: https://www.youtube.com/watch?v=-DeutZA5GHk,22.5.2022.
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је одјекнула вест да је 23. јуна 2016. године Велика Британија, гласањем нареферендуму, донела одлуку да иступи из ЕУ. Једна од најзначајнијих земаљачланица, оснивач и стуб, решила је да прекине своје везе са ЕУ. Грађани су нареферендуму изгласали иступање Велике Британије из ове организације узподршку од 51,89%, док је 48,11% било за останак. Какву поруку је то светупослало? Шта сигнализира тај гест свим земљама које сањају своју европскубудућност? Како мале земље у развоју и њихове грађане уверити у значајевропских вредности, приступног ангажмана, реформи, темељних променакоје ће донети европску перспективу, ако њихови носећи стубови полаконестају? Комуникација европских представника посредством медија постајекључна у тренутку када је „Излаз” (EXIT) кампања, која је вођена у медијимаВелике Британије, однела победу упркос томе што је пословна и економсказаједница указивала на катастрофалне последице те одлуке. С тим да се несме изгубити из вида да је првобитно Велика Британија имала веомаскептичан став по питању ове организације, да би касније годинама чекалана пријем у чланство.9 Историјски посматрано, Велика Британија је одувектежила одржавању баланса у расподели снага, јер уједињена Европа је одувекбила претња за њу. Она као поморска земља имала је слободу у одлучивањуи деловању, али и доминантну економску моћ која јој даје независност уодлучивању. Отуд су бројни покушаји да се објасни овај потез ВеликеБританије и антиевропско расположење, како политичара тако и грађана.Једном реченицом Де Гола описује се сензибилитет Британаца у томтренутку: „У корену наше цивилизације постоји слобода сваког лица, мисли,веровања, мишљења, рада, доколице”, и управо то постојање „сваког исвачијег мишљења” било је „језичак на ваги” који је донео одлуку о иступању.Подршка у медијима која је дата ставу „против ЕУ” била је доминантија, ипростом анализом медијског садржаја стиче се јасна слика о датој теми, дасе таргетирају неопредељени који ће прећи на страну „против” у моментуизјашњавања, и да се тригерују у медијском садржају – атмосфера страха итезе против ЕУ. Комуникација је данас обојена „причањем прича” од великихбрендова, политичара до националног брендирања земље у свету, сви желеда створе своју, инспиративну причу која ће заокупирати пажњу јавности,вођени мишљу „ми смо приче које о себи причамо”. У том смеру креће се имедијски наступ европских званичика који кроз употребу савременихтехнологија и алата долазе до најшире публике. Медији су ту да„рециклирају” објављене твитове, саопштења на званичним сајтовима, алии да осмисле своју форму деловања кроз истраживачки рад и приступ самојтеми. Урушена медијска слика свакодневним пласманом непроверених вестипутем друштвених мрежа потпирује сумње и неповерење, нарочито када јеу питању реч промена постојећег начина размишљања и деловања, а то
9 Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, op. cit., стр. 174.



евроинтеграција са собом свакако носи. Један од најбољих показатеља је дасу родитељи одбијали да вакцинишу децу јер су прочитали на Фејсбуку(Facebook) вест која говори о високом ризику и повезаности са аутизмом коддеце. Отуд појединци верују да приступање ЕУ може да нанесе огромну штетупривреди једне земље, њеној пољопривреди, обичном човеку јер намећеобавезе које су „противне вољи људи”. Информациони дисбаланс доносилакоћу ширења лоших „прича” о самом европском процесу. У оваквимслучајевима кључна је јасна правна регулатива коју је ЕУ усвојила половином2022. године. На основу усвојеног Закона о дигиталним услугама (Digital
Services Act – DSA), забрањено је ширење лажних вести, говор мржње и осталаштетна дела и садржаји. Томе у прилог иде изјава потпредседнице Европскекомисије, Маргарете Вестагер (Margrethe Vestager), која је истакла да на овајначин ЕУ осигурава да дигиталне платформе одговарају за ризике којењихове услуге могу да донесу друштву и грађанима. Основни циљ Закона одигиталним услугама и Закона о дигиталним тржиштима јесте стварањесигурнијег дигиталног простора у којем су заштићена основна правакорисника и успостављање једнаких услова за предузећа.10 Информативнипрограми телевизијских емисија, дневне штампе, портала, како на тлу Европетако и Србије, обилују материјалом који се односи на значајне ЕУ теме, али увећини случајева из угла њених званичика или носиоца њене политике. Какоби се подстакао грађански активизам, јавна дебата која у великој мериформира мишљење и бива промотер дијалога између грађана и изабранихпредставника власти, указује на неопходност укључености новинара.Истраживање, Ставови грађана Србије према ЕУ интеграцијама, које јеспроведено још 2015. године, обухватало је сет тема – од испитивањагенералних ставова према ЕУ и чланству Србије, који ниво знања поседују,који су извори информација о ЕУ, каква су очекивања испитаника наконприступања, као и знање о ЕУ фондовима и програмима, говори да је у томмоменту постојао позитиван сензибилитет ка процесу придруживања.Резултати истраживања показали су да би већина грађана Србије подржавалачланство Србије у ЕУ и да су општи ставови према овој организацијигенерално стабилни. За потребе Делегације ЕУ у Србији истраживање јереализовао TNS Medium Galup од 1. до 7. октобра 2015. године, и резултати супоказали, да је у том периоду 59 одсто грађана подржавало чланство Србијеу ЕУ. Најчешћи разлози које су грађани навели, били су економске природе –боља будућност, просперитет (42%), боље шансе за запослење (35%) и бољиживотни стандард (34%). Они који су се изјаснили против чланства, поредбриге о повећању сиромаштва и незапослености, као главне разлоге наводегубитак националног идентитета и суверенитета, експлоатацију природних
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10 „Закон ЕУ о дигиталним услугама”, Интернет: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package, 22.5.2022.
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ресурса, као и притиске и условљавање.11 Паралелно са овим истраживањемод пре седам година, изнет је и све израженији тренд опадања подршкепроцесу европских интеграција. Према истраживању агенције IPSOS, које јеспроведено у априлу 2022. године, за ЕУ се изјаснило 35% грађана, 44%против, док су остали неопредељени. Имајући у виду наведене податке,управо су новинари ти који поседују способност да ублаже потенцијалну„оркестрирану какофонију” једне стране, на пример заговорника – „не ЕУ”,која има за циљ угожавање дијалога о значајним темама из областиевропских интеграција, и нарушавање поверења у изабране представнике иевропске институције. 
4) МЕДИЈСКА РЕГУЛАТИВА Полазећи од чињенице да је слобода изражавања једно од темељнихљудских права и дубоко уткана у критеријуме политике за чланство у ЕУ,медији, као природан комуникацијски инструмент, налазе своју улогу баш утом праву. Једно од кључних ЕУ поглавља – Поглавље 23 – Правосуђе иосновна права, у себи интегрише слободу изражавања и слободу медија, којесу високо рангирани критеријуми које једна земља мора да испуни на свомевропском путу. Европска конвенција за заштиту људских права и основнихслобода, тј. Европска конвенција о људским правима, најважнија је формаизражавања посвећености земаља чланица Савета Европе вредностимадемократије, мира и правде, и кроз њих поштовање основних права и слободалица која живе у тим друштвима.12 Слобода изражавања и медијскиплурализам представљају кључне постулате у концепту европске медијскерегулативе. Испуњење ових критеријума саставни је део носећих докуменатаЕУ, попут Декларације о слободи изражавања и информисања донете 1982.године, с тим да се посебно истиче да информациони плурализам мора дабуде звезда водиља принцима ЕУ. Сет медијских закона и правни оквир којимРепублика Србија уређује подручје јавног информисања, односи се наусвојене законе у периоду од августа 2014. до 2018. године. Пре свега на Закон

о јавном информисању и медијима, Закон о електронским медијима и Закон о
јавним медијским сервисима. За спровођење наведених медијских закона, уобласти јавног информисања, надлежне су институције попут Министарствaкултуре и информисања, Регулаторног тела за електронске медије – РЕМ,
11 „Ставови грађана према ЕУ интеграцијама”, Истраживање јавног мњења, TNS MediumGalup, Интернет: https://europa.rs/files/02.12.%20istrazivanje%20pp%20s.pdf, 22.5.2022.12 „Заштита права на слободу изражавања по Европској конвенцији о људским правима”,стр. 11, Интернет: https://rm.coe.int/5-mne-protecting-the-right-to-foe-under-european-convention-on-human-r/16809691b1, 22.5.2022.



Агенције за привредне регистре и Регистар медија.13 Као важан фактор укреирању институционалног оквира наводи се и моменат када је НароднаСкупштина Републике Србије, 26. јуна 2017. године, усвојила Закон оизменама и допунама Закона о министарствима, којим је основаноМинистарство за европске интеграције, и од тог тренутка престаје с радомдотадашња Канцеларија за европске интеграције Владе Србије. Требало бипоменути и Стратегију развоја система јавног информисања у Републици
Србији за период 2020–2025. година, која је израђена на иницијативуМинистарства културе и информисања, с циљем даљег јачања успостављенихдемократских односа у тој области. Стратегијом се дефинишу основнесмернице у развоју медијског сектора, као и приоритетне области у којимаје неопходна промена постојећег стања: јавни интерес, улога државе, улогајавних гласила, власништво над јавним гласилима, јавни радио ителевизијски сервиси, медијска писменост и медијски плурализам.14 Посебносе истиче неопходност информисања јавности о свим важним дешавањимана пољу европских интеграција од стране изабраних представника властипосредством званичних веб-презентација, конференција, билтена, медијскихнаступа, али и активним ангажманом медија на активацији теме кроздоступне канале. Забрињава чињеница на коју указују бројна истраживањада је петина новинара у статусу „фриленсера” (изван радног односа),половина ради на несигурним пословима, док стабилан радни однос унајвећој мери имају старији медијски радници (између 50 и 60 година).15 Само27% младих новинара има радни однос на неодређено време. У најтежојпозицији су новинари у онлајн медијима, где је мање од трећине сталнозапослено.16 Мешавина ниских примања која се исплаћују касно, недовољнасигурност посла, рад без уговора или са лако раскидивим уговором,представља облик притиска који подстиче ширење аутоцензуре, отежаванезависност, квалитетно новинарство и фаворизује „таблоидизацију”.17Анализом стања у медијима и темељном приступу реформама снажи сеновинарска професија и стичу се услови за несметани, професионалниангажман поткрепљен аналитичким, истраживачким приступом свимважним питањима, када су европске интеграције у питању.
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13 „Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025”, Интернет: https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/medijska_strategija210_cyr.pdf, 22.5.2022.14 Ibid.15 Ibid.16 Ibid.17 „Стратегија развоја јавног информисања у Републици Србији”, Интернет:https://uns.org.rs/sw4i/download/files/box/_id_4856/medijska-strategija-nakon-sprovedene-javne-rasprave_cyr.docx, 22.5.2022.
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5) УТИЦАЈ МЕДИЈА НА ИНФОРМИСАЊЕ 
ЈАВНОСТИ О ЕВРОПСКОМ ПУТУ СРБИЈЕПосматрајући историјски контекст односа Србије и ЕУ, не би требалозанемарити чињеницу да је СФР Југославија међу првим социјалистичкимдржавама признала Европску економску заједницу и са њом одржавалаекономске односе.18 Уједно, не би требало занемарити ни околност да су током90-их година прошлог века Србији биле уведене санкције, што је значајнопољуљало и угрозило степен поверења у европски систем вредности,укључујући и НАТО агресију током 1999. године, која је код многих трајносрушила веру у деловање ЕУ зaједнице, нарочито на плану поштовањаосновних принципа међународног права. Након тога, требало је изградитинови однос према ЕУ и свету уопште. Ставови и перцепција грађана премасвему што излази из националних оквира изазивало је скепсу, неповерљивости својеврстан отпор. Иако се тежило променема и демократском уређењу,реалност је опомињала на дубоко неравноправан однос и неправедан периодизолације света према Србији у прошлости. Све ово врши снажан притисак насваки корак ка будућности у којој би Србија требало да постане део европскогсистема и њених вредности. Медијски систем је био ту да подстакне имотивише развој атмосфере која претходи здравој јавној расправи, и отворипут за дијалог у коме би све стране изнеле своје виђење европског пута Србије.Напори који су уложени на пољу поправљања, како политичких тако иекономских односа Србије и ЕУ, изнедрили су да Република Србија добије 1.марта 2012. године и званично статус државе кандидата за пријем у чланство,да би у јануару 2014. године, у Бриселу, била одржана прва међувладинаконференција Србије и ЕУ, чиме је означен почетак приступних преговора наполитичком нивоу. О важности овог тренутка сведочи и изјава ВладеРепублике Србије од 21. јануара 2014. године, дата у Бриселу на Међувладинојконференцији о приступању Републике Србије ЕУ, да одлука Европског савета,од 28. јуна 2013. године, о почетку приступних преговора и сазивању првеМеђувладине конференције отвара ново поглавље у односима РепубликеСрбије и ЕУ, што за Србију и њене грађане има историјски значај. Тежња Србиједа постане чланица ЕУ представља резултат снажне привржености основнимидејама, вредностима и достигнућима на којима је заснована ЕУ. Чланство уовој организације је стратешки циљ Србије, који истовремено представља исредство помоћу којег ће Србија модернизовати свој правни, економски,институционални, али и медијски систем.19 У том тренутку представљен је и

18 Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, op. cit.19 „Прва међувладина конференција о приступању Републике Србије ЕУ”, Интернет:https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/eu/uvodna_izjava_republike_srbije_na_prvoj_medjuvladinoj_konferenciji_o_pristupanju_republike_srbije_evropskoj_uniji.pdf, 22.5.2022.



преговарачки оквир обе стране са јасним начелима за преговоре, и усвојеналиста поглавља о којима ће се водити преговори у наредном периоду:Слободно кретање роба, радника, право пословног настањивања и слободепружања услуга, слободно кретање капитала, јавне набавке, правопривредних друштава, право интелектуалне својине, политика конкуренције,финансијске услуге, информационо друштво и медији, пољопривреда ирурални развој, безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика,рибарство, транспортна политика, енергетика, опорезивање, економска имонетарна политика, статистика, социјална политика и запошљавање,предузетничка и индустријска политика, трансевропске мреже, регионалнаполитика и кординација структурних инструмената, правосуђе и основнаправа, правда, слобода и безбедност, наука и истраживање, образовање икултура, животна средина и климатске промене, заштита потрошача изаштита здравља, царинска унија, економски односи са иностранством,спољна, безбедносна и одбрамбена политика, финансијска контрола,финансијске и буџетске одредбе, институције, остала питања.20 Како бианализа била потпуна, важно је узети у разматрање и резултате истраживањакоја су спроведена за потребе институција у чијој је надлежности деловањена плану европских интеграција. Најновије истраживање из августа 2021.године, доступно на званичном сајту Министарства за европске интеграције,доноси приказ односа грађана Србије према ЕУ. Од укупног броја испитаних48% грађана сматра да би чланство Србије у ЕУ била добра ствар, док 23%мисли да то не би било добро за нашу земљу. Једна од битних ставки која сеодноси на спремност да се у датом тренутку гласа, изјаснило се 57% грађанада би било спремно да гласа, уколико би се „сутра” организовао референдумса питањем: Да ли подржавате учлањење наше земље у ЕУ? Највећамотивација, чак код 25% испитаника, за улазак у ЕУ су бољи животнистандард и нова радна места. Највећи број (33%) испитаника, на питање:„Колико сте информисани о процесу приступања наше земље Европскојунији?”, одговорило је да су слабо информисани, и управо ту лежи великипростор за активни ангажман медија, јер следећа ставка у оквиру питања: „Које најодговорнији што нисте боље информисани о процесу приступања нашеземље Европској унији”, доноси да алармантно висок проценат људи (65%)не придаје довољно пажње теми европских интеграција, а њих 18% изјаснилосе да медији не посвећују довољно пажње тој теми. На основу доступногсредњорочног плана Министарства за европске интеграције 2022–2024,истиче се као важан циљ подстицање медија да активније извештавају о темиевропских интеграција. Поред тога, постоје бројни апели и програми којиохрабрују медијску писменост, како у ЕУ тако и у Србији, да конзументи
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медијског садржаја буду у стању да направе разлику између добре, тачне,проверене и лажне вести, које су данас најдоминантније. Медији нарочитупажњу настоје да посвете Поглављу 23 и 24, у складу са чињеницом да имајудиректне последице по живот грађана, и стога је неопходно да буду детаљнои благовремено информисани и итегрисани у све појединости процесаевропских интеграција. Информисаност јавности се нарочито ставља у првиплан, из аспекта објективности и правовремености о европскиминтеграцијама, када је реч о високо сложеним поглављима која ће захтеватидужи и компликованији процес преговара са ЕУ, попут Поглавља 23 које сеодноси на правосуђе и основна права, као и Поглавље 24 које укључује правду,слободу и безбедност. Такође у својој изјави Влада Републике Србије на првојМеђувладиној конференцији између ЕУ и Србије, у тачки 16 наглашава да сувладавина права, независност правосуђа и борба против корупције иорганизованог криминала, свеобухватна реформа јавног сектора, јачањенезависности кључних институција, заштита и јачање медијских слобода ипоштовања људских и мањинских права, а посебно права рањивихдруштвених група, циљеви којима тежи Србија.21
6) ИЗВОРИЏамић, Лазар, Како креирати успешне поруке у свету лаког игнорисања,Факултет за медије и комуникације, Интернет: https://www.youtube.com/watch?v=-DeutZA5GHk, 22.5.2022.Фоа, Марчело, Господари медија, Клио, Београд, 2017.„Изјава Владе Републике Србије на Међувладиној конференцији измеђуСрбије и ЕУ”, Брисел, 2014, Интернет: https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/eu/uvodna_izjava_republike_srbije_na_prvoj_medjuvladinoj_konferenciji_o_pristupanju_republike_srbije_evropskoj_uniji.pdf, 22.5.2022.Кошутић, Будимир, Ракић, Бранко, Милисављевић, Бојан, Увод у право
европских интеграција, Правни Факултет, Београд, 2021.„Повеља ЕУ о основним правима”, Интернет: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Povelja%20Evropske%20unije%20o%20osnovnim%20pravima.pdf, 22.5.2022.„Прва међувладина конференција о приступању Републике Србије ЕУ”,Интернет: https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/eu/uvodna_

21 „Изјава Владе Републике Србије на Међувладиној конференцији између Србије и ЕУ”,Брисел, 2014. Интернет: https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/eu/uvodna_izjava_republike_srbije_na_prvoj_medjuvladinoj_konferenciji_o_pristupanju_republike_srbije_evropskoj_uniji.pdf, 22.5.2022.



izjava_republike_srbije_na_prvoj_medjuvladinoj_konferenciji_o_pristupanju_republike_srbije_evropskoj_uniji.pdf, 22.5.2022.„Ставови грађана према ЕУ интеграцијама”, Истраживање јавног мњења, TNS
Medium Galup, Интернет: https://europa.rs/files/02.12.%20istrazivanje%20pp%20s.pdf, 22.5.2022.„Стратегија развоја јавног информисања у Републици Србији”, Интернет:https://uns.org.rs/sw4i/download/files/box/_id_4856/medijska-strategija-nakon-sprovedene-javne-rasprave_cyr.docx, 22.5.2022.„Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији запериод 2020–2025”, Интернет: https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/medijska_strategija210_cyr.pdf, 22.5.2022.„Уговор о Европској унији”, Интернет: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_2&format=PDF, 22.5.2022.„Закон ЕУ о дигиталним услугама”, Интернет: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package, 22.5.2022.„Заштита права на слободу изражавања по Европској конвенцији о људскимправима”, стр. 11, Интернет: https://rm.coe.int/5-mne-protecting-the-right-to-foe-under-european-convention-on-human-r/16809691b1, 22.5.2022.
7) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУПредметном анализом ауоторка је дошла до закључка да су медијинајактивнији чинилац европског пута једне земље, поред изабранихпредставника власти. Рационално и на аргументима засновано разматрањетеме значаја и улоге медија у процесу европских интеграција, према ауторкиутиче на враћање медијског и јавног дискурса ка вери у медије, аналитичаре,стручњаке из дате области. Савремени медији у себи неминовно интегришудруштвене мреже (social media), које уз помоћ „економије пажње” и моћи даматеријализују интересовање публике, кроз нецензурисане објаве стварајувелику опасност од преливања лажних вести (fake news) у дескове водећихинформативних сервиса. Непоуздане и непроверене вести, које потичу садруштвених мрежа, стварају загађену и запаљиву атмосферу која не погодујестварању односа поверења на релацији грађани – ЕУ. Друштвене мрежеспуштају на најнижу лествицу традиционалну моћ која се приписујемедијима, који су некада важили за неприкосновене. Следствено, чланице ЕУкао и земље кандидати, као што је то и Република Србија, морају иматиефикасно законодавно и регулаторно тело како би се томе супротставиле. Заангажовану и делотворну медијску сцену на пољу европских интеграција,неопходно је подстицање рада оних новинара који су спремни да крозскладно деловање знања, етике, истинитог извештавања подстакну пажњу
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и подршку за тему европских вредности. У том смислу, европске интеграцијемогу постати неизоставна тема у јавној сфери, која заслужују посебну пажњупредставника власти, али и шире јавности као једне врсте њиховогконтролног механизма.
THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE MEDIA IN THE PROCESS OF

ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

Summary: The subject paper sheds light on the importance of the media in theprocess of European integration. Emphasis is placed on controlling this processand building trust. It also examines the threats posed by Euroscepticism, thedevelopment of an anti-European climate, as well as the issue of media pluralism.The research methods are aimed at proving the hypothesis that the media is anindispensable element in creating support for the European integration process.The basic aspect of the work is identifying and researching the advantages anddisadvantages of media influence in this political process. Past practice has shownthat the media have an undeniably significant role in the process of creating anddistributing information related to the progress of candidate countries in joiningthe European Union. Certain conclusions emerge from the analysis, indicating thatthe role of the "mainstream" media in informing the public about all significantaspects of this process is not negligible. Looking at the activities of relevant actorsin the process of Serbia's EU accession and strategic decision making regarding theharmonisation of domestic legislation with EU law, it is possible to conclude thatthe media serve not only for the placement of specific information about Europeanintegration, but also for continuous and comprehensive education of the publicabout how to achieve this process. Comprehensive media coverage of this process,along with the adoption of media strategies, contributes to the formation of anenvironment open enough for dialogue, the implementation of the necessarysystemic reforms, and the realisation of activities necessary for the acquisition ofthe status of an equal member of the EU.
Keywords: EU, media, European integration process, media regulation,communication, public sphere, Serbia.
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ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
У ДОКТРИНИ НЕМАЧКОГ УСТАВНОГ СУДА: 

ЧИЈА РЕЧ ЈЕ ПОСЛЕДЊА?

Жаклина НОВИЧИЋ1

Апстракт: Предметни рад разматра проблематику европских интеграцијау судској пракси Савезног уставног суда Немачке (Bundesverfassungsgericht).Анализа обухвата јуриспруденцију која је развијана према принципупрвенства права Европске уније (ЕУ) у односу на национална права државачланица, а од чијег апсолутног важења је Савезни уставни суд постепеноодступио. Поменута пракса Савезног уставног суда датира још од срединеседамдесетих година 20. века, а њоме је обухваћен читав низ случајева којису се тицали заштите основних људских права. Отуд је, путем резерве „сведок” (Solange), Савезни уставни суд Немачке изградио праксу која му јепослужила да након великих ревизија Оснивачких уговора ЕУ (из Мастрихтаи Лисабона), приступи оспоравању деловања институција ЕУ. Крозконструисање нових резерви – „уставни идентитет” и ultra vires, Савезниуставни суд је оспорио апсолутно првенство права ЕУ. Коначно, актуелниспорови пред овим Судом, везани за хитан програм откупа обавезница токомпандемије од стране Европске централне банке, довели су до пресуде којомсе деловање ове институцијe ЕУ, али и Суда правде, проглашава за деловање
ultra vires. Ипак, актуелна немачка Влада дала је уверавање Комисији ЕУ да
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то неће бити преседан и да ће такав тренд бити заустављен. Одговорнемачког Савезног уставног суда очекује се крајем 2022. године.
Кључне речи: ЕУ, Немачка, Савезни уставни суд, прекорачење надлежности,
ultra vires, уставни идентитет, суверенитет, Европска централна банка
1) УВОДПоследњих година немачки Савезни уставни суд (СУС), више пута јеусталасао европску јавност. Пресуда СУС-а од 5. маја 2020. године, о програмуЕвропске централне банке (ЕЦБ) за откуп обавезница јавног сектора (Public

Sector Purchase Programme, PSPP), оставила је у шоку посматраче суочене сапреседаном да је овај национални суд прогласио ultra vires актом одлукуЕвропског суда правде (ЕСП).2 И други национални судови су одбијали дапримене пресуде ЕСП, али ниједна није представљала овако експлицитносупротстављање највишој судској инстанци у ЕУ, нити била тако бучнопропраћена и далекосежна.3 И мада су, у крајњем, судије из Карлсруеа далеправо банкарима из ЕЦБ, повлачећи се пред политичким налогом који судобили од Бундестага и нове немачке Савезне владе, они су у прилици да сепоново баве „истом метом” са „истог одстојања” ‒ са засад неизвеснимисходом. У току је, наиме, нови спор о тзв. коронакешу, односно програму ЕЦБза хитне куповине обавезница током пандемије (Pandemic Emergency Purchase
Programme, PEPP), који ће доспети на коначно пресуђивање крајем 2022.године, можда баш у време објављивања текста који је пред читаоцем.4Споменути спорови само су последњи у низу судских предмета који суомогућили немачком Савезном уставном суду да формира мишљење о односунемачког правног система и права ЕУ, пресудама ЕСП, овлашћењима
2 “Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020”, BVerfG, 2 BvR 859/15, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20200505_2bvr085915.html, 2.11.2022. „Европски суд правде”је колоквијални назив за Суд правде ЕУ; даље у тексту користи се скраћеницаколоквијалног назива овог суда (ЕСП).  О програму ЕЦБ за откуп обавезница јавногсектора (PSPP), видети Интернет: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/pspp-qa.en.html, 2.11.2022.3 Постоје, заправо, само два претходна примера за наведену праксу, чешки и дански, гдесу национални судови одлуке ЕСП прогласили ultra vires актом непримењивим уматичној земљи. Обе одлуке су, међутим, ограничених ефеката ‒ не односе се наделовање институција ЕУ, већ на тумачење унутрашњег права у светлу права ЕУ. Видети:Niels Petersen, Konstantin Chatziathanasiou, “Primacy’s Twilight? On the Legal Consequencesof the Ruling of the Federal Constitutional Court of 5 May 2020 for the Primacy of EU Law”,European Parliament, Study Requested by the AFCO committee, PE 692.276 ‒ April 2021, p. 8. 4 “Beschluss des Zweiten Senats vom 15. April 2021”, BVerfG, 2 BvR 547/21, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20210415_2bvr054721.html, 1.11.2022.



институција ЕУ, и ‒ у крајњој линији ‒ да оцрта важеће границе европскеинтеграције тамо где их он налази. Пресуде СУС-а често нису само легалистичкеопсервације, будући да третирају економску конституцију ЕУ, садржеполитичку филозофију интеграције и, коначно, задиру директно у односе моћиу ЕУ. У овом историјском тренутку, када се ЕУ налази у својеврсномконституционалном лимбу, и када се очекује нови осврт СУС-а о пандемијскомпрограму ЕЦБ, згодна је прилика за један свеобухватни осврт на досадашњиразвој доктрине СУС-а у погледу односа према европским интеграцијама. У начелу, на питање „чија реч је последња” у споровима измеђунационалног и наднационалног у ЕУ, СУС је прихватио првенство, односнонадређеност права ЕУ, али уз три значајна изузетка. Први изузетак представљатзв. резерва „све док” (Solange), други је концепција „уставног идентитета”(Identitätskontrolle), а трећи резерва ultra vires (изван овлашћења).5 Друга дваизузетка развијена су на основу првог и најстаријег, а сва три се у судској праксипреплићу.6 Наведено разликовање представља солидан аналитички оквир заструктурирање анализе у овом тексту, која садржи кратак преглед ранијегразвоја са нагласком на новијој судској пракси СУС-а.7 Колико ова тема излазииз оквира нормативног и задире директно у европску (економску)конституцију и, најзад, у односе моћи у њој, осветлиће наставак текста. 
2) КОРЕНИ ДОКТРИНЕ СУС У почетку европских интеграција, немачки СУС је прихватао, и у начелу иу пракси, првенство права ЕУ. Од седамдесетих година 20. века развијао је,међутим, резерву „све док” у низу пресуда у предметима „Золанге” (Solange I,

II, III). Она се заснива на разликовању и упоредивости основних људскихправа на европском и на националном нивоу, на основу које је СУС себи даоеправо да преиспитује уставност права ЕЗ/ЕУ. У новијој судској пракси, резерва„све док” била је примењена у споровима везаним за тзв. европски налог за
хапшење и тзв. право на заборав.

Пресуде „све док” (Solange I, II, III)На питање да ли као национални уставни суд он може да преиспитујеуставност права ЕУ (тј. услађеност са Основним законом Немачке), СУС је изнео
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5 Niels Petersen and Konstantin Chatziathanasiou, “Primacy’s Twilight?”, op. cit., p. 19. 6 Жаклина Новичић, Првенство права Европске уније и национална контрола прекорачења
надлежности ЕУ – случај Немачке, Институт за међународну политику и привреду,Београд, 2013, стр. 33, итд.7 За преглед доктрине првенства права ЕУ у судској пракси ЕСП, о којој је наширокописано на другим местима, видети претходне две референце.
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афирмативни одговор у првој пресуди „све док” из 1974. године (тзв. Solange
I).8 Као услов за то преиспитивање, СУС је поставио ситуацију у којој право ЕУне гарантује заштиту људских права еквивалентну оној коју пружа немачкиУстав. Другим речима, немачки судови примењују право ЕЗ „све док” je онокомпатибилно са немачким Уставом и његовом применом која се захтева уНемачкој. Мада је наведеном конструкцијом СУС поставио основ запроглашење акта ЕУ неуставним, он то у конкретном спору на крају нијеурадио, тј. није потврдио кршење основних права немачког држављанина,подносиоца тужбе у наведеном спору. Пресуда је, ипак, имала утицај на развојкасније праксе.9 Наиме, после ње је значајан број уставних тужби поднет предСУС позивајући се на кршење основних права у актима ЕЗ. С друге стране, ЕСПје наставио да развија јуриспруденцију основних права на европском нивоу.Као последица описаног развоја наступило је и прилагођавање у пракси СУС-а, односно ублажавање претходно изнетог става у следећој пресуди по обрасцу„све док” из 1986. године (Solange II).10 СУС је тада најавио да ће се уздржати одконтроле уставности права ЕУ „све док” ЕЗ (и посебно пракса ЕСП), наеквивалентан начин гарантује ефикасну заштиту основних људских права одпрерогатива јавних власти која је упоредива са заштитом коју пружа немачкиУстав. Формално је СУС и у спору Solange II задржао право да интервенише убудућности, ако се покаже да је ниво заштите основних права у ЕЗ недовољан,али се на ту резерву више није позивао и, штавише, изразио је приличнузабринутост да је у контексту основних права судска пракса ЕСП посталапревише опсежна.11 Прилику да још једном опроба резерву „све док” СУС једобио 2000. године у спору који се, на бази основних права, развио око квотаза банане из трећих земаља које се увозе у ЕУ (Bananenmarktordnung), познатомкао предмет Solange III.12 СУС је одбацио жалбу у конкретном спору инедвосмислено потврдио кооперативну природу свог односа са ЕСП, мада идаље оставио отвореном могућност да прихвати жалбу против права ЕУ/ЕСП. 

„Европски налог за хапшење” и „право на заборав”После пресуде СУС-а у последњем спору из серије Solange, оправдано сепостављало питање ‒ да ли развијена доктрина има икакву практичну
8 “Beschluß des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974”, BVerfG,  2 BvL 52/71, Интернет:https://openjur.de/u/56232.html, 1.11.2022.9 Niels Petersen, Konstantin Chatziathanasiou, op. cit., p. 20.10 “Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986”, BVerfG,  2 BvR 197/83, Интернет:https://openjur.de/u/56233.html, 1.11.2022.11 Niels Petersen, Konstantin Chatziathanasiou, op. cit.12 “Beschlus des Zweiten Senats vom 7. Juni 2000”, BVerfG, 2 BvL 1/97, Интернет:http://www.bverfg.de/e/ls20000607_2bvl000197.html, 1.11.2022.



важност, све до наредних прилика у предметима везаним за „право назаборав” из 2019. године. Преседан за две пресуде овог типа направљен јејош 2005. године у првом спору везаном за „европски налог за хапшење”(European Arrest Warrant I; Europäischer Haftbefehl I).13 СУС је тада заузео ставда немачко законодавство, када спроводи неки правни акт ЕУ, мора да сепридржава основних права која важе у Немачкој ‒ у мери у којој (или „сведок”) односни правни акт ЕУ дозвољава дискрецију у погледуимплементације. Наведени приступ СУС је проширио у првој пресуди везанојза „право на заборав” (или „право на брисање”; Right to be forgotten I; Recht auf
Vergessen I) из новембра 2019.14 Спор се тицао имплементације „Опште уредбео заштити података” у ЕУ (GDPR).15 Уставни суд је овом приликом потврдиогоре наведени преседан, односно став да су немачке власти везане(немачким) основним правима у оној мери у којој имају дискреционо правопри примени права ЕУ. Додао је и то да се при имплементацији права ЕУ,основна права морају тумачити у светлу „Европске повеље о људскимправима” и, штавише, отишао и даље тврдећи да позивање на немачкаосновна права неће бити довољно уколико постоје индикације да она непружају адекватан ниво заштите. Сматра се да је наведеним ставом, украјњем, СУС поништио резерву „све док” (Solange).16 У сваком случају, његовстав је био потпуно кооперативан у односу на ЕСП: основна права обезбеђенау оквиру ЕУ директно се морају узимати у обзир пред немачким судовима, аако њихово тумачење није јасно, од ЕСП се мора затражити прелиминарномишљење (чл. 267 УФЕУ).17 То је потврдио и у наредној пресуди о „праву назаборав” (Recht auf Vergessen II), објављеној истовремено са претходном, а којасе односила на преиспитивање рада немачких органа на основу правнихаката ЕУ у потпуно хармoнизованим областима.18 СУС је опет задржао правода преиспитује усклађеност аката немачких органа са основним правима у
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13 “Urteil des Zweiten Senats vom 18. Juli 2005”, BVerfG, 2 BvR 2236/04, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20050718_2bvr223604.html, 1.11.2022.14 “Beschluss des Ersten Senats vom 06. November 2019”, BVerfG, 1 BvR 16/13, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20191106_1bvr001613.html, 1.11.2022.15 “General Data Protection Regulation; Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliamentand of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to theprocessing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive95/46/EC”, OJ L 119, 4.5.2016, pp. 1–88.16 Niels Petersen,Konstantin Chatziathanasiou, “Primacy’s Twilight?,” op. cit., p. 21. 17 BVerfG, 1 BvR 16/13, para. 72.18 “Beschluss des Ersten Senats vom 06. November 2019”, BVerfG, 1 BvR 276/17, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20191106_1bvr027617.html, 1.11.2022.
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ЕУ и потврдио да ће, у случају постојања нејасноћа у тумачењу, то чинити усарадњи са ЕСП (поступак добијања прелиминатног мишљења од ЕСП).19У описаном развоју доктрине и праксе СУС-a, уочљиво је да се све вишепозивао на основна права у ЕУ, поштујући њихово тумачење од стране ЕСП,односно да је све мање инсистирао на примени основних права обезбеђенихсамим немачким Уставом. Тиме је одступио од тренда наговештеног првомпресудом „све док” (Solange I), према којем заштита основних права обезбеђенау ЕУ има надређени статус ‒ али само уз резерву да ЕУ пружа адекватнузаштиту основних права. Чини се да после две последње пресуде везане за„право на заборав”, резерва „све док” има само теоријску релевантност. СУС се,ипак, формално није у потпуности одрекао права на контролу аката немачкихвласти у погледу њихове усклађености сa основним правима, чак и ако су онапотпуно одређена правом ЕУ, што није без потенцијала за сукобе. 
3) РАЗВОЈ ДОКТРИНЕ: „УСТАВНИ ИДЕНТИТЕТ” 

И ULTRA VIRES КОНТРОЛАПод горе наведеним називима, СУС је развио нове резерве за изузимањеод начелног важења надређености права ЕУ. Концептуално, обе потичу изобразложења пресуде СУС-а у спору о устaвности Уговора о ЕУ из Мастрихта(1992), али су пуније развијене тек у пресуди о уставности Лисабонскогуговора (2009). У консeквентној пракси СУС-a, често се преплиће применаових резерви, што долази посебно до изражаја у пресудама новијег датумавезаним за ЕЦБ. Ипак, зарад прегледности, у овом делу текста износимоодвојени преглед развоја и садржаја наведених елемената доктрине СУС-a упогледу европских интеграција. 
Контрола „уставног идентитета”Преиспитујући немачку ратификацију Уговора из Мастрихта о оснивањуЕвропске уније, СУС је дао назнаке о концепцији „уставног идентитета”(Identität der Verfassung).20 Наиме, тада је заузео став да се Оснивачки уговориЕУ у Немачкој могу ратификовати само у складу са одређеним основнимпринципима немачког Устава који имају „вечно важење”, односно који сузаштићени тзв. гаранцијом вечности (Ewigkeitsgarantie).21 У том контексту, СУС

19 Ibid., paras. 50, 68‒71.20 “Urteil des Zweiten Senats vom 12. Oktober 1993”, BVerfG, 2 BvR 2134/92, 2 BvR 2159/92,Интернет: https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html, 1.11.2022.21 Ради се о члану 79.3. Основног закона који прописује да нису дозвољене промене Уставакоје утичу на поделу федерације у покрајине, учешће покрајина у законодавству, или



је изразио резерве на уставност Уговора из Мастрихта, посебно у погледупостојања демократије у ЕУ, али је упркос уоченом дефициту закључио да је онкомпатибилан са захтевима немачког Устава. Доктрина уставног идентитетапрецизирана је и даље проширена у пресуди СУС-a из 2009. године, оуставности лисабонске ревизије Основачких уговора ЕУ (Уговор изЛисабона).22 СУС је сада идентификовао кључне области „уставног идентитета”,односно надлежности које су посебно осетљиве и не могу се пренети на нивоЕУ чак ни променом Оснивачких уговора ЕУ. Ту спадају: кривично право,цивилни и војни монопол на употребу силе (национална одбрана),фундаменталне фискалне одлуке о јавним приходима и расходима (буџетскисуверенитет), одлуке о обликовању услова живота у социјалној држави(држава благостања), као и одлуке које посебно зависе од претходногразумевања културе, историје и језика, као што су оне у области породичногправа, образовања, медија, верских заједница, и сл. (културносамоопредељење).23 Из наведеног набрајања конкретних области „уставногидентитета” који има „вечно” важење, јасно је да је овим отворен огроманпростор за сукоб немачке националне државе и наднационалне организацијеевропске интеграције. Лисабонском пресудом СУС је изнео снажну критикудемократског дефицита у ЕУ и поставио далекосежна ограничења европскојинтеграцији, да би на крају опет пропустио да Лисабонски уговор прогласинеуставним само зато што, у најкраћем, ЕУ још није прешла формални праг зафедерацију, односно још увек има делегирани карактер заједнице суверенихдржава (Staatenverbund).24 Ипак, лисабонска пресуда СУС-а са доктрином
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на основне принципе постављене у члану 1 и члану 20 Основног закона. Члан 1 сеодноси на неприкосновеност људског достојанства и људска права наведена у низуследећих чланова (до 20). Члан 20 дефинише Немачку као демократску и социјалнусавезну државу; прописује да сва власт припада народу; прописује поделу власти назаконодавство, које је подређено уставном поретку, и извршну и судску власт које сувезане законима; прописује и то да сви Немци имају право на отпор свакој особи којатежи укидању уставног поретка ако други лекови нису могући. Видети: Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland, Интернет: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html, Oktober 1993”, BVerfG, 2 BvR 2134/92, 2 BvR 2159/92, Интернет:https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html, 1.11.2022.22 “Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009“, BVerfG,  2 BvE 2/08; BVerfG, Urteil des ZweitenSenats vom 30. Juni 2009 ‒ 2 BvE 2/08, Интернет: http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208.html, 1.11.2022.23 “Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009”, op. cit., paras. 247‒249. 24 Жаклина Новичић, Дејан Гајић, „Уставни идентитет као ограничење европскеинтеграције: Случај „Лисабон” пред немачким Савезним уставним судом”, у: ДушкоДимитријевић, Брано Миљуш (урс), Хармонизација законодавства Републике Србије са
правом Европске уније, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009,стр. 155‒185.
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„уставног идентитета” изазвала је бурне реакције ‒ до оспоравања да за њууопште и постоји експлицитно нормативно оправдање у немачком Уставу.25Две наведене епохалне пресуде СУС-a, о уговорима ЕУ из Мастрихта иЛисабона, односе се првенствено на сам појам преноса надлежности санационалног на ниво ЕУ. Оне, дакле, не доводе директно у питање принципнадређености права ЕУ на основу његове некомпатибилности са „уставнимидентитетом”. Могућност сукоба на том основу појавиће се нешто каснијекада је СУС, избегавајући отворени сукоб са доктрином првенства права ЕУ,применио доктрину „уставног идентитета” на секундарно право ЕУ унаставку спорова везаних за „европски налог за хапшење”. Тако је у спору из2015. године (Europäischer Haftbefehl II), СУС афирмисао став да правни актиЕУ, попут „Оквирне одлуке о Европском налогу за хапшење”, у Немачкој немогу бити примењени уколико нису у складу са „уставним идентитетом”, причему се овде радило о оном његовом „вечно гарантованом” елементу који сеодноси на људско достојанство.26 Поред начелно јасно дефинисаног става, уконкретном случају СУС није потврдио повреду немачког „уставногидентитета”, још једном јасном афирмацијом кооперативности.
Ultra vires – Контрола прекорачења надлежностиКроз све досад наведене пресуде назиру се обриси ultra vires доктриненемачког СУС-а, с обзиром на генерално значење овог латинског назива запоступке институција који су изван надлежности, овлашћења, закона, устава,дакле ‒ неовлашћене поступаке. У пресуди о Уговору из Мастрихта у фокусуСУС-а било је питање усклађености ове уговорне ревизије ЕУ са немачкимпринципом демократије, мада се упућивање на ultra vires и тада појавило. Упресуди о Уговору из Лисабона, СУС експлицитније разрађује ову концепцију,преузимајући исказ о „правним инструментима који прекорачују границе” изпресуде о Уговору из Мастрихта, као и класичан концепт јавне власти којаделује без надлежности.27 Према пресуди „Лисабон” СУС-а, овај национални судне само да може да преиспитује сагласност права ЕУ са немачким Уставом, каои то да ли институције ЕУ делују изван својих надлежности, већ је дужан дапримени контролу ultra vires деловања да би демократски процес доношења

25 Daniel Halberstam and Christoph Mollers, “The German Constitutional Court says’Ja zuDeutschland!’”, German Law Journal, 2009, Vol. 10, No. 8, p. 1241. За ширу расправу видетицео специјални број наведеног часописа (2009: Vol. 10, No. 8). 26 “Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015”, BVerfG, 2 BvR 2735/14, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20151215_2bvr273514.html, 1.11.2022.27 Frank Schorkopf, “The European Union as An Association of Sovereign States: Karlsruhe’sRuling on the Treaty of Lisbon”, German Law Journal, 2009, Vol. 10, No. 8, pp. 1238‒1240.



одлука у Немачкој био заштићен.28 Другим речима, право ЕУ не може да буденадређено националном правном поретку уколико не произлази изнадлежности које су државе чланице изричито пренеле на ЕУ оснивачкимуговорима.29 Ипак, СУС је на крају потврдио да је преиспитивање аката органаЕУ резервисано само за случајеве „очигледних прекорачења”.30 Али, сигнал којије тада упутио многи су тумачили као јасну жељу да игра активнију улогу уевропским односима. Нову прилику СУС је добио годину дана након Лисабонске пресуде, али јеи тада одлучио да рестриктивно протумачи ultra vires доктрину како бисмањио потенцијал сукоба са ЕСП. Ради се о низу пресуда под заједничкимколоквијалним називом Манголд/Ханивел (Mangold/Honeywell) започетих2005. године, а доспелих на коначно пресуђивање 2010. године. Пред СУС сенашло питање да ли пресуда ЕСП у случају „Манголд” представља ultra vires, нашта је он одговор дао у пресуди „Ханивел” покушајем да прецизира овудоктрину.31 СУС је, наиме, заузео став да се правни акт ЕУ може класификоватикао ultra vires само под три услова. Прво ‒ ако постоји сумња у тумачењенадлежности ЕУ, питање се мора упутити ЕСП-у на прелиминарно мишљење,без чијег мишљења СУС не може да поништи правни акт ЕУ према доктрини
ultra vires. Друго ‒ повреда надлежности ЕУ мора бити „очигледна”, чиме СУСпотврђује да разумно неслагање око тумачења правних норми може да постоји,али и да би резерву ultra vires требало користити само када правно тумачењеврло значајно напушта сферу разумног, када је „објективно арбитрарно”.Коначно, повреде надлежности у овом контексту морају бити „веома значајнеу структури надлежности између држава чланица и Уније, с обзиром на начелопреноса и обавезујућу природу закона према владавини права”. У крајњем, СУСје у конкретном спору пресудио да је ЕСП још увек деловао у оквиру својихнадлежности, признајући му да има право да тумачи уговоре ЕУ „динамично”.32
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28 BVerfG, 2 BvE 2/08, paras. 132, 140‒141.29 Ibid., paras. 234–240.30 Ibid., para. 240.31 “Beschluss des Zweiten Senats vom 06. Juli 2010”, BVerfG, 2 BvR 2661/06, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20100706_2bvr266106.html, 2.11.2022.32 Жаклина Новичић, „Преиспитивање ултра вирес акта Европског суда правде – Случај
Mangold/Honeywell”, Европско законодавство, 2010, бр. 33‒34, стр. 246‒274; „Директнаи хоризонтална примена директиве и општег принципа забране староснедискриминације – Случај Mangold vs. Helm (2005)”, Европско законодавство, 2010, бр.33‒34/10, стр. 234‒245; Жаклина Новичић, Немања Петровић, „Забранадискриминације у праву ЕУ: ‘хоризонтализација’ општег принципа и директиве упредметима Манголд и Куцукдевеци”, у: Душко Димитријевић (ур.), Хармонизација
законодавства Републике Србије са правом Европске уније (II део), Институт замеђународну политику и привреду, Београд, 2012, стр. 808‒828.
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4) НОВИЈА СУДСКА ПРАКСА СУСИнтересантно је да се новија судска пракса немачког СУС-a у погледулимита европске интеграције и првенства права ЕУ односи на деловањеЕвропске централне банке и активност познату под називом „квантитативнопопуштање” (quantitative easing), тј. куповину државних обавезница нафинансијским тржиштима чији ефекти се изједначавају са штампањем новца.Важно је за почетак напоменути и то да постоји уговорна забрана директнекуповине државних обавезница од стране ЕЦБ (чл. 123 УФЕУ). У тумачењимаове групе спорова од стране СУС-a, он се првенствено позива на прекорачењенадлежности (ultra vires), мада се допунски користи и резервом очувања„уставног идентитета”. 
Програм ЕЦБ „Отворене монетарне трансакције” (ОМТ)Први споран програм ЕЦБ за куповину државних обавезница избио је наврхунцу европске дужничке кризе (2012), када је ЕЦБ своју политикуобјавила у саопштењу за јавност у којем саму себе овлашћује на куповинуобавезница држава чланица ЕУ на секундарном тржишту, под банкарско-технократским називом програма „Отворене монетарне трансакције”(Outright Monetary Transactions).33 Мада у оквиру овог програма никад нисуобављене конкретне куповине, он је постигао прокламовани циљ смањењаобима државних обавезница унутар еврозоне. Упркос томе, групазаинтересованих немачких грађана и политичара повела је спор пред СУС,жалбом на ultra vires деловање ЕЦБ у програм ОМТ. СУС је предмет прихватио,а потом квалификовао поменуто саопштење ЕЦБ као кршење надлежности,заснивајући ту оцену на два аргумент у пресуди о ОМТ (ОМТ Beschuss).34Наиме, мада се ОМТ програм односио на куповину обавезница насекундарним тржиштима, државе чланице ЕУ су у могућности да продајудужничке инструменте трећим особама које ће их затим проследити ЕЦБ-у,што представља намерно заобилажење поменуте забране из члана 123 УФЕУкоје је СУС овом приликом окарактерисао као кршење забране. Друго, СУС јепотврдио да је ЕЦБ прекорачила мандат на бази тога што је из сферемонетарне политике и мандата одржања стабилности цена (чл. 127 УФЕУ),загазила у подручје економске политике смањењем трошковарефинансирања евра за чланице еврозоне са буџетским проблемима. Због

33 “Press Release on Technical features of Outright Monetary Transactions”, ECB, 6 September2012, Интернет: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html,2.11.2022.34 “Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Januar 2014”, BVerfG, 2 BvR 2728/13, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20140114_2bvr272813.html, 2.11.2022.



наведених сумњи, СУС је покренуо поступак добијања прелиминарногмишљења од ЕСП-a у складу са захтевима постављеним у претходној судскојпракси. ЕСП је пак одбацио аргументацију СУС-а и заузео став да је политикаОМТ у складу са надлежностима ЕЦБ (спор Gauweiler and Others).35 При томе,ЕСП је признао да постоји јасно заобилажење забране из чл. 123 УФЕУ, штоипак не доводи до закључка да је било каква активност на секундарномтржишту аутоматски забрањена. Надаље, ЕСП је одбацио и покушај СУС-а дапрограм ОМТ квалификује као кршење УФЕУ према чл. 127 УФЕУ, тврдећи даје та мера била неопходна за очување кохерентности и делотворностимонетарне политике ЕЦБ у целој еврозони. То што су се ефекти саопштењаЕЦБ из сфере монетарне политике прелили и на економску политику у којојЕЦБ нема надлежност, ЕСП је сматрао секундарним. У коначној пресуди (ОМТ
II), СУС је генерално прихватио тумачење ЕСП (21. јун 2016).36 Мада је изразиоодређене сумње у вези са образложењем, СУС је заузео став да пресуда ЕСПније „очигледно” прекршила уговоре ЕУ, те да је његова аргументација ускладу са формулацијом уговора ЕУ и претходном судском праксом. После описаног повлачења пред мишљењем ЕСП, СУС је недавно (30. јула2019), поново био у прилици да пресуђује о оптужби за ultra vires деловањеЕЦБ поводом две њене уредбе којима себи приписује овлашћење за надзорнационалних банака (спор Europäische Bankenunion), где већ и самом СУС-упрекорачење надлежности није било довољно „очигледно”.37 Све у свему, дотада се, упркос свим резервама, СУС није отворено успротивио ЕСП-у, мада је,више или мање успешно, „користио предности сивих зона у тумачењу праваЕУ да подстакне ЕСП у одређеним смеровима”.38 Први пут у својојјуриспруденцији СУС ће се успротивити пресуди ЕСП-а као ultra vires акту успору који следи. 

Програм ЕЦБ за куповину обавезница 
јавног сектора (PSPP)За разлику од претходног, овде се ради о програму ЕЦБ-а из октобра 2014.године, који не само да је заживео већ се процењује да је његов обим

Европско законодавство, бр. 80/2022

265

35 Case C-62/14, Gauweiler and Others; Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 June 2015,Интернет: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-62/14, 2.11.2022.36 “Urteil des Zweiten Senats vom 21. Juni 2016”, BVerfG, 2 BvR 2728/13, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20160621_2bvr272813.html, 2.11.2022.37 “Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juli 2019”, BVerfG, 2 BvR 1685/14, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20190730_2bvr168514.html, 2.11.2022.38 Niels Petersen and Konstantin Chatziathanasiou, op. cit., p. 7.



Европско законодавство, бр. 80/2022

266

превазишао 2,6 трилиона евра.39 Он је омогућио ЕЦБ-у да купује обавезницечланица еврозоне на секундарном тржишту, дакле, не директно од самихчланица већ од трећих страна након што су би их ове емитовале. Програм једоспео пред немачки СУС у мају 2015. године, са образложењем да су немачкавлада, парламент и централна банка прекршили Устав тиме што нисупредузели све могуће мере да зауставе програм ЕЦБ-а. СУС је 18. јула 2017.године одлучио да обустави поступак и затражи од ЕСП-а прелиминарномишљење.40 Притом је изразио сумњу у надлежности ЕЦБ-а да имплементирапрограм, с обзиром на забрану из члана 123 УФЕУ и мандат из члана 127УФЕУ. ЕСП је, међутим, 11. децембра 2018. године заузео став да је Програмкомпатибилан са уговорима ЕУ (пресуда Wiess and Others).41 Уместо даспроведе наведену одлуку ЕСП-а, СУС је у пресуди од 5. маја 2020. годинепрогласио и одлуку ЕСП-а и односни програм ЕЦБ-а ultra vires актима којикрше немачки Устав. У најкраћем, аргументација гласи да је ЕСП деловао вансвојих надлежности тиме што није узео све релевантне факторе у обзир прианализи пропорционалности, и није применио с пуно поштовања стандардпреиспитивања. Даље, програм ЕЦБ-а и сам представља кршење уговора ЕУ,будући да га ЕЦБ није довољно успешно оправдала. Коначно, СУС је даомогућност ЕЦБ-у да исправи наведени недостатак тиме што ће пружитипроцену пропорционалности Програма у року од три месеца, након чега ће,уколико се то не деси, СУС наложити немачкој централној банци (Bundesbank)да престане да учествује у Програму. 
Кључни налази из пресуде У кључној пресуди у којој формира судски став према европскиминтеграцијама (2 BvR 859/15) СУС је, дакле, прогласио ultra vires актима ипресуду ЕСП (у случају Weiss) и сам Програм ЕЦБ. Надлежност да преиспитуједа ли су акти институција ЕУ унутар прописаних овлашћења, тј. ultra vires,СУС је извео из принципа демократије и права на учешће на изборимагарантованих у чл. 20.2 и чл. 38 немачког Основног закона (парас. 101‒109).Образложење гласи да принцип демократије захтева да надлежности које сепренесу на наднационалну организацију морају бити добро дефинисане иограничене, из чега СУС изводи обавезу немачке Владе и Парламента да

39 “Bundesverfassungsgerichts-Urteil zum Staatsanleihenkaufprogramm (PSPP) vom 5.5.2020”,
Bündnis Bürgerwille e.V., Интернет:https://buendnis-buergerwille.de/staatsanleihenkaufprogramm, 2.11.2022.40 “Beschluss des Zweiten Senats vom 18. Juli 2017”, op.cit.41 Case C-493/17, Weiss and Others, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 December2018, Интернет: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-493/17,2.11.2022.



прате потенцијална прекорачења надлежности наднационалне организацијеи да предузимају мере за исправљање таквих повреда (пара. 109). Полазећиод тога, СУС је за себе задржао право да преиспитује усклађеност деловањаинституција ЕУ са њиховим надлежностима (парас. 110‒113). При томе, СУСпризнаје да се надлежности институција ЕУ морају тумачити узимајући уобзир тумачење ЕСП-а, али сматра да он не може да следи праксу ЕСП-ауколико су његова тумачења „неразумљива” или „објективно произвољна”(пара. 118). Надаље, СУС разматра потенцијално кршење забране куповинедужничких инструмената директно од држава чланица (чл. 123 УФЕУ), каои то да ли се Програм ЕЦБ-а може квалификовати као монетарна политика(чл. 127 УФЕУ). У погледу забране задуживања, СУС износи озбиљне сумње уусклађеност програма са УФЕУ (чл. 123), али на крају сматра одлуку ЕСП-аправно оправданом (парас. 180‒221). Ипак, квалификација ове мере каомонетарне политике остаје изван правно прихватљивог, према СУС-у (парас.123‒153), при чему је посебно спорна примена теста пропорционалности одстране ЕСП-а (пара. 137). Штавише, СУС налази да је ЕСП био превишеуздржан у оцени пропорционалности, а будући да ЕЦБ има слаб демократскилегитимитет, њене надлежности се морају уско тумачити, апропорционалност њених мера строго испитивати (пара. 143). Супротнотоме, ЕСП је ограничио своју контролу на постојање „очигледне грешке упроцени” ЕЦБ и „очигледног” прекорачања онога што је неопходно запостизање циља (пара. 156). Пропуст ЕСП-а да примени строги стандардконтроле ЕЦБ-а навео је СУС да његову одлуку квалификује као„методолошки неоправдану”, „једноставно неразумљиву” и „произвољну изобјективне перспективе” (парас. 118, 133, 153). Стога пресуда ЕСП-а (Wiess
and Others) представља ultra vires акт и не представља обавезу за СУС. Онприхвата да је, у принципу, Програм ЕЦБ-а могао да служи циљу монетарнеполитике (пара. 166), али тврди да је при доношењу одлука ЕЦБ морала даузме у обзир и последице програма по ширу економску политику (парас.168‒175).42 Тиме што то није урадила, ЕЦБ је самим поступком доношењаодлуке о покретању Програма прекршила чл. 5 УЕУ (принциппропорционалности), што за последицу има прекорачење мандатамонетарне политике (пара. 177). Коначно, СУС оставља могућност ЕЦБ-у дапружи адекватну процену пропорционалности у року од три месеца, иначеби СУС забранио да Bundesbank настави са учешћем у Програму (пара. 235). Пресуда СУС-а изазвала је шок широм ЕУ и света, као потенцијална претњајединству и кохерентности права ЕУ.43 С друге стране, подносиоци уставне жалбе
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42 Case C-493/17, paras. 168‒175.43 Заиста бројне реакције на ову пресуду СУС-a немогуће је овде репродуковати. Каоеклатантан пример узбуђења које је пресуда изазвала, наводимо речи Џорџа Сороса да се
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оценили су је као „велики успех грађанске парнице” и „победу демократије,владавине права и економског разума”.44 Хитро је реаговао и Управни одборЕЦБ-а састанком о монетарној политици 3. и 4. јуна 2020, са којег је послаопоруку да је, у укупном макроекономском смислу, куповина обавезница дала„врло значајан позитиван допринос, како економском расту тако и инфлацијиу еврозони”.45 Том приликом су усвојене и две одлуке које садрже нову проценупропорционалности од стране ЕЦБ-a, с циљем отклањања недостатакаутврђених у пресуди СУС. Ти документи убрзо су достављени немачкиморганима, и у форми класификованих докумената стављени на увид члановимаБундестага који је, 2. јула 2020. године, већином гласова потврдио да је„свеобухватно” размотрен „принцип пропорционалности”, као и да програмЕЦБ-a поштује „уставни идентитет” Немачке.46 Подносиоци тужбе су, с другестране, тврдећи да ЕЦБ још увек није удовољила материјалним захтевима којипроизлазе из пресуде, поднели пред СУС два нова захтева за извршење(Vollstreckungsantrag).47 Наиме, они су тражили да се омогући приступ нејавнимдокументима ЕЦБ-a као и да се привремено обустави учешће Бундесбанке успорном програму ЕЦБ-a. СУС је, међутим, 29. априла 2021. одбио те захтеве.48Уједно, СУС је прихватио гаранцију Бундестага и Савезне владе у погледуефеката програма ЕЦБ-a, уз образложење да „Савезна влада и Бундестаг уживајушироку слободу разумевања, процене и маневрисања у овом контексту, и даније на Суду да у овом случају одлучује да ли процена пропорционалности ЕЦБ-а удовољава материјалним захтевима (...)”.49 Тиме је главни судски орган
ради о „претњи која би могла уништити ЕУ”. Видети: “The Crisis of a Lifetime”, Interview, May11, 2020. Интернет: https://www.georgesoros.com/2020/05/11/the-crisis-of-a-lifetime,3.11.2022. И цели специјални бројеви или одељци стручних часописа посвећени су овојпресуди СУС. Видети нпр. и: German Law Journal, 2020, Vol. 21, Iss. 5; Italian Law Journal, 2020,Vol. 6, No. 2. 44 “Bundesverfassungsgerichts-Urteil zum Staatsanleihenkaufprogramm (PSPP) vom 5.5.2020”,op. cit. 45 “Erfolglose Vollstreckungsanträge zum Urteil des Zweiten Senats zu dem PSPP-Anleihekaufprogramm der EZB,” Pressemitteilung Nr. 38/2021 vom 18. Mai 2021,  Интернет:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-038.html, 3.11.2022.46 Ibid. Против наведене одлуке били су само посланици из опозиционе „Алтернативе заНемачку”, док су уздржани остали посланици „Левице” (Die Linke).47 Извршни налог према немачком Основном закону (чл. 35) служи томе да се спроведуналази СУС-a и да доведе до повиновања основној одлуци о меритуму. 48 “Beschluss des Zweiten Senats vom 29. April 2021”, BVerfG, 2 BvR 1651/15, Интернeт:http://www.bverfg.de/e/rs20210429_2bvr165115.html, 3.11.2022.49 “Erfolglose Vollstreckungsanträge zum Urteil des Zweiten Senats zu dem PSPP-Anleihekaufprogramm der EZB”, op. cit.



Немачке анулирао ефекте своје претходне пресуде, схватајући да остали органинемачке државе „имају широку слободу разумевања, процене и маневра”, којаје прекорачена „само ако се уопште не предузму мере, ако су законодавне идруге предузете мере очигледно непримерене или потпуно неадекватне, илиако оне знатно не успевају да постигну циљ заштите”.50Европска комисија није, међутим, била задовољна описаним расплетомситуације, па је 9. јуна 2021. године, покренула прекршајни поступак противНемачке због повреде принципа првенства права ЕУ у овом процесу. То штоје СУС одбио два захтева за извршни налог, према мишљењу Комисије, „непоништава повреде које се односе на принцип првенства права Уније”.Комисија је изразила забринутост да пресуда немачког СУС-a представља„озбиљан преседан” за будућу праксу, како немачких тако и судова другихдржава чланица ЕУ. Стога је захтевала одговор Немачке у року од два месецана две кључне оптужбе.51 Прво, пресудом од 5. маја 2020. године немачки СУСје прекршио основне принципе права ЕУ, „посебно принципе аутономије,првенства, делотворности и једнообразне примене права Уније”. Другаоптужба односила се на непоштовање јурисдикције ЕСП-а, чију је пресуду(Weiss and Others) СУС прогласио ultra vires актом, уместо да је врати ЕСП-у напрелиминарно разматрање. Наведени прекршајни поступак Комисије противНемачке окончан је 2. децембра 2021. године, на сличан начин како јепокренут – кратким обавештењем објављеним на интернет страни Комисиједа се прекршајна процедура окончава, будући да Немачка сада „јасно признајепрвенство права ЕУ и ауторитет ЕСП”, што се даље образлаже у три ставке.52Прво ‒ у одговору на службену опомену Немачка је изразила „врло снажноопредељење, посебно да потврђује и признаје принципе аутономије,првенства, делотворности и јединствене примене права Уније, као ивредности утврђене чланом 2 УЕУ, укључујући посебно владавину права”.Друго ‒ према обавештењу Комисије, Немачка „изричито признаје ауторитетЕСП, чије су одлуке коначне и обавезујуће”, а такође „сматра да законитостаката институција Уније не може бити предмет преиспитивања путемуставних жалби пред немачким судовима, већ је може преиспитивати само
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50 Ibid. 51 “Primacy of EU law: Commission sends letter of formal notice to Germany for breach offundamental principles of EU law,” Letters of formal notice, European Commission,Infringement decisions, 9 June 2021, Brussels, Интернет: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743, 3.11.2022. 52 “Primacy of EU law: Commission closes infringement procedure based on formal commitmentsof Germany clearly recognising the primacy of EU law and the authority of the Court of Justiceof the European Union,” Letters of formal notice, European Commission, Infringement decisions,2 December 2021, Brussels, Интернет: https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/inf_21_6201?fbclid=IwAR1w6wbHhdcA5vxlqXTohUjxcgF3 
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ЕСП”. Треће ‒ Комисија је обавестила јавност и то да се „немачка влада,експлицитно позивајући се на своју дужност лојалне сарадње садржану уУговорима, обавезала да ће употребити сва средства која су јој нарасполагању да у будућности избегне понављање налаза ‛ултра вирес’ и даће преузети активну улогу у том погледу”. У међувремену су, 26. септембра 2021. године, одржани савезнипарламентарни избори у Немачкој и потом изабрана нова влада (на челу саканцеларом Олафом Шолцом). У новој влади ојачале су оне снаге које би даподстакну фискалну унију у ЕУ и даљи пренос надлежности на Брисел.Комуникација између нове владе Немачке и Комисије, која је и условилаокончање прекршајног поступка, остала је ван домашаја јавности.53 Уколикоозбиљно и дословно схватимо наведена уверавања пружена Комисији одстране актуелне немачке владе, СУС би убудуће изгубио могућностиинтервенисања против понашања институција ЕУ, било да оне прекорачујунадлежности (ultra vires) или нарушавају „уставни идентитет” Немачке. Затумачење права ЕУ био би задужен искључиво ЕСП, за кога су све одредбенемачког Устава ирелевантне. Тешко да ће немачки СУС пристати наапсолутно првенство права ЕУ, што је досад, на одређени начин, остајалоотворено за расправу и препуштено споразумевању између два суда. 
Хитан програм ЕЦБ за пандемију (PEPP)Још једну прилику да одговори на питање „ко има последњу реч”, сада убитно измењеним политичким околностима који су управо наговештени, СУСје добио у контексту новог спора који се у међувремену нашао пред њим и чијеокончање јавност очекује. Спор је инициран одлуком шефова држава и владаЕУ из јула 2020. године, којим је одобрен вишегодишњи финансијски буџет ЕУза период 2021‒2027, као и привремени пакет за опоравак од економских исоцијалних ефеката пандемије COVID-19 (Next Generation EU).54 Крајем истегодине усвојена је „Одлука Савета о властитим средствима ЕУ” (14. децембра2020), којом се утврђују правила о финансирању наведених мера, према којој

53 И бивша влада канцеларке Ангеле Меркел одговорила је на захтеве из писма Комисије(3. септембра 2021), али је и тај одговор остао „само за службену употребу”. Његовсадржај је индиректно репродуковао један од подносилаца уставне жалбе у предметимапротив ЕЦБ, Бернд Луке (Bernd Lucke), оснивач опозиционе „Алтернативе за Немачку”и њен бивши лидер и члан. Према његовим речима, одговор владе је представљао „тихипокушај да не повреди ниједну страну”. Видети: “Infobrief vom 3.9.2021:Vertragsverletzungsverfahren – Reaktion der Bundesregierung”, Buendnis Buergerwille,08/09/2021, Интернет: https://buendnis-buergerwille.de/infobrief-3-9-2021/54 Special European Council, 17–21 July 2020, Интернет: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17–21/, 1.11.2022.



Европска комисија има овлашћење да позајмљује средства на тржиштимакапитала у име ЕУ до износа од 750 милијарди евра (по ценама из 2018.године).55 Одлуку оперативно спроводи ЕЦБ под називом „Програм за хитнукуповину (обавезница) за време пандемије” (Pandemic Emergency Purchase
Programme, PEPP). „Одлука Савета о властитим средствима ЕУ” ступила је наснагу тек након ратификације у свим државама чланицама, што је последњаурадила Немачка. Бундестаг је 25. марта 2021. усвојио нацрт „Закона оратификацији Одлуке ЕУ о властитим средствима” (Eigenmittelrati-
fizierungsgesetz), а Бундесрат је дао сагласност наредног дана.56 Пред немачкимСУС-ом поднета је истовремено (26. марта 2021), уставна жалба противнаведеног немачког Закона о ратификацији.57 Подносиоци наводе да су немачкиоргани прекршили своју „одговорност за интеграцију” пропустом да поступепрема надлежним телима ЕУ у циљу ограничавања штетног деловања ultra viresаката.58 Уједно је затражена привремена забрана до доношења коначне судскеодлуке, како би се зауставио процес потписивања односног закона од странепредседника Немачке. На тај захтев СУС је одмах реаговао и истог дана наложиосавезном председнику да одложи потписивање Закона док Суд не пресуди оњему.59 До тога је врло брзо и дошло, средином наредног месеца (15. априла2021), када је СУС одлучио да одбаци захтев за приврену забрану.60 Главни

Европско законодавство, бр. 80/2022

271

55 “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, p. 1–10. 56 “Gesetz zum Beschluss des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem derEuropäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU”, Euratom(Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz – ERatG) Vom 23. April 2021. 57 Уставну жалбу поднела је група универзитетских професора на челу са БерндомЛукеом, а придружило им се укупно 2.281 грађана Немачке окупљених око удружења„Савез грађанске воље” (Buendnis Buergerwille). Видети: “2281 Bürger erhebenVerfassungsbeschwerde gegen EU-Schulden”, 26/03/2021, Интернет: https://buendnis-buergerwille.de/verfassungsbeschwerde-2/, 3.11.2022.58 Оригинални текст жалбе: “Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zum Beschluss desRates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zurAufhebung des Beschlusses 2014/335/EU”, Euratom, 26. März 2021, Интернет:https://buendnis-buergerwille.de/wp-content/uploads/2021/03/VB-gg-ERatG-VB_publ.pdf.2.11.2022. У СУС-у је предмет означен као: 2 BvR 420/21 ‒ Verfassungsbeschwerde gegendas Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank (Pandemic Emergency
Purchase Programme ‒ PEPP).59 “Beschluss des Zweiten Senats vom 26. März 2021”, BVerfG, 2 BvR 547/21, Интернет:http://www.bverfg.de/e/rs20210326_2bvr054721.html, 2.11.2022.60 “Beschluss des Zweiten Senats vom 15. April 2021”, BVerfG, 2 BvR 547/21, BVerfG,http://www.bverfg.de/e/rs20210415_2bvr054721.html, 2.11.2022.
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процес по уставној жалби у овом случају још увек је у току, а коначна пресудаочекује се крајем 2022. године. Подносиоци уставне жалбе пред СУС-ом поставили су формално иматеријално-правно питање у вези са наведеним „Законом о ратификацији”.Формално правно питање односи се на то да Закон захтева сложенијузаконодавну процедуру, односно усвајање двотрећинском већином уБундестагу, будући да он подразумева значајну (уставотворну) променууговора ЕУ и утиче на буџетску надлежност Бундестага која је заштићенанемачким уставом. Што се тиче материјалноправног питања, подносиоцижалбе тврде да у праву ЕУ не постоји овлаштење за доношење „Одлуке Саветао властитим средствима”, што је позив за тзв. ultra vires контролу. Поред тога,они тврде да наведена одлука утиче на укупну буџетску одговорностБундестага, што је захтев за контролу поштовања „уставног идентитета”.61Одлучујући у овом предмету, односно о привременој забрани и након „овлашпрегледа” садржаја уставне жалбе, СУС је истакао (15. априла 2021) да уставнажалба у главном поступку није „ни недопуштена од самог почетка, нити јеочигледно неоснована”. Наиме, подносиоци представке показали су да јемогуће да у овом случају ратификација задире у „уставни идентитет” Основногзакона, или да може да доведе до значајног прекорачења програма европскеинтеграције на очигледан и структурно значајан начин (ultra vires). Међутим,будући да такав „овлаш преглед” Суду није указао да постоји великавероватноћа кршења Основног закона, он је одбацио захтев за привременузабрану. При томe је СУС образложио да је одлуку засновао на „уравнотежењупоследица”, што „није ишло у корист подносилаца представке”: последице којеби настале ако привремена забрана не би била издата, а „Закон оратификацији” се касније покаже неуставним, мање су тешке од последица којеби настале ако би привремена забрана била издата, али се на крају испоставида је уставна тужба неоснована. Другим речима, ова одлука је искључиворезултат тренутне процене последица, односно претпоставке да би одлагање‒ које би било резултат поступка по уставној жалби, негативно утицало на циљекономске политике постављен у „Одлуци о властитим средствима ЕУ” и да битиме изазвало „значајан притисак на спољне и европске односе”.62У наставку процеса по уставној жалби, 26. и 27. јула 2022. године одржанаје дводневна усмена расправа у СУС-у. Из објављеног извештаја подносилаца
61 “Inhalt der Verfassungsbeschwerde”, Buendnis Buergerwille, Интернет: https://buendnis-buergerwille.de/verfassungsbeschwerde, 4.11.2022.62 “Eilantrag zur Ausfertigung des Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes abgelehnt (EU-Wiederaufbaufonds)”, Pressemitteilung Nr. 29/2021 vom 21. April 2021, Beschluss vom 15.April 2021, 2 BvR 547/21, Интернет: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-029.html, 1.11.2022.



жалбе сазнајемо да су они поново образложили своју забриност: да је ЕУусвојила одлуку за коју нема надлежност у уговорима ЕУ; да уговори о ЕУ несадрже овлашћење за преузимање дуга; да се односним програмом ЕЦБ-анезаконито заобилази забрана задуживања, на мала врата уводееврообавезнице и отвара пут ка фискалној и дужничкој унији у којој ће„будуће генерације отплаћивати превелике дугове садашњих генерација”; даКомисија у ту сврху злоупотребљава ванредно стање изазвано пандемијом;да се неразумно ограничава буџетски суверенитет Бундестага; да немачкиоргани излазе из демократски одобреног оквира европских интеграција ида све то нарушава демократско поверење грађана у владавину права у ЕУ.63
5) ШТА ДАЉЕ?На питање с почетка овог текста – ко има последњу реч у односиманајвишег немачког суда (СУС) и његовог европског антипода (ЕСП) – тешкосе може дати коначан одговор. Ако бисмо веровали саопштењу Комисије оуверавањима које је добила од актуелне немачке Владе, немачки Суд вишенеће моћи да интервенише у европским питањима нити да доводи у питањепресуде европских колега. Да ли ће се томе повиновати судије из Карлсруеа,зависи и од њиховог личног интегритета, од утицаја политике на право, каои од озбиљног узимања у обзир поделе власти као основе демократије. Наведене оптужбе подносилаца жалбе у текућем процесу пред СУС-ом(PEPP) бацају озбиљну сенку на процесе који се тренутно дешавају у ЕУ, каонпр. оптужбе за правно неутемељено присвајање суверенитета (немачке)државе и угрожавање саме демократије. Суверенитет и демократија нисустрани стандарди процене за немачки СУС, о чему најбоље сведочи пресудау случају „Лисабон” из 2009. године, која обилује позивањем на ове концепте.Поред тога, својом последњом пресудом из низа који је у овом текступриказан (PSPP), СУС је учинио корак даље у досадашњој пракси односа спраминституција ЕУ – усудио се да укаже да спорно деловање представља ultra

vires. Исход текућег процеса ипак није захвално предвиђати, имајући у видуи све обрте којима је сам СУС био склон у прошлости. Преглед доктрине према европским интеграцијама у судској праксинемачког СУС-а указује на још један развојни тренд. У почетку је СУС доводиоу питање апсолутну надређеност права ЕУ и мандат ЕСП-а најпре у питањимавезаним за основна људска права. Са великим ревизијама Основачких уговора
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63 “Bericht über die mündliche Verhandlung des BVerfG vom 26./27.7.2022 von Bernd Lucke,Hauptbeschwerdeführer (Auszug aus dem Mitgliederbrief vom 1.8.2022)”, Buendnis

Buergerwille, Интернeт: https://buendnis-buergerwille.de/muendliche-verhandlung-beim-bverfg-zum-corona-wiederaufbaufonds, 1.11.2022.



ЕУ, као што су биле она из Мастрихта 1992. године, или из Лисабона 2007.године, СУС се све више окретао ка преиспитивању конституционалногустројства ЕУ. Последњи спорови пред овим судом везани за поступке и мандатЕЦБ показују додатну одлучност судија из Карлсруеа да доведу у питањемандат и деловање основних институција ЕУ и у контексту секундарног праваЕУ. То даје основ за уверење да ће СУС барем указати европској јавности напојаве које „на мала врата” и без уговорне основе јачају федералнуконструкцију ЕУ на рачун националне државе, а здружене су под донеклепежоративном етикетом „федерације која настаје кришом” (federation by
stealth). Такви процеси представљају „ноћну мору” за евроскептике, од којих суможда и најутицајни управо ови немачки, окупљени око подносилаца уставнихжалби у последњим описаним споровима пред СУС. У сваком случају, од СУС-асе очекује да још једном покрене озбиљне расправе о будућности ЕУ када будедоносио пресуду у текућем спору (PEPP). То је, можда, и највећа вредностпресуда СУС-а, које су често збуњивале јавност наглим обртима у аргуметацијиприказаним у овом тексту, али је, свакако, нису остаљале равнодушномсуочавајући је са кључним питањима будућности ЕУ.
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EUROPEAN INTEGRATION IN THE DOCTRINE OF THE GERMAN
CONSTITUTIONAL COURT: WHO HAS THE FINAL WORD?

Summary: The subject paper examines the issue of European integration in thejudicial practice of the Federal Constitutional Court of Germany(Bundesverfassungsgericht). The analysis includes jurisprudence that wasdeveloped according to the principle of the primacy of the law of the EuropeanUnion (EU) in relation to the national rights of the member states and from whoseabsolute validity the Federal Constitutional Court gradually deviated. Thementioned practice of the Federal Constitutional Court dates back to the mid-seventies of the 20th century, and it covers a whole series of cases that concernedthe protection of basic human rights. As a result of the reserve "as long as"(Solange), the Federal Constitutional Court of Germany established a practise thatenabled it to challenge the actions of EU institutions following major revisions tothe EU Founding Treaties (from Maastricht to Lisbon). By constructing two newreservations, "constitutional identity" and “ultra vires”, the Federal ConstitutionalCourt challenged the absolute primacy of EU law. Finally, the current disputesbefore this Court related to the emergency bond purchase programme during thepandemic by the European Central Bank have led to a verdict declaring the actionsof this EU institution and the Court of Justice to be ultra vires. However, the currentGerman Government has assured the EU Commission that this will not be aprecedent and that such a trend will be stopped. The question remains open: whatwill be the answer of the Federal Constitutional Court, and what is expected at theend of 2022.
Keywords: EU, Germany, Federal Constitutional Court, excess of jurisdiction, ultra
vires, constitutional identity, sovereignty, European Central Bank.
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ПРИНЦИПИ НЕПОСРЕДНОГ ПРАВНОГ ДЕЈСТВА
И СУПРЕМАТИЈЕ ПРАВА ЕУ 

У ПРАКСИ СУДА ПРАВДЕ

Никола ДРАГОЈЛОВИЋ1

Апстракт: У предметном раду разматра се пракса Суда правде Европске уније(ЕУ). Пажњу аутора привлаче одлуке у којима је Суд правде развио неке одфундаменталних принципа на којима почива право ЕУ, попут начеласупрематије права ЕУ, према којем ово право има приоритет над било којимнационалним законом који је с њим у супротности, као и да се правопримењује како у односу на претходно тако и на будуће законодавство државачланица. Суд правде је својим одлукама увео још једно значајно начело којесе односи на непосредно правно дејство права ЕУ у државама чланицама.Према овом начелу омогућава се директна примена права ЕУ премапојединцима, што конкретно омогућава да појединци имају могућност даостваре своја права која из њега проистичу пред националним судовимадржава чланица. У раду је дат приказ најзначајнијих случајева из праксе Судаправде, уз правну анализу усвојених ставова. Аутор апострофира налазе Судаизнете у случајевима Van Gend en Loos (1963), Costa v. ENEL (1964) и Simmenthal(1978), указујући на њихов значај за еволуцију права Европских заједница иЕУ. У закључним разматрањима, аутор је изнео генералну оцену доприносајуриспруденције Суда правде за развој основних принципа и права ЕУ.
Кључне речи: Право ЕУ, принцип непосредног правног дејства, принципсупрематије, јурсипруденција Суда правде.
1) УВОДИз досадашње праксе Суда правде ЕУ произлази да је Суд дао је значајандопринос развоју права ЕУ и принципа на којима се оно заснива. Право ЕУ, са

1 Правни факултет Универзитета у Београду. Е-mail: nikoladragojlovicbgd@gmail.com
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свим својим sui generis карактеристикама, одсликава природу ове наддржавнетворевине. Поред тога што ствара права и обавезе за државе чланице на основууговора, често се овим правом дају одређена права или утврђују обавезе зафизичка и правна лица која се налазе у оквиру тих држава чланица. Двафундаментална принципа преко којих се остварује примена acquis
communautaire у државама чланицама ЕУ су – принцип супрематије (приматаодносно првенства) права ЕУ и принцип непосредног правног дејства(директно ефекта). Суд правде је кроз судску праксу потврдио обавезу државнихоргана и националних судова држава чланица ЕУ да примењују комунитарноправо у оквиру своје надлежности и да штите права која су грађанима њимедата (принцип непосредног правног дејства), као и да не примењују праводржава чланица које је у супротности са комунитарним правом (принципсупрематије). Природу acquis communautaire окарактерисао је Суд правде услучају Costa v E.N.E.L. када је изнео став да је, „Уговор о ЕЕЗ створио сопствениправни систем који је постао саставни део правних система држава чланица” ида „право које произлази из Уговора, као независни извор права, не може, збогсвоје посебне и оригиналне природе бити надјачано домаћим правнимнормама”.2 Следствено наведеном, у раду ће бити посвећена пажња анализипраксе Суда правде која се се односе на претходно поменуте принципе спосебним нагласком на случајеве Van Gend en Loos (1963), Costa v. ENEL (1964),
Van Duyn (1974) и Simmenthal (1978).3

2) НАСТАНАК И НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ПРАВДЕУ складу са чланом 13 Уговора о Европској унији (УЕУ), Суд правде јеинституција и највиши правосудни орган ЕУ, који у сарадњи са судовима итрибуналима држава чланица обезбеђује јединствену примену и тумачењеправа ЕУ, у складу са чланом 263 Уговора о функционисању ЕУ (УФЕУ).4 Судправде ЕУ је sui generis међународни судски орган са наднационалнимкарактеристикама, који формално не прихвата доктрину stare decisis, алипоштује своје раније одлуке.5 Такође, Суд правде је правосудни орган ЕУ који
2 Flaminio Costa v E.N.E.L., Case 6-64, 15.7.1964, EC Reports 1964, pp. 593–594.3 William Phelan, Great Judgments of the European Court of Justice – Rethinking the Landmark

Decisions of the Foundational Period, Cambridge University Press, 2019.4 “Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing theEuropean Community”, (2007/C306/01), 17.12.2007, C306/01-C306/271, OJ of the EUC306/1; “Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on theFunctioning of the European Union”, Volume 55, 26 October 2012, 26.10.2012., C326/1-C326/390, OJ of the EU 2012/C 326/01.5 Будимир Кошутић, „Судски прецедент у праву ЕУ”, Анали правног факултета у Београду,2007, бр. 1, стр. 69–83.



тумаче и примењују право ЕУ супранационалног карактера.6 Европсказаједница чини нови правни поредак међународног права у чију корист судржаве чланице ограничиле своја суверена права.7 Суд правде ЕУ основан је1952. године, са седиштем у Луксембургу, као суд под називом Суд Европскезаједнице за угаљ и челик, a од 1958. године овај Суд прераста у јединствениСуд Европских заједница (који се неформално називао „Европски суд правде”).8Ступањем на снагу Лисабонског уговора 2009. године, Суд је добио садашњиназив Суд правде ЕУ (Court of Justice of the European Union). Према члану 19 УЕУ,Суд правде ЕУ састоји се од: 1) Суда правде (Court of Justice) – ранијег СудаЕвропских заједница, 2) Општег суда (General Court), који је основан 1989.године под називом Првостепени суд Европских заједница, и 3)специјализованих судова.9 У циљу обезбеђења истоветне примене acquis
communautaire у свим државама чланицама ЕУ, Суд правде тумачи и решаваправне спорове између влада држава чланица и институција ЕУ. У оквирусвојих надлежности, Суд правде: 1) разматра законитост аката институција ЕУ;2) обезбеђује да се државе чланице придржавају обавеза према уговорима ЕУ(УЕУ и УФЕУ), и 3) тумачи право ЕУ на захтев националних судова и трибуналадржава чланица. Иначе, Суд правде заузео је став да има надлежност даодговори на постављена питања која се односе на тумачење Уговора.10

3) ПРИНЦИП НЕПОСРЕДНОГ ПРАВНОГ ДЕЈСТВА ПРАВА ЕУПринцип непосредног правног дејства, као један од основних принципаправа ЕУ, омогућио је да се појединци могу позвати на одредбу права ЕУ уодносу на државу чланицу ЕУ у поступцима пред домаћим судовима. Некиаутори сматрају да појмови директна примена и директни ефекат имају истозначење, док други истичу да се ти концепти морају пажљиво разликовати.11
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6 Војин Димитријевић, Обрад Рачић, Међународне организације, Правни факултетУниверзитета Унион у Београду, Службени гласник, 2011, стр. 199–200; БудимирКошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, Увод у право европских интеграција,Универзитет у Београду, Правни факултет, 2019, стр. 227; Будимир Кошутић, Увод у
велике правне системе данашњице, Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 142.7 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administrate der Belastingen, Case 26/62, 5.2.1963, EC Reports1963, p. 12.8 Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић, op. cit,. стр. 222.9 “Council Decision of 24 October 1988 establishing a Court of First Instance of the EuropeanCommunities”, (88/591/ECSC, EEC, Euratom), 25.11.1988, OJ of the EC L319/1.10 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administrate der Belastingen, op. cit., p. 14.11 Драгољуб Тодић, Љубомир Тинтор, „Директиве у правном систему ЕУ и њихов пренос(транспозиција) у унутрашње правне системе држава чланица”, Европско законодавство,2021, бр. 75, стр. 57.
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Коначно, трећа група аутора, сматра да постоји разлика, али у мањој мери.12Ипак, начело непосредног правног дејства, тј. директног ефекта (direct effect)требало би разликовати од директне примењивости (direct applicability)аката ЕУ. Директна примена подразумева да одређени прописи ЕУ незахтевају транспоновање правних норми из правног акта ЕУ у националнозаконодавство држава чланица, већ да ти правни акти ступају на снагу наконпрописаног рока од објављивања од стране ЕУ (нпр. у случају уредби ЕУ), ипримењују се непосредно као такви у државама чланицама. 
Хоризонтално и вертикално непосредно правно дејствоПринцип непосредног правног дејства, тј. директног ефекта (direct effect)права ЕУ има два аспекта: вертикално и хоризонтално непосредно правнодејство. Вертикални директни ефекат има последице у односима измеђупојединаца и државе, и он омогућава да се појединци могу позвати на одредбуправа ЕУ у односу на државу чланицу ЕУ пред домаћим (националним)судовима, као што је потврђено у случају Yvonne van Duyn v Home Office.13Хоризонтално непосредно правно дејство утиче на односе између појединаца,тако да би се појединац могао позвати на одредбу права ЕУ у односу на другогпојединца (непостојање хоризонталног директног ефекта директивеутврђено је у случају M. H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire).14У зависности од врсте правног акта ЕУ, Суд правде је прихватио потпунидиректни ефекат (који укључује истовремено вертикално и хоризонталнонепосредно правно дејство) или делимичан директан ефекат (ограничен самона вертикално непосредно правно дејство).
Непосредно правно дејство и примарно право ЕУУ погледу примарног права ЕУ, Суд правде је установио принципнепосредног правног дејства (директан ефекат) у пресуди Van Gend en Loos.Међутим, он је поставио услов да обавезе морају бити прецизне, јасне ибезусловне и да не смеју захтевати додатне мере, било националне илиевропске. Примарно право ЕУ има потпуно непосредно правно дејство,укључујући вертикалан и хоризонталан директан ефекат (нпр. одредбе озабрани дискриминације). У пресуди Becker, Суд је одбацио постојање

12 Радован Вукадиновић, „Појам и облици начела директног дејства европскогкомунитарног права”, Ревија за европско право, 2011, vol. 13, бр. 1, 2011, стр. 35–48.13 Yvonne van Duyn v Home Office, Case 41-74, 5.4.1974, EC Reports 1974, p. 1352.14 M. H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching),Case 152/84, 26.12.1986, EC Reports 1986, p. 748.



непосредног правног дејства у случајевима када државе имају дискреционоправо, ма колико оно било минимално, у погледу примене појединеодредбе.15 У предмету Kaefer and Procacci v French State, Суд правде потврдиоје да је предметна одредба безусловна, јер државама чланицама нијеостављала дискреционо право и услед тога је имала непосредно правнодејство.16 Такође, Суд правде је у пресуди у случају Yvonne van Duyn v Home
Office навео да одредба Уговора о ЕЕЗ има директно правно дејство у правнимпорецима држава чланица, и да она даје појединцима права која националнисудови морају заштитити.17

Непосредно правно дејство и секундарно право ЕУНачело непосредног правног дејства односи се и на секундарно право ЕУ,односно на акте које доносе институције ЕУ. Према члану 288 УФЕУ, европскеинституције могу доносити пет врста правних аката: 1) уредбе, 2) директиве,3) одлуке, 4) препоруке, и 5) мишљења. Директно правно дејство ових акатазависи од њихове врсте. Уредбе и одлуке имају несумњиво непосредно правнодејство тј. директан ефекат.18 Уредбе (regulations) имају општу примену,обавезујуће су у целини, директно се примењују у државама чланицама ЕУнакон ступања на снагу, и увек имају непосредно правно дејство, тј. директанефекат. Од целокупног законодавства ЕУ, уредбе највише продиру у правнисистем држава чланица и аутоматски постају његов саставни део, анепосредна примењивост, као својство уредбе, означава да никаква законскаинтервенција државе чланице не само да није потребна, већ није нидопуштена.19 Одредба члана 288 УФЕУ наводи да се уредбе директнопримењују у државама чланицама. Суд правде је у својој пресуди у случају Politi
v Ministero delle finanze појаснио потпуни директан ефекат уредби, наводећида „уредбе имају директан ефекат и, као такве, могу створити појединачнаправа која национални судови морају заштитити”.20 Суд правде је у својојјуриспруденцији признао само вертикално непосредно правно дејство
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15 Ursula Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt, Case 8/81, 19.1.1982, EC Reports 1982, p. 62.16 Peter Kaefer and Andréa Procacci v French State, Joined cases C-100/89 and C-101/89,12.12.1990, pp. I–4667–4675.17 Yvonne van Duyn v Home Office Case 41-74, 5.4.1974, EC Reports 1974, p. 1352.18 Дејан Поповић, Гордана Илић Попов, „Екстерна димензија секундарног права ЕУ одиректним порезима”, Анали Правног факултета у Београду, 2012, vol. LX, бр. 1, стр. 37.19 Стеван Лилић, Катарина Голубовић, „Европско управно право са освртом на управно
право Србије у контексту европских интеграција, Правни факултет Универзитета уБеограду, 2011, стр. 46.20 Politi s.a.s. v Ministry for Finance of the Italian Republic, Case 43-71, 14.12.1971, EC Reports1971, p. 1052.
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директиве, али не и такво хоризонтално дејство. Директиве (directives) су актиупућени државама чланицама који се морају транспоновати у националнозаконодавство, јер нису директно применљиве у државама чланицама. Упресудама, Суд правде признао је непосредно правно дејство директива уциљу заштите права појединаца, али под одређеним условима. У пресуди услучају Yvonne van Duyn v Home Office, Суд правде утврдио је да директива иманепосредно правно дејство: 1) кад даје појединцима права која националнисудови морају штитити, 2) кад су њене одредбе безусловне и довољно јасне ипрецизне, и 3) кад држава чланица ЕУ није пренела директиву у својезаконодавство у року.21 Државе чланице су обавезне да примењују директиве,али оне се не могу позивати на директиве против појединца, као што је Судправде навео у пресуди у случају Tullio Ratti, истичући да „након истека рокаодређеног за примену директиве, држава чланица не може применити својеунутрашње право – чак и ако је предвиђено кривичним санкцијама – које јошувек није прилагођено у складу са директивом на лице које се придржавазахтева из директиве”.22 Иако директивама није признато својствохоризонталног директног правног дејства, постоји пракса Суда правде која упоједином случају може отворити пут за такво правно дејство ових правнихаката ЕУ.23 Одлуке (decisions) могу имати непосредно правно дејство када сеодносе на државу чланицу као адресата, a из тог разлога Суд правде признајесамо вертикално непосредно правно дејство. Тако је у случају Hansa Fleisch v
Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg навео да и када „одлука дозвољавадржавама чланицама, којима је упућена, да одступе од њених јасних ипрецизних одредаба, сама по себи, не лишава те одредбе директног дејства”.24Такође, Суд правде је у случају Franz Grad потврдио да „одлука може дапроизведе директне ефекте у правним односима између држава чланицакојима је одлука упућена, и оних који су под њиховом надлежношћу, и да заове друге створи право да могу да се позивају на ове одредбе пред судовима”.25У својој пресуди у случају Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd, Суд правде jeпризнао директно правно дејство одређених међународних споразума, у   складу са истим критеријумима идентификованим у случају Van Gend en Loos.26
21 Yvonne van Duyn v Home Office, op. cit., p. 1342; Будимир Кошутић, Бранко Ракић, БојанМилисављевић, op. cit., стр. 261.22 Criminal proceedings against Tullio Ratti, Case 148/78, 5.4.1979, EC Reports 1979, p. 1646.23 Јелисавета Тасев, „Поимање хоризонталног непосредног дејства извора права ЕУ”,

Европско законодавство, 2019, бр. 68, стр.46.24 Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co. KG v Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Case C-156/91, 10.11.1992, EC Reports 1992, p. I–559425 Franz Grad v Finanzamt Traunstein, Case 9-70, 6.10.1970, EC Reports 1970, p. 841.26 Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd, Case 12/86, 30.9.1987, EC Reports 1987, pp.3747–3755.



Мишљења (opinions) и препоруке (recommendations) немају правно обавезујућуснагу и, у складу с тим, немају ни директан ефекат.
Накнада штете због неимплементирања права ЕУ 
у национално законодавствоУ својим одлукама Суд правде потврдио је принцип одговорности државачланица за кршење права ЕУ, тако да поступање држава чланица супротноовим одредбама ствара обавезе плаћања накнаде штете. Суд правде је услучају Francovich and others v Italian Republic развио још један фундаменталниконцепт – о одговорности државе чланице према појединцима за штету којуим је проузрокована кршењем права Заједнице од стране те државе, премакојем европски грађани могу да покрену тужбу за накнаду штете противдржаве која крши правила Заједнице.27 У поменутом случају, два италијанскадржављана којима су њихови несолвентни послодавци дуговали зараду,поднели су тужбе јер италијанска држава није транспоновала одредбеЗаједнице које штите запослене у случају несолвентности њиховихпослодаваца. Суд правде је у пресуди навео да је предметна директиваосмишљена да појединцима додели права која су им, у конкретном случају,била ускраћена као резултат пропуста државе која није примениладирективу. Такође, Суд правде је у истој пресуди утврдио да је „државачланица дужна да надокнади губитак и штету нанету појединциманеуспехом у транспоновању директиве”, које је учињено недовољно или сазакашњењем.28
Случај Van Gend En LoosПочев од случаја Van Gend en Loos, из 1963. године, Суд правде увео јепринцип непосредног правног дејства права Европске заједнице (ЕЗ) удржавама чланицама, који омогућава појединцима да се директно на њихпримењује право ЕЗ, и да могу да остваре своја права пред судовима државачланица.29 У пресуди се наводи да комунитарно право не само да ствараобавезе за државе чланице, већ и права за појединце. Појединци могу даискористе ова права и директно се позову на право ЕУ пред националним иевропским судовима, независно од тога да ли је усвојен национални пропис(тј. када не постоји могућност коришћења правног лека према националномзаконодавству). У конкретном случају, привредно друштво Van Gend en Loos,
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Европско законодавство, бр. 80/2022

286

које се бавило транспортом, увезло је робу из Немачке у Холандију и моралода плати царину за коју је сматрало да није у складу са одредбом Уговора оЕвропској економској заједници (ЕЕЗ), која уређује забрану повећањацарина у трговини између држава чланица. Ова тужба је покренула питањесукоба између националног законодавства и одредби Уговора о ЕЕЗ. Судправде је одлучио о питању које је поставио холандски суд, тако што јепотврдио доктрину непосредног правног дејства, чиме је наведеномпривредном друштву пружио директну гаранцију његових права преднационалним судом, у складу с правом Заједнице. У својој пресуди, Судправде потврдио је директно правно дејство права ЕУ којим се „производедиректни ефекти у правним односима између држава чланица и њиховихсубјеката”.30 Он је навео и да одредба „Уговора о оснивању Европскеекономске заједнице производи директне ефекте и ствара појединачнаправа која национални судови морају штитити”.31 Такође, Суд правде јеистакао и да „задатак који је додељен Суду правде, чији је циљ да обезбедиједнообразно тумачење Уговора од стране националних судова и трибунала,потврђује да су државе признале да право Заједнице има ауторитет на којисе могу позвати њихови држављани пред тим судовима и трибуналима”, каои да се „из овога може извести закључак да Заједница представља новиправни поредак међународног права у корист којег су државе ограничилесвоја суверена права, иако у ограниченим областима, а чије субјекте не чинесамо државе чланице, већ и њихови држављани”. Коначно, Суд правде језакључио да „независно од законодавства држава чланица, право Заједнице,не само да намеће обавезе појединцима већ такође има за циљ да им доделиправа која постају део њиховог правног наслеђа” и да „ова права настају несамо када су изричито дата Уговором, већ и због обавеза које Уговор намећена јасно дефинисан начин појединцима као и државама чланицама иинституцијама Заједнице”.32
4) ПРИНЦИП СУПРЕМАТИЈЕ ПРАВА ЕУНачело супрематије (примата, првенства или предности) права ЕУ,представља правно начело којим се утврђује примат овог права наднационалним законодавствима држава чланица ЕУ који су с њим у супротности.Начело првенства acquis communautaire примењује се, како на већ усвојенотако и на будуће законодавство држава чланица. Према доктрини европскогмонизма, право ЕУ има апсолутни примат у односу на домаће право држава

30 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administrate der Belastingen, Case, op. cit., p. 13.31 Ibid., p. 16.32 Ibid., p. 12.



чланица.33 Клаес (Claes) наводи да је принцип ЕУ о примату права ЕУапсолутан и безуслован, као када га је Суд правде први пут развио шездесетихи седамдесетих година прошлог века.34
Опште о принципу супрематије права ЕУ 
у судској пракси Суда правдеПринцип примата права ЕУ изведен је из јуриспруденције Суда правде,који је у својим одлукама пресудио да европско право има приоритет надбило којим националним законом који је с њим у супротности, укључујући иодредбе устава држава чланица. У случају Van Gend en Loos, Суд правде навеоје да правни акти које усвајају европске институције морају битиинтегрисани у правне системе земаља ЕУ које су дужне да их поштују. Ускладу с тим, право ЕУ има примат над националним правом држава чланица.Иако принцип супрематије права ЕУ није експлицитно садржан у уговоримао ЕУ, Декларација о примату (Declaration concerning primacy), придодата је каоприлог уз Лисабонски уговор. У Декларацији се наводи да „у складу са доброутврђеном судском праксом Суда правде, уговори и право које је Унијаусвојила на основу уговора имају примат над правом држава чланица, пододређеним условима доле наведеном судском праксом (Costa v ENEL, прим.аутора)”.35 У истој декларацији, наводи се Мишљење Правне службе Савета опримату права ЕЗ од 22. јуна 2007. године, према којем „из судске праксе Судаправде произлази да је примат права ЕЗ основни принцип права Заједнице,својствен специфичној природи Европске заједнице, и у време доношењапрве пресуде по овој утврђеној судској пракси (Costa/ENEL, 15 July 1964, Case

6/64), није било помена примата у уговору, што је случај и данас, те чињеницада принцип примата неће бити укључен у будући уговор ни на који начиннеће променити постојање принципа и постојеће судске праксе Судаправде”.36 Случајеви у којима је Суд правде потврдио примат европског правасу следећи: 1) Costa v ENEL (Case 6/64), 2) Internationale Handelsgesellschaft mbH
v Einfuhr und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel (Case 11/70), 3)
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33 Љубица Ђорђевић, „Контрола уставности правних аката ЕУ”, Зборник радова Правног
факултета у Нишу, 2013, бр. 65, стр. 293.34 Monica Claes, „The Primacy of EU Law in European and National Law”, in: Damian Chalmers,Anthony Arnull (eds), The Oxford Handbook of European Union Law, Oxford University Press,2015, pp. 178–211.35 ˮTreaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing theEuropean Community”, (2008/C 115/01), Volume 51, 9.5.2008, OJ of the EU 2008/C 115/01,p. 346.36 Opinion of the Legal Service on the Primacy of EC law, European Council, 11197/07 JUR 260,22.6.2007.
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Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA (Case 106/77), и 4)
Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA (Case C-106/89). Уовим случајевима, Суд правде навео је да се примат права ЕУ примењује насве националне акте, без обзира да су усвојени пре или после одређеног актаЕУ. Поред наведених, од нарочитог значаја је и случај Simmenthal SpA, којимје утврђено првенство права ЕУ, како у односу на претходно тако и на будућезаконодавство државе чланице. Принцип супрематије права ЕУ примењујесе само у областима у којима су државе чланице уступиле суверенитет ЕУ(јединствено тржиште, животна средина, транспорт итд.). Такође, премаставу који је изнео Суд правде, национални судови и државни службеницине могу да примењују националну правну норму за коју сматрају да није ускладу са правом ЕУ.

Случај Flaminio Costa V Enel Суд правде је 1964. године пресудом у случају Costa v E.N.E.L. утврдиопринцип супрематије права ЕУ (тада права Заједнице) над домаћим(националним) правом држава чланица.37 Суд правде је увео доктринупримата права Заједнице заснивајући је на специфичној природи правногпоретка Заједнице, који се једнообразно примењује у свим државамачланицама. Својим законом и накнадним декретима Италија јенационализовала производњу и дистрибуцију електричне енергије иосновала организацију ЕНЕЛ, којој је пренета имовина електропривреднихпредузећа. У поступку око плаћања рачуна за електричну енергију између
Costa v E.N.E.L., пред домаћим судом у Милану, г. Коста, као акционаркомпаније Едисон Волта, погођен национализацијом, и као потрошачелектричне енергије, тражио је од суда да примени члан 177 Уговора о ЕЕЗкако би добио тумачење одређених чланова наведеног уговора. Он је тврдиода је национализација електропривреде прекршила Римски уговор ииталијански устав. Италијански Уставни суд изнео је став да би приликомтумачења права требало да се примењују традиционално правило lex
posterior derogat legi anteriori/priori, тако да у случају сукоба правних нормипреовладава она која је новија, што значи да би новији италијански закон онационализацији имао предност у односу на ранији Уговор о ЕЕЗ.Италијански суд је тражио је од Суда правде тумачење Уговора, тако што јепоставио питање Суду правде да ли је италијански закон о национализацијипроизводње и дистрибуције електричне енергије компатибилан саодређеним правилима из Уговора о ЕЕЗ. У одлуци Суд правде је навео да је„за разлику од уобичајених међународних уговора, Уговор о ЕЕЗ створио
37 Ibid., pp. 587–600.



сопствени правни систем који је ступањем на снагу Уговора постао саставнидео правних система држава чланица, и који су њихови судови дужни дапримењују”.38 Такође, Суд правде је у истој пресуди изнео став да „право којепроизлази из уговора, независни је извор права, те не би могло, због својепосебне и оригиналне природе да буде надјачано домаћим правнимодредбама, ма како биле формулисане, а да не буде лишено свог карактеракао право Заједнице и без довођења у питање правне основе саме Заједнице”,као и да „пренос права и обавеза које произилазе из Уговора од стране државаиз свог домаћег правног система у правни систем Заједнице, носи са собомтрајно ограничење њихових суверених права, против којих не можепревладати накнадни једнострани акт који је неспојив са концептомЗаједнице. Следствено, члан 177 Уговора требало би да се примењује безобзира на било који домаћи закон, кад год се појаве питања у вези сатумачењем Уговора”.39 На овај начин, аутономија воље држава чланица имогућност да делују према својој жељи ограничена је на основу самогњиховог чланства у ЕУ.
Случај Amministrazione delle Finanze V Simmenthal SpaУ случају Amministrazione delle Finanze v Simmenthal SpA, који се односиона сукоб између права Заједнице и накнадног националног права, Суд правденагласио је да се принцип супрематије права ЕУ примењује у односу напретходно и на будуће законодавство државе чланице. Привредно друштво

Simmenthal SpA, са седиштем у Монци, 1973. године увезло је из Францускеговедину за људску исхрану, и италијанске власти су за ветеринарски издравствени преглед увезеног говеђег меса наплатиле таксу у одређеномизносу. Ова инспекција спроведена je на основу италијанских прописа оздравству. Simmenthal SpA сматрао је да су ветеринарска и здравственаинспекција, која је спроведена по преласку границе и накнаде које се за тонаплаћене, представљале препреке слободном кретању робе и као таквезабрањене правом Заједнице, те је поднео тужбу италијанском суду збогплаћања такси, које су по његовом мишљењу без икаквог правног основа.Италијанске власти истакле су два аргумента: 1) да италијански закон морапреовладати, јер је донет после уредби Заједнице, и 2) да су италијанскисудови били дужни да примењују домаће прописе све док их италијанскиуставни суд не прогласи неуставним, чак и ако су одредбе домаћих законабиле у супротности са италијанским уговорним обавезама према Уговору оЕЗЗ. Током суђења, италијански суд упутио је захтев за тумачење права Суду
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правде на прелиминарно одлучивање у складу са чланом 177 Уговора о ЕЕЗ.Суд правде је у пресуди навео да „директна примена значи да се правилаправа Заједнице морају у потпуности и једнообразно примењивати у свимдржавама чланицама од дана њиховог ступања на снагу и све док су на снази”.Потом, да су „ове одредбе директан извор права и обавеза за све оне на којеутичу било да су државе чланице или појединци, а које су стране у правнимодносима према праву Заједнице”. Коначно, и да је „сваки национални судчији је задатак да као орган државе чланице у оквиру своје надлежностидужан да штити права која су појединцима додељена правом Заједнице”.40Суд је истакао и да „у складу са принципом првенства права Заједнице, односизмеђу одредби Уговора и директно применљивих мера институција, инационалног права држава чланица, подразумева да те одредбе и мере, несамо да својим ступањем на снагу аутоматски чине непримењивом било којупротивречну одредбу важећег националног закона, већ у мери у којој сусаставни део правног поретка који се примењује на територији сваке оддржава чланица оне имају предност у њему, такође, онемогућавају ваљаноусвајање нових националних законских прописа у мери у којој би оне биленекомпатибилне са одредбама Заједнице”.41 Сходно наведеном, Суд правде је,дајући одговор на питање које је поставио италијански суд, закључио да је„национални суд, који треба да примењује одредбе права Заједнице, уграницама своје надлежности дужан да у потпуности примени те одредбе иако је потребно, одбије сопственим актом да примени било коју противречнуодредбу националног законодавства, чак и ако оне буду усвојене накнадно.Такође, да Суд није у обавези да тражи или чека претходно укидање таквиходредби законским или другим уставним средствима”.42
5) ИЗВОРИВукадиновић, Радован, „Појам и облици начела директног дејства европскогкомунитарног права”, Ревија за европско право, 2011, vol. 13, бр. 1.Димитријевић, Војин, Рачић, Обрад, Међународне организације, Правнифакултет Универзитета Унион у Београду, Службени гласник, 2011.Ђорђевић, Љубица, „Контрола уставности правних аката ЕУ”, Зборник радова
Правног факултета у Нишу, бр. 65, 2013.Кошутић, Будимир, Ракић, Бранко, Милисављевић, Бојан, Увод у право
европских интеграција, Универзитет у Београду, Правни факултет, 2019.

40 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA, Case 106/77, 9.3.1978, EC Reports1978, p. 643.41 Ibid., p. 643.42 Ibid., pp. 645–646.
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6) ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУИз предметне анализе произилази закључак да је Суд правде у својојбогатој пракси развио нека од фундаменталних начела на којима се засниваправо ЕУ. Прво је начело  супрематије права ЕУ према којем ово право имаприоритет над било којим националним законом који је с њим у супротности,као и да се право примењује како у односу на претходно, тако и на будућезаконодавство држава чланица. Суд правде је својим одлукама увео још једнозначајно начело које се односи на непосредно правно дејство права ЕУ удржавама чланицама. Према овом начелу омогућава се директна применаправа ЕУ према појединцима, што конкретно омогућава да појединци имајумогућност да остваре своја права која из њега проистичу пред националнимсудовима држава чланица. Поменути развој права ЕУ, који је повремено биоусловљен нешто креативнијем тумачењу правних норми Европскихзаједница од стране Суда правде, и упркос повременом противљењу илизабринутошћу европских политичара, допринео је бољој заштити правапојединаца и привредних друштава заснованих на актима ЕУ преднационалним судовима држава чланица. Јуриспруденција Судa правде отудможе бити веома корисна у тумачењу права ЕУ које је, или би тек требалобити, транспоновано у унутрашњи правни поредак Републике Србије.
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PRINCIPLES OF DIRECT LEGAL EFFECT AND SUPREMACY 
OF EU LAW IN THE PRACTICE OF THE COURT OF JUSTICE

Summary: In this paper, the practice of the Court of Justice of the European Unionis discussed. The author's attention is drawn to decisions in which the Court ofJustice developed some of the fundamental principles on which EU law rests, suchas the principle of the supremacy of EU law, according to which this law has priorityover any national law that conflicts with it, and that the law is applied as is inrelation to the previous and future legislation of the member states. With itsdecisions, the Court of Justice introduced another important principle that refersto the direct legal effect of EU law in the member states. According to this principle,the direct application of EU law towards individuals is enabled, which specificallyenables individuals to have the opportunity to exercise their rights arising from itbefore the national courts of the member states. The paper presents the mostsignificant cases from the practice of the Court of Justice, along with a legal analysisof the adopted positions. The author quotes the Court’s findings in the cases of Van
Gend en Loos (1963), Costa v. ENEL (1964), and Simmenthal (1978), indicating theirimportance for the evolution of the European Community and EU law. In theconcluding remarks, the author presented a general assessment of the contributionof the jurisprudence of the Court of Justice to the development of the basicprinciples and rights of the EU.
Keywords: EU law, principle of direct legal effect, principle of supremacy,jurisprudence of the Court of Justice.
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DIGITAL FINANCE IN EUROPE: LAW, REGULATION,
AND GOVERNANCEEmilios Avgouleas, Heikki Marjosola (eds), Digital Finance in Europe: Law,

Regulation, and Governance, European Company and Financial Law Review: SpecialVolume 5, De Gruyter, Berlin – Boston, 2022, p. 292Зборник „Дигиталне финансије у Европи: право, регулатива иуправљање” састоји се од укупно осам целина, које разматрају различитеаспекте дигиталних финансија. Уредници Emilios Avgouleas и Heikki Marjosolaуспели су да на веома убедљив начин кроз збирку анализа укажу на рапиднетрансформације у функционисању тржишта финансијских услуга, као и наекспанзију коришћења дигиталних инструмената. Из Зборника произилазиједан вредан закључак. Наиме, актуелни развој дигитализације може сеприписати пандемији коронавируса, која је по природи ствари довела добројних изазова и проблема, али и до иновација у регулацији ифункционисању финансијског тржишта. У новонасталим условимафинансијска тржишта, а нарочито тржишта капитала, делују кроз новетехнолошке приступе који укључују дигитализацију, и аутори овог Зборникауказују нарочиту пажњу на то сагладавајући читаву комплексност, али ипредности коришћења различитих дигиталних модела у међународнојпракси. С тим у вези, они износе и одређене оптималне предлоге за будућеправце реформе права ЕУ у области дигиталних финансија.У том смислу, први рад у Зборнику „Дигиталне финансије у Европи: право,регулатива и управљање” посвећен је анализи могуће трансформацијефинансијског тржишта. Рад под називом – Governing the Digital Finance Value-
Chain in the EU: MIFID II, the Digital Package, and the Large Gaps between! –препознаје два главна правца ове трансформације: први се манифестује крозфинансирање платформи којима управљају велике финансијске институције,попут Блек Рока (Black Rock), док, с друге стране, имамо „радикалнудемократизацију” оличену у DeFi (Decentralized Finance) протоколима.1 Ауторидају детаљне смернице како би требало даље уредити функционисањетржишта, и то не само кроз прилагођавање MIFID II Директиве (Директива о
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1 Dirk A. Zetzsche, Douglas W. Arner, Ross P. Buckley, “Decentralized Finance”, Journal of Financial
Regulation, Vol. 6, Nr. 2/2020, pp. 172–203.
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тржишту финансијских инструмената 2014/65), већ и кроз одређенекорекције у погледу предложеног DLT пилот режима (Distributed Ledger
Technology Pilot Regime).Аутори другог чланка – Marketplace Lending as a New Means of Raising
Capital in the Internal Market: True Disintermediation or Reintermediation? –истражују сегмент тржишног кредитирања. Наиме, иако су технолошкеиновације поспешиле могућност тржишног кредитирања, и тиме створиленове могућности за прикупљање капитала, нарочито за мала и средњапредузећа како би се умањиле нуспојаве, потребно је на уједначен начинуредити ова питања на нивоу ЕУ. Даље су изнети аргументи зашто биплатформе које укључују нове технолошке карактеристике требало посебноуредити, а затим су изнете и критике на рачун Предлога уредбе о европскимпружаоцима групног финансирања (EU Regulation on European Crowdfunding
Services Providers (ECSP)).Трећи рад под називом – Digital Offerings and Mandatory Disclosure: A Market-
Based Critique of MiCA – бави се дигиталним понудама и обавезнимобјављивањем информација. У овом чланку се критикује приступ којиподразумева да се у случају иницијалне понуде кованица (Initial Coin
Offerings), и иницијалне понуде за размену (Initial Exchange Offerings),публикују документа слична проспекту који се објављује у случајутрадиционалне јавне понуде хартија од вредности. Аутори су врло критичкинастројени према обавезном објављивању информација, те чак сматрају дане само да не треба усвојити посебан режим објављивања, сличан оном запроспекте у случају „традиционалних” јавних понуда хартија од вредности,већ да би требало озбиљно размотрити могућност да се било каква обавезакоја би личила на обавезу објављивања проспекта избегне у одређенимслучајевима (примера ради, у случају блокчејн стартапова).Четврти рад – Algorithmic Trading and the Limits of Securities Regulation –посвећен је трговању путем алгоритама и ограничењима регулативетржишта капитала у том контексту. Наиме, од 2010. године и великог крахаалгоритамска трговина и високофреквентна трговина биле су у центрупажње регулатора и предмет различитих регулаторних иницијатива.2 Ауторсматра да би се морало више водити рачуна о емпиријским доказима услучају регулаторних интервенција и да су „фина подешавања” неопходна,те је пожељно тражити алтернативу традиционалном приступу, али истотако је потребно бити опрезан када је реч о регулаторним интервенцијама у
2 Pierre-Henri Conac, “Algorithmic Trading and High Frequency Trading”, Regulation of the EU

Financial Markets: MiFID II and MiFIR (eds. Danny Busch, Guido Ferrarini), Oxford UniversityPress, Oxford, 2017, pp. 469–486.



случају где не постоје јасни емпиријски докази који говоре у прилог потребеда се такве интервенције спроведу. У петом прилогу – Responsible AI Credit Scoring – A Lesson from Upstart.com– аутори разматрају питање коришћења вештачке интелигенције приликомкредитног бодовања. Наиме, супротно традиционалном начинупроцењивања кредитне способности, модерне FinTech компаније доносеодлуке користећи вештачку интелигенцију и машинско учење за проценукредитне способности, користећи алтернативне податке попут банкарскихактивности и историје образовања. Тиме се омогућава да кредит будеодобрен и лицу којем не би био одобрен коришћењем стандардних методапроцене кредитне способности. Поменутим приступом постављају се питањау вези са проблемима приватности података и дискриминације у погледуодобравања зајмова. Такође, отвара се питање у вези контроле ризика иквалитета. Шести прилог – Building a Single Market for Sustainable Finance in the EU-
Mixed Implications and the Missing Link of Digitalisation – настоји да укаже нанедостатак у вези између одрживог финансирања и дигиталних финансија.У раду се најпре разматра питање укључивања одрживих финансија у ЕУ, теу том смислу и контекст политике у вези са мобилизацијом инвестиционихпосредника у вези са одрживим ризицима и одговорност посредника. Другидео рада бави се повезивањем са јединственим дигиталним тржиштемфинансија, нарочито интегрисањем циљева одрживости у инвестиционосаветовање и робо-савет. Претпоследњи рад – Digital Financial Markets and (Europe’s) Private Law – A
Case for Regulatory Competition? – разматра могућности да дигиталнефинансије доведу до регулаторног такмичења. Другим речима, ова анализапреиспитује улогу приватног права и уговарања у односу на дигиталнефинансије. Аутор детаљно разматра услуге плаћања, спољне пословнемоделе (outsorcing), групно позајмљивање (crowdlending), робо-савет иблокчејн апликације као примере где је веза између регулативе финансијскогтржишта ЕУ и приватног права најочигледнија. У закључку се износи став даЕвропска комисија прећутно подстиче државе чланице да саме развијуправила којима би се испунила празнина, чиме се уједно подстиче ирегулаторна конкуренција између држава чланица. Премда такав приступима одређених предности, недостаци приступа су нарочито видљиви уодносу на питање одговорности и заштите података.На крају, последњи чланак – Security Tokens and the Future of EU Securities
Law: Rethinking the Harmonisation Project – надовезује се на претходни, теразматра питања хармонизације и улоге приватног права. Иако се истиче даје иновативни приступ у регулисању пожељан, такође се сматра да јенеопходно имати у виду циљеве хармонизације, и то, нарочито, када је реч о
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сегменту ефикасне заштите права улагача и компатибилности правнихсистема. Аутор сматра да би било пожељно да испита могућностсвеобухватнијег усклађивања материјалних права у контексту прававласника тзв. „токена”.Зборник радова „Дигиталне финансије у Европи: право, регулатива иуправљање” један je од првих у области права дигиталних финансија. Посебнувредност Зборника представља мноштво актуелних тема које обрађује, а којепокрећу велики број питања и дилема на које аутори пружају адекватнеодговоре са предлозима и предикцијама које могу бити од значаја за регулацијудигиталних финансија – области која је у великој експанзији и која захтеваправовремен и ваљан одговор. Зборник, стога, на успешан начин покриваразличите аспекте дигиталних финансија, што омогућава читаоцима да се наједан веома пријемчив начин упознају са развојем ове стручне проблематике.Коначно, Зборник представља и одличну основу за све који намеравају да сеближе упознају и баве овом облашћу у теорији или пракси.
Милена МИТРОВИЋ
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Миша Ђурковић, научни саветник, Институт зa eврoпскe студиje, Бeoгрaд
Aлeксaндрa Чaвoшки, редовни професор, Правни факултет Универзитетау Бирмингему, Велика Британија
Драгољуб Тодић, редовни професор, Институт за међународну политику ипривреду, Београд
Блaгoje Бaбић, редовни професор, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику иприврeду, Бeoгрaд
Maja Стaнивукoвић, редовни професор, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa уНoвoм Сaду
Maja Кoстић-Мандић, редовни професор, Прaвни фaкултeт УнивeрзитeтaЦрнe Гoрe, Пoдгoрицa, Црнa Гoрa
Гoрдaнa Илић-Гaсми, редовни професор, Институт зa упoрeднo прaвo,Бeoгрaд
Милан Јазбец, редовни професор, НOВA Унивeрзитeт у Љубљaни, Сoвeниja
Јоаким Бекер, редовни професор, Институт за међународну економију иразвој, Универзитет за економију и пословање, Беч, Аустрија
Дејан Јовић, редовни професор, Факултет политичких наука у Загребу,Хрватска 297



Јелена Лопичић, редовни професор, Факултет за дипломатију и безбедност,Београд
Игор Јанев, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
Душко Лопандић, амбасадор и професор, Министарство спољних пословаРепублике Србије
Бојана Чучковић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Правнифакултет
Маја Лукић-Радовић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Правнифакултет
Нeвeн Цвeтићaнин, виши научни сарадник, Институт друштвeних нaукa,Бeoгрaд
Сeнaд Гaнић, варнредни професор, Држaвни Унивeрзитeт у Нoвoм Пaзaру
Нина Марковић Казе, ванредни професор, Студије за безбедност икриминологију Универзитета Маквари, Сиднеј, Аустралија
Ана Јовић-Лазић, виши научни сарадник, Институт за међународнуполитику и привреду, Београд
Сања Јелисавац Трошић, виши научни сарадник, Институт за међународнуполитику и привреду, Београд
Михајло Вучић, виши научни сарадник, Институт за међународну политикуи привреду, Београд
Марко Новаковић, виши научни сарадник, Институт за међународнуполитику и привреду, Београд
Јелена Костић, виши научни сарадник, Институт зa упoрeднo прaвo, Бeoгрaд
Жаклина Новичић, научни сарадник, Институт за међународну политику ипривреду, Београд
Јелица Горданић, научни сарадник, Институт за међународну политику ипривреду, Београд
Милош Петровић, научни сарадник, Институт за међународну политику ипривреду, Београд
Сaњa Крeштaлицa, доцент, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у ИстoчнoмСaрajeву, Бoснa и Хeрцeгoвинa
Ненад Васић, научни сарадник, Институт за међународну политику ипривреду, Београд
Невена Станковић, научни сарадник, Институт за међународну политику ипривреду, Београд
Напомена: Списак рецензената зависи од тематике бројева часописа, тако да јеподложан повременим изменама.
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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:299



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

Европско законодавство, бр. 80/2022

304

CIP -  Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд34(4)ЕВРОПСКО законодавство / главни и одговорни уредникДушко Димитријевић. - Год. 1, бр. 1 (2002)- . - Београд : Институтза међународну политику и привреду, 2002- (Београд : Бирографкомп). - 24 cmДоступно и на: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/. - Тромесечно. - Је наставак: Pregled evropskogzakonodavstva = ISSN 1450-6815ISSN 1451-3188 = Evropsko zakonodavstvoCOBISS.SR-ID 183321351



ИЗБОР ИЗДАЊА
ИНСТИТУТА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ

НАЈНОВИЈА ИЗДАЊА:

Драгољуб Тодић, Михајло Вучић, Природни ресурси: између права и конфликта, 
броширано, 2022, 316 стр.

Драган Петровић, Украјинска криза и украјинско-руски сукоб, броширано, 2022, 164 стр.
Михајлo Вучић, Слобода изражавања и историјски злочини, броширано, 2022, 178 стр.
International Organizations: Serbia and Contemporary World, Volume I, Duško Dimitrijević, 

Toni Mileski (Eds.), tvrd povez, 2022, 582 str.
International Organizations: Serbia and Contemporary World, Volume II, Duško Dimitrijević, 

Toni Mileski (Eds.), tvrd povez, 2022, 530 str.
Dragica Luković Jablanović, Pope Francis and Latin America: 

New Dimensions of Socio-Economic and Religious Dialogue, tvrd povez, 2022, 266 str.
Book of abstracts – Cooperation between China and Central and Eastern European countries 

in the context of global changes, Katarina Zakić, Aleksandar Mitić (Eds.), CD, 2022
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.

О  

 

  

 

 

Ме ђу на род на по ли ти ка, спе ци ја ли зо ва ни ча со пис за ме ђу на род не од но се
Review of International Affairs, спе ци ја ли зо ва ни ча со пис за ме ђу на род не од но се

(на ен гле ском је зи ку)
Ме ђу на род ни про бле ми, на уч ни ча со пис на срп ском и ен гле ском је зи ку

Европ ско за ко но дав ство, на уч но-струч ни ча со пис за пра во Европ ске уни је

 
  


