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Сажетак
Пред мет овог члан ка пред ста вља уло га евро пе и за ци је у из-

град њи ад ми ни стра тив них ка па ци те та др жа ва кан ди да та и по тен-
ци јал них кан ди да та за члан ство у ЕУ на при ме ру др жа ва цен трал-
не и ис точ не Евро пе ко је су по ста ле чла ни це ЕУ то ком по след њег 
та ла са про ши ре ња. При то ме тре ба има ти у ви ду да су ад ми ни стра-
тив ни ка па ци те ти је дан од ва жних кри те ри ју ма за оце ну спрем-
но сти не ке др жа ве да по ста не чла ни ца Европ ске уни је. Нај пре се 
при сту па де фи ни са њу пој ма евро пе и за ци је ко ја се схва та као дво-
смер ни про цес у ко ме ин тер а гу ју две гру пе ак те ра - ЕУ и др жа ве 
чла ни це, са тим што се по ље по сма тра ња про ши ру је и на др жа ве 
ко је још увек ни су по ста ле чла ни це. Ак це нат се ста вља на „од о-
зго-на до ле“ (top-down) ди мен зи ју евро пе и за ци је с об зи ром да ана-
ли зи ра не др жа ве у тре нут ку по сма тра ња ни су има ле мо гућ ност да 
ути чу на  од лу чи ва ње у ЕУ. По ред кон цеп та евро пе и за ци је од но сно 
ње них ме ха ни за ма, за об ја шња ва ње ути ца ја ЕУ пра ви ла на на ци о-
нал не ин сти ту ци о нал не си сте ме, ко ри сти се и по моћ ни кон цепт у 
ви ду по ли ти ке усло вља ва ња без ко га ана ли за не би би ла пот пу на. 
Циљ ра да  је сте да ко ри сте ћи ова два кон цеп та од го во ри на пи та ње 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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да ли  ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти ну жно ја ча ју ка да др жа ва по-
ста не чла ни ца ЕУ или то ипак за ви си од број них дру гих фак то ра.
Кључ не ре чи: ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти, евро пе и за ци ја, по ли ти ка 

усло вља ва ња, европ ске ин те гра ци је.
За евро пе и за ци ју се ни у ком слу ча ју не мо же ре ћи да је нов 

по јам ко ји на ста је као по сле ди ца раз во ја ме ђу на род не ор га ни за-
ци је sui ge ne ris ко ја је фор ми ра на по ло ви ном 20. ве ка - Европ ске 
уни је. Да је не ко евро пе и зи ран, да не ка по ли тич ка пар ти ја има 
евро пе и зи ра не по гле де, мо гло се чу ти  још од пе ри о да ре не сан се и 
про цва та Евро пе. У сва ко днев ном го во ру Ср би је кра јем 19. ве ка и у 
пр вој по ло ви ни 20. ве ка та ко ђе се мо же ви де ти рас про стра ње ност 
упо тре бе овог пој ма о че му све до чи и До бри ца Ћо сић ко ји у свом 
по зна том ро ма ну „Ко ре ни“ го во ри о сво јим ма ње-ви ше „евро пе и-
зи ра ним“ ју на ци ма. Та ко схва ћен по јам евро пе и за ци је ту ма чи се 
као усва ја ње европ ских вред но сти, уве ре ња, по гле да, иде ја. У кру-
го ви ма на уч не јав но сти, та кво ту ма че ње пред ста вља са мо јед ну од 
ди мен зи ја ши ро ко схва ће ног пој ма евро пе и за ци је. Нпр. код Ра да-
е ли ја се мо же ви де ти јед но та ко ши ро ко схва та ње пој ма евро пе и-
за ци је ко је под ра зу ме ва по ред оста лог и овај не фор мал ни еле мент 
по пут вред но сти и уве ре ња: „евро пе и за ци ја је про цес ства ра ња, 
ши ре ња и ин сти ту ци о на ли за ци је фор мал них и не фор мал них пра-
ви ла, про це ду ра, обра за ца и нор ми ко је на ста ју на ни воу ЕУ а ко је 
се за тим угра ђу ју у ло ги ку до ма ћих дис кур са, иден ти те та, по ли-
тич ких струк ту ра и јав них по ли ти ка“. 1)

Са аспек та ак ту ел ног про у ча ва ња овог сло же ног пој ма, евро-
пе и за ци ја се схва та до ста ком плек сни је. Не ки ауто ри је схва та ју 
као про цес (Бор зел, Ра да е ли, Книл) дру ги  пак као си ту а ци ју.2) Ево-
лу ци ја европ ских ин те гра ци ја и про ме не у по ли тич ком си сте му ЕУ 
до при но се раз ли чи тим схва та њи ма овог пој ма. Јед но од схва та ње 
евро пе и за ци је (Грин, Ка улс и Рис) сво ди је са мо на јед ну ди мен зи-
ју а то је кре и ра ње раз ли чи тих струк ту ра упра вља ња на ЕУ ни воу.3) 
Ме ђу тим, че шће се у ли те ра ту ри мо же сре сти схва та ње да је евро-
пе и за ци ја ре ци про чан про цес у ко ме ме ђу соб но ин тер а гу ју две вр-
сте ак те ра- ЕУ са јед не и на ци о нал не др жа ве са дру ге стра не. Бор-
зел сто ји упра во на том ста но ви шту да је евро пе и за ци ја дво смер ни 

1) Cla u dio Ra da el li, „Whit her Euro pe a ni za tion? Con cept stretching and sub stan ti ve chan ge“, 
EuropeanIntegrationonlinePapers, vol. 4, n° 8, 2000, http://eiop.or.at/eiop/tex te/2000-008a.
htm (при сту пље но 28. 05. 2011), p. 4.

2) Jim Bul ler, An drew Gam ble, „Con cep tu a li sing Euro pe a ni sa tion“, PublicPolicyandAdmini
stration, vol. 17, n° 4, Sa ge pu bli ca ti ons, 2002, p. 17.

3) Де ја на М. Вук че вић, „Евро пе и за ци ја на ци о нал них спољ них по ли ти ка - идеј ни оквир“, 
Националниинтерес, бр. 2/2011.
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про цес у ко ме по сто је две ди мен зи је: „од о здо-на го ре“ (bot tom-up) 
и „од о зго-на до ле“ (top-down).4) Пр ва ди мен зи ја се од но си на ути-
цај др жа ва чла ни ца на функ ци о ни са ње за јед нич ких ин сти ту ци ја 
и кон сти ту и са ње за јед нич ких по ли ти ка док се дру га од но си на 
ути цај ЕУ ин сти ту ци ја, пра ви ла, нор ми на до ма ће струк ту ре. Ка да 
је реч о „од о здо-на го ре“ ди мен зи ји (bot tom-up) она је до са да ви-
ше стру ко по сма тра на кроз при зму нај ва жни јих те о ри ја европ ских 
ин те гра ци ја (неофу нкционалистичкa те о ри ја, те о ри ја ме ђу вла ди-
не са рад ње), од но сно кроз об ја шња ва ње про це са ути ца ја др жа ва 
чла ни ца на фор ми ра ње европ ских ин сти ту ци ја. Овај рад ће би ти 
кон цен три сан на „од о зго-на до ле“ ди мен зи ју (top-down) евро пе и-
за ци је ко ја ис ти че у пр ви план деј ство европ ског ни воа на до ма ће 
ин сти ту ци је, по ли ти ке и ка па ци те те. По ље ана ли зе не за тва ра се 
по сма тра њем ути ца ја европ ског ни воа на др жа ве чла ни це већ ће 
фо кус би ти пре нет на др жа ве кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те. 
Ове др жа ве не ма ју мо гућ ност као др жа ве чла ни це да ути чу на ЕУ 
ни во кроз уче ство ва ње у за јед нич ким ин сти ту ци ја ма и фор му ли-
са ње по ли ти ка већ се њи хо ва уло га ис цр пљу је кроз пре у зи ма ње 
за јед нич ких те ко ви на – acquis communautaire („dow nlo a ding“5)) и 
ње го ве при ме не у на ци о нал но за ко но дав ство. Рад ће би ти по де љен 
на два де ла. У пр вом де лу аутор ће се ба ви ти ме ха ни зми ма по мо-
ћу ко јих евро пе и за ци ја иза зи ва про ме ну у на ци о нал ним др жа ва ма 
а за тим ће се по сма тра ти ка ко про цес усва ја ња европ ских стан-
дар да ути че на ад ми ни стра тив не ка па ци те те др жа ва кан ди да та и 
по тен ци јал них кан ди да та, и ис пи та ти да ли они по ста ју за и ста ја-
чи под ути ца јем ЕУ нор ми. Као пра те ћи еле мент ове ана ли зе би ће 
ко ри шћен и кон цепт усло вља ва ња с об зи ром да др жа ве кан ди да ти 
и по тен ци јал ни кан ди да ти пре у зи ма ју европ ске стан дар де упра во 
за хва љу ју ћи про це су усло вља ва ња.

МЕХАНИЗМИЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ

Ути цај ЕУ ни воа од лу чи ва ња на на ци о нал не си сте ме др жа ва 
кан ди да та и по тен ци јал них кан ди да та про у ча ва се у окви ру те о риј-
ског кон цеп та евро пе и за ци је. Овај те о риј ски оквир на ма по ма же да 
утвр ди мо ко ли ко она ути че на на ци о нал не ин сти ту ци о нал не си сте-

4) Тanja A. Börzel, „Pa ce-Set ting, Fo ot-Drag ging and Fen ce-Sit ting: Mem ber Sta te Re spon ses 
to Euro pe a ni za tion“, JournalofCommonMarketStudies, vol. 40, n° 2, Blac kwell Pu blis hing, 
Ox ford, 2002, p. 193.

5) He at her Grab be, „Euro pe a ni za tion Go es East: Po wer and Un cer ta inty in the EU Ac ces sion 
Pro cess“, p. 9. http://ce ses.cu ni.cz/CE SES-141-ver sion1-3_1__Grab be_2002_Euro pe a ni sa-
tion_go es_east.pdf, (при сту пље но 16.10.2011.)
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ме, у ком прав цу се про ме не од ви ја ју и ка кве су ва ри ја ци је тих про-
ме на у раз ли чи тим др жа ва ма. Кри стоф Книл и Дирк Лем кул иден-
ти фи ко ва ли су три ме ха ни зма евро пе и за ци је по мо ћу ко јих др жа ве 
чла ни це усва ја ју од но сно угра ђу ју у на ци о нал не ин сти ту ци о нал не 
си сте ме све оно што на ста је на ЕУ ни воу: фор мал не и не фор мал не 
нор ме, пра ви ла,уве ре ња. Оне то мо гу вр ши ти пре ко:

1) ме ха ни зма ин сти ту ци о нал не са гла сно сти (in sti tu ti o nal 
com pli an ce),

2) ме ха ни зма про ме не до ма ћих струк ту ра,
3) ме ха ни зма об ли ко ва ња до ма ћих уве ре ња и оче ки ва ња.6) 

Ме ха ни зам ин сти ту ци о нал не са гла сно сти у нај ве ћем сте пе ну 
узро ку је про ме не у на ци о нал ним си сте ми ма др жа ва чла ни ца та ко 
што про пи су је кон крет не ин сти ту ци о нал не зах те ве ко ји ма др жа ве 
чла ни це мо ра ју да се при ла го де. Др жа ва ма се  оста вља ми ни ма-
лан ма не вар ски про стор у про це су спро во ђе ња ових зах те ва. Овај 
ме ха ни зам је нај о чи глед ни је за сту пљен ка да је реч о спро во ђе њу 
од лу ка из обла сти но вих ре гу ла тор них по ли ти ка по пут за шти те 
жи вот не сре ди не, за шти те по тро ша ча, здра вља и без бед но сти на 
ра ду и свих оста лих но вих ре гу ла тор них по ли ти ка чи ји је циљ да 
спре че не га тив не ефек те на за јед нич ком тр жи шту ЕУ.7) По бро ја-
не по ли ти ке при па да ју до ме ну „по зи тив не ин те гра ци је“. То зна чи 
да ЕУ тач но и екс пли цит но про пи су је од ре ђе ни ин сти ту ци о нал ни 
аран жман ко ме ин сти ту ци о нал ни си сте ми др жа ва чла ни ца мо ра ју 
да се при ла го де. Тач ни је, др жа ве чла ни це мо ра ју сво је ин сти ту ци-
о нал не си сте ме  у овим обла сти ма да уре де та ко да бу ду ускла ђе ни 
са про пи са ним „европ ским мо де лом“. При мер ко јим се илу стру је 
ме ха ни зам ин сти ту ци о нал не са гла сно сти је сте област за шти те жи-
вот не сре ди не од но сно кон крет ни је Ди рек ти ва о во ди за пи ће из 
1980. го ди не.8) Стан дар де око ква ли те та во де за пи ће ко је про пи-
су је ова Ди рек ти ва мо ра ју да ис пу не сви во до во ди  као и они ко ји 
тр гу ју фла ши ра ном во дом у зе мља ма ЕУ, без мо гућ но сти да се у 
не кој др жа ви ЕУ по ја ви во да ко ја има ве ћу кон цен тра ци ју опа сних 
суп стан ци по здра вље од про пи са них.

6) Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „How Euro pe Mat ters. Dif fe rent Mec ha nisms of Euro pe a-
ni za tion”, EuropeanIntegrationonlinePapers, vol. 3, n° 7, 1999, http://www.eiop.or.at/eiop/
tex te/1999-007a.htm, (при сту пље но 16.10.2011.), pp 1-2. 

7) Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „The na ti o nal im pact of Euro pean Union re gu la tory po licy : 
Three Euro pe a ni za tion mec ha nisms”, EuropeanJournalofPoliticalResearch, vol. 41, n° 2, 
Blac well Pu blis hing, Ox ford, 2002, p. 258.

8) Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „How Euro pe Mat ters. Dif fe rent Mec ha nisms of Euro pe a ni-
za tion”, op.cit., p. 4.
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Дру ги ме ха ни зам пред ста вља ме ха ни зам про ме не до ма ћих 
струк ту ра та ко што се ме ња ју до ма ћа пра ви ла игре и ди стри бу ци-
ја ре сур са ме ђу до ма ћим ак те ри ма.9) Циљ је про ме на ин сти ту ци о-
нал не рав но те же у на ци о нал ним си сте ми ма. Овим ме ха ни змом не 
про пи су је се кон кре тан ин сти ту ци о нал ни мо дел већ се са мо де фи-
ни ше циљ ко ји тре ба оства ри ти. За раз ли ку од но вих ре гу ла тор них 
по ли ти ка ко је при па да ју до ме ну по зи тив не ин те гра ци је, ста ре ре-
гу ла тор не по ли ти ке сле де ло ги ку „не га тив не ин те гра ци је“. То зна-
чи да су ове по ли ти ке „ства ра о ци за јед нич ког тр жи шта“. Оне не 
про пи су ју је дан уни форм ни европ ски мо дел већ се др жа ва ма чла-
ни ца ма оста вља мо гућ ност да ство ре соп стве ни ин сти ту ци о нал ни 
си стем у до ме ну ста рих ре гу ла тор них по ли ти ка ко ји не ће би ти у 
су прот но сти са европ ским мо де лом и ко ји не ће угро зи ти функ ци о-
ни са ње за јед нич ког тр жи шта.10) При мер у ко ме се ви ди при су ство 
ме ха ни зма про ме не до ма ћих струк ту ра је сте за јед нич ка са о бра ћај-
на по ли ти ка. Циљ је био да се ус по ста ви за јед нич ка са о бра ћај на 
по ли ти ка без про пи си ва ња јед ног европ ског мо де ла ко ји тре ба да 
сле де др жа ве чла ни це јер би не ус по ста вља ње ове по ли ти ке озбиљ-
но уз др ма ло функ ци о ни са ње че ти ри сло бо де кре та ња на ко ји ма 
по чи ва за јед нич ко тр жи ште (ро бе, љу ди, услу га и ка пи та ла). 

Тре ћи ме ха ни зам је сте „нај сла би ји“ од ова три ме ха ни-
зма јер ни ти про пи су је кон кре тан ин сти ту ци о нал ни мо дел 
ни ти ме ња до ма ће струк ту ре већ ути че на до ма ће ак те ре та ко 
да они ме ња ју уве ре ња и оче ки ва ња та ко да то мо же до ве сти 
до од ре ђе них ин сти ту ци о нал них при ла го ђа ва ња.11) По ли ти ке 
ко је су за хва ће не овим ме ха ни змом је су по ли ти ке „оквир не 
ин те гра ци је“. По ли ти ке оквир не ин те гра ци је слич но као и 
по ли ти ке не га тив не ин те гра ци је не ства ра ју ин сти ту ци о нал-
ни при ти сак за до ма ће ак те ре али за раз ли ку од њих, про ме на 
ко ја на ста је код до ма ћих ак те ра узро ко ва на је не-ин сти ту ци о-
нал ним фак то ри ма. У овом слу ча ју про ме на ин сти ту ци о нал-
них аран жма на је мо гу ћа у за ви сно сти од два фак то ра: 1) ни-
воа по др шке ко ју ће по кре ну ти европ ска уве ре ња и иде је код 
до ма ћих ак те ра и 2) сте пе на у ко ме је та по др шка до вољ на да 
се спро ве ду на ци о нал на ин сти ту ци о нал на при ла го ђа ва ња.12) 
Ак тив но сти ко је при па да ју до ме ну оквир не ин те гра ци је су штин-

9) Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „The na ti o nal im pact of Euro pean Union re gu la tory po licy : 
Three Euro pe a ni za tion mec ha nisms”, op.cit., p. 269.

10) Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „How Euro pe Mat ters. Dif fe rent Mec ha nisms of Euro pe a ni-
za tion”, op.cit., p. 2.

11)  Ibid. 

12)  Ibid, p. 4.
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ски се раз ли ку ју од по ли ти ка по зи тив не и по ли ти ка не га тив не ин-
те гра ци је. Мо же мо ре ћи да оне при пре ма ју тле за по ли ти ке би ло 
по зи тив не би ло не га тив не ин те гра ци је ако се мо би ли зи ра до вољ но 
по др шке до ма ћих ак те ра. По ли ти ка европ ских же ле зни ца при мер 
је за оквир ну ин те гра ци ју.

Три ме ха ни зма ко ја су прет ход но ана ли зи ра на мо гу се при ме-
ни ти на др жа ве чла ни це али ка да се ра ди о др жа ва ма кан ди да ти ма 
и по тен ци јал ним кан ди да ти ма он да се мо ра про ши ри ти ана ли тич-
ки оквир. По ста вља се пи та ње по ком ме ха ни зму се вр ши тран-
сфер пра ви ла ЕУ на др жа ве ко је ни су чла ни це.  У те о ри ји по сто ји 
не ко ли ко мо де ла - моделспољногподстицаја,моделдруштвеног
учењаимоделзадатихлекција.13) Ши мел фе ниг је свој при ступ ЕУ 
усло вља ва њу из гра дио у окви ру моделаспољнихподстицаја и он 
при том сма тра да су ак те ри у про це су усло вља ва ња ори јен ти са ни 
ка мак си ми зи ра њу сво јих ко ри сти та ко да у цен тар па жње из би ја 
ре ла тив на моћ по га ђа ња ак те ра (re la ti ve bar ga i ning po wer).14) Модел
друштвеног учења има ко ре не у те о ри ји со ци јал ног кон струк ти-
ви зма и пре ма овом мо де лу др жа ва усва ја ЕУ пра ви ла, фор мал не 
и не фор мал не нор ме за то што је уве ре на да су она од го ва ра ју ћа.15) 
За раз ли ку од мо де ла спољ них под сти ца ја у овом мо де лу усло вље-
ни ак тер при хва та ЕУ пра ви ла због при влач но сти нор ми и вред но-
сти ко је ва же у тој ре ла тив но за тво ре ној за јед ни ци. На кра ју, пре ма 
тре ћем мо де лу др жа ва са мо и ни ци ја тив но при ме њу је ЕУ пра ви ла 
јер сма тра да ће по мо ћу њих ре ши ти не ке сво је не до стат ке у уну-
тра шњој по ли ти ци.16)

Раз ли ка из ме ђу др жа ва чла ни ца и др жа ва кан ди да та и по тен-
ци јал них кан ди да та у спро во ђе њу евро пе и за ци је огле да се у то ме 
што оне не мо гу да пре не су („uplo a ding“) сво је ста во ве на ни во 
ЕУ. Ути цај ЕУ ни воа, од но сно „од о зго-на до ле“ ди мен зи је евро-
пе и за ци је на др жа ве кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те, још је 
ве ћи не го у од но су на чла ни це због ЕУ усло вља ва ње и пре го во ра 
о при сту па њу. Три су фак то ра ко ја по твр ђу ју ову те зу: 1) бр зи на 
при ла го ђа ва ња др жа ва кан ди да та и по тен ци јал них кан ди да та, 2) 
по сто ја ње ко му ни стич ког на сле ђа и 3) оба ве за да acquiscommuna

13) Frank Schim mel fen nig, Ul rich Se del me i er, „Go ver nan ce by con di ti o na lity: EU ru le tran sfer 
to the can di da te co un tri es of Cen tral and Eastern Euro pe“, JournalofEuropeanPublicPolicy,  
vol. 11, n° 4, Ro u tled ge, Lon don, 2004,p. 671.

14) Ibid

15) Ibid,  p. 675.

16) Ibid,  p. 676.
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utaire при ме не у це ло сти без мо гућ но сти за opt-in/opt-out.17) По ред 
то га ове др жа ве мо ра ју да пре у зму чак и од лу ке у до ме ну „оквир-
не ин те гра ци је“ ка ко би уве ри ли не ке др жа ве да су спрем не све да 
при хва те ка ко би по ста ле део европ ског клу ба.

ИЗГРАДЊААДМИНИСТРАТИВНИХКАПАЦИТЕТА
ПОДУТИЦАЈЕМЕУУСЛОВЉАВАЊА

Из град ња ин сти ту ци ја као део про це са при ме не европ ских 
стан дар да за ви си од спрем но сти за ре фор ме, ста ња у ко ме се на-
ла зи др жав на упра ва пре ре фор ми као и од управ не тра ди ци је др-
жа ве. Мно го број не сту ди је о евро пе и за ци ји иден ти фи ко ва ле су 
до ма ћу ад ми ни стра ци ју и ад ми ни стра тив ну тра ди ци ју као кључ-
не фак то ре ко ји ути чу на пре но ше ње пра ви ла ЕУ у на ци о нал не 
ин сти ту ци о нал не си сте ме.18) Европ ска уни ја зах те ва од др жа ва 
кан ди да та да ре фор ми шу си стем јав не упра ве ка ко би раз ви ли ка-
па ци тет за при ме ну acquiscommunautairea. Ове ре фор ме об у хва-
та ју ши рок ди ја па зон ак тив но сти: од сек тор ских при ла го ђа ва ња, 
успостављањa цен трал не ко ор ди на ци о не је ди ни це за упра вља ње 
ЕУ по сло ви ма па све до ства ра ња про фе си о нал не и де по ли ти зо ва-
не др жав не упра ве. Ва жност по сто ја ња до брих ад ми ни стра тив них 
ка па ци те та на ме ће се про стим по сма тра њем си сте ма ЕУ у ко ме је 
из вр ша ва ње по ли ти ка по ве ре но др жа ва ма чла ни ца ма у ве ћој ме ри 
(у ма њој ме ри Европ ска ко ми си ја спро во ди по ли ти ке), та ко да су 
им за то по треб ни раз ви је ни ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти по тен-
ци јал них чла ни ца. 

„Ад ми ни стра тив ни ка па ци тет од но си се на спо соб ност ефи-
ка сног упра вља ња људ ским и фи зич ким ре сур си ма ко ји су нео п-
ход ни ка ко би се оства ри ли за да ци ко ји су по ста вље ни пред Вла-
ду“.19) По сто ји ви ше тзв. не за ви сних ва ри ја бли на осно ву ко јих 
мо же мо про це ни ти ка кви су ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти не ке 
др жа ве: си стем јав не упра ве, те ри то ри јал на ор га ни за ци ја, упра-
вља ње јав ним рас хо ди ма, си стем ре ви зи је и кон тро ле.20) За др жа ве 

17) He at her Grab be, „Euro pe a ni za tion Go es East: Po wer and Un cer ta inty in the EU Ac ces sion 
Pro cess“, op.cit., pp. 4-5. 

18) Cri stoph Knill,  „Euro pean Po li ci es: The Im pact of Na ti o nal Ad mi ni stra ti ve Tra di ti ons”, Jo
urnalofPublicPolicy,vol. 18,  n°1, Cam brid ge Uni ver sity Press, Lon don, 1998, p. 3.

19) Mar tin Pa in ter, John Pi er re, „Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es and The mes“, In: Challenges
toStatePolicyCapacityGlobalTrendsandComparativePerspecitives,(ed. Mar tin Pa in ter, 
John Pi er re), Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2005, p. 2.

20) Mar tin Pa in ter, John Pi er re, „Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es and The mes“, op.cit., p. 3.
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ко је има ју стра те шко опре де ље ње да по ста ну део ЕУ, би ло да се 
на ла зе у ста ту су кан ди да та или по тен ци јал них кан ди да та, на вр ху 
свих усло ва ко је тре ба да оства ре на том пу ту на ла зи се раз ви ја ње 
соп стве них ад ми ни стра тив них ка па ци те та ка ко би мо гле ефи ка сно 
да при ме не acquiscommunautaire. Усва ја ње и при ме на европ ских 
стан дар да је дан је од на чи на на ко ји се ма ни фе сту је евро пе и за ци ја 
бу ду ћи да се на тај на чин у др жа ва ма кан ди да ти ма и по тен ци јал-
ним кан ди да ти ма про из во ди про ме на на ци о нал них ин сти ту ци о-
нал них си сте ма. У скла ду са тим, ин сти ту ци о нал на при ла го го ђа-
ва ња ко ја се на ме ћу пре у зи ма њем европ ских стан дар да, без сум ње 
пред ста вља ју по сле ди це евро пе и за ци је од но сно ње не „од о зго-на-
до ле“ ди мен зи је.

Кри те ри јум ад ми ни стра тив них ка па ци те та фор му ли сан је 
екс пли цит но на Ма дрид ском са ми ту 1995. го ди не и озна ча вао је 
до пу ну прет ход но де фи ни са них ко пен ха ген шких кри те ри ју ма ко ји 
су по ста вље ни као усло ви за при ма ње де сет др жа ва цен трал не и 
ис точ не Евро пе у члан ство. Иако из гле да на пр ви по глед као по-
моћ ни услов, ду бљим са гле да ва њем ње го ве су шти не до ла зи се до 
за кључ ка да је кри те ри јум ад ми ни стра тив них ка па ци те та за пра во 
са став ни део ко пен ха ген шких кри те ри ју ма јер њи хо во ис пу ња ва-
ње за ви си упра во и ис кљу чи во од из град ње ад ми ни стра тив них ка-
па ци те та ко ји ће спро во ди ти европ ске стан дар де. Је дан од раз ло га 
за уво ђе ње овог до дат ног кри те ри ју ма је чи ње ни ца да је ве ћи на др-
жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе има ла на пле ћи ма ко му ни стич ко 
на сле ђе ма ње-ви ше по ли ти зо ва не др жав не упра ве што је по ве ћа ло 
сум ње да су ове др жа ве у ста њу да ефи ка сно при ме не ЕУ пра ви ла.   

Ка ко је про цес про ши ре ња на пре до вао, кри те ри јум ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та је до би јао све ви ше на зна ча ју и ком плек-
сно сти па се у јед ном тре нут ку до шло до то га да је „пре ра стао“ 
у из град њу ин сти ту ци ја.21) Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти др жа ва 
кан ди да та и по тен ци јал них кан ди да та мо гу се по сма тра ти као сек-
тор ски (ка па ци те ти по обла сти ма за при ме ну прав них те ко ви на 
као што су за јед нич ко тр жи ште, кон ку рен ци ја итд) и хо ри зон тал ни 
(све у куп ни ка па ци те ти др жав не упра ве). 22)

Кључ ни иза зов са ко јим тре ба да се из бо ре пост ко му ни стич-
ке др жа ве пред ста вља на сле ђе на „ре ал со ци ја ли стич ка“ др жав на 
ад ми ни стра ци ја. Са тим у ве зи, у овим др жа ва ма ни је са мо циљ из-

21) An to a ne ta Di mi tro va, „En lar ge ment, In sti tu tion bu il ding and the EU’s Ad mi ni stra ti ve ca pa-
city re qu i re ment“,WestEuropeanPolitics, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 25, n° 4, 2002, p. 176.

22) Та ња Ми шче вић, „Maдридски кри те ри јум: ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти као услов 
члан ства у ЕУ“, у Изазовиевропскихинтеграција–Часописзаправоиекономијуевроп
скихинтеграција, бр. 1, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 100.
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град ња мо дер не др жав не упра ве већ ства ра ње та квих ад ми ни стра-
тив них ка па ци те та ко ји ће омо гу ћи ти да др жа ва ефи ка сно спро-
во ди све оба ве зе из бу ду ћег члан ства. Ка ко при ме ћу је Граб, ма ле 
су шан се да др жа ве кан ди да ти из гра де јед но о бра зни мо дел јав не 
упра ве бу ду ћи да чак ни оста ле др жа ве ста ро се де о ци ЕУ не ма ју 
је дин стве ни мо дел јав не упра ве.23) Ад ми ни стра ци је у пост ко му ни-
стич ким др жа ва ма има ле су број не про бле ме са ко му ни стич ким 
на сле ђем. Јед на од по сле ди ца та квог на сле ђа је сте и не мо гућ ност 
да се одво ји би ро кра ти ја од по ли ти ке од но сно сма ње ње ути ца ја 
по ли ти ке на др жав ну упра ву.

Не по сто ји од ред ба у Осни вач ким уго во ри ма ко ја се од но си 
на то ка ко тре ба да из гле да јав на упра ва у др жа ва ма чла ни ца ма. 
Др жа ве чла ни це Европ ске уни је има ју раз ли чи те си сте ме др жав не 
ад ми ни стра ци је. ЕУ не ма ни ка кву над ле жност над др жав ном упра-
вом сво јих чла ни ца. За то се не мо же од ре ди ти је дан мо дел ор га ни-
за ци је др жав не упра ве нпр. фран цу ски, не мач ки, бри тан ски или 
скан ди нав ски ко ји ће по слу жи ти као узор др жа ва ма кан ди да ти ма. 
Ме ђу тим, по сто је из ве сне слич но сти ме ђу њи хо вим си сте ми ма. 
Оно што им је за јед нич ко је сте по сто ја ње од ре ђе них прин ци па. То 
су сле де ћи прин ци пи ор га ни зо ва ња др жав не упра ве: отво ре ност, 
тран спа рент ност, про фе си о нал ност, од го вор ност, де ло твор ност и 
ефи ка сност.24) Упра во ови прин ци пи пред ста вља ју осно ву „европ-
ског ад ми ни стра тив ног про сто ра“. По ме ну ти прин ци пи управ ног 
пра ва пред ста вља ју „не фор ма ли зо ва ни аки“.25) „Европ ски ад ми-
ни стра тив ни про стор“ се ства ра кроз са стан ке и раз ме ну ми шље-
ња и ис ку ста ва слу жбе ни ка др жа ва чла ни ца. Он пред ста вља скуп 
ад ми ни стра тив них прин ци па, за јед нич ких управ них стан дар да, 
по сту па ка и вред но сти ко је се при ме њу ју у др жа ва ма чла ни ца-
ма. Основ на ка рак те ри сти ка овог „про сто ра“ је сте што се при ме-
ном по ме ну тих прин ци па оства ру је по у зда ност си сте ма др жав не 
упра ве. За то др жа ве кан ди да ти и по тен ци јал ни кан ди да ти тре ба 
да ор га ни зу ју сво је упра ве та ко да оне до стиг ну ни во по у зда но сти 
„европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра“. Циљ ни је сле по ис ко пи-
ра ти си стем упра ве од ре ђе не зе мље већ на пра ви ти си стем ко ји ће 
ли чи ти на све др жа ве чла ни це по ма ло. Ови прин ци пи и пра ви ла 
ни су трај ни већ се др жав не упра ве ево лу тив но ме ња ју и раз ви ја ју у 

23) He at her Grab be, „Euro pe a ni za tion Go es East: Po wer and Un cer ta inty in the EU Ac ces sion 
Pro cess“, op.cit., p.12.

24) Европскипринципизадржавнууправу,у СИГ МА ра до ви бр. 27, При пре ма др жав них 
упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це ла ри ја 
за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 2006, стр. 209.

25) Европскипринципизадржавнууправу, оп. цит., стр. 218.
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скла ду са по тре ба ма ко је на ме ћу гло бал не про ме не. Стал на ин тер-
ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца, као и из ме ђу чла ни ца и Ко ми си је, 
до во ди до на стан ка но вих ре ше ња ор га ни зо ва ња др жав не упра ве у 
скла ду са нај бо љом европ ском прак сом. За јед нич ки прин ци пи, по-
ступ ци и вред но сти ко ји по сто је у „европ ском ад ми ни стра тив ном 
про сто ру“ ути чу на др жа ве кан ди да те да на пра ве ад ми ни стра тив-
ну струк ту ру ко јом мо гу да оства ре ефек тив ну при ме ну ко му ни-
тар них пра ви ла. 

Ути цај по ли ти ке на др жав ну упра ву јед на је од глав них по-
те шко ћа из град ње од го ва ра ју ћих ад ми ни стра тив них ка па ци те та. 
По ли тич ке пар ти је се не ра до од ри чу мо гућ но сти да кон тро ли шу 
др жав ну ад ми ни стра ци ју. За то је ЕУ уло жи ла до ста на по ра да про-
мо ви ше ре фор му др жав не упра ве кроз фор му ли са ње од ре ђе них 
кри те ри ју ма ко је је учи ни ла у ње но име ОЕЦД/СИГ МА (SIG MA-
Sup port for Im pro ve ment in Go ver nen ce and Ma na ge ment).26) Ови 
кри те ри ју ми ис ти ца ли су у пр ви план ства ра ње про фе си о нал не и 
де по ли ти зо ва не др жав не упра ве. СИГ МА је при пре ма ла и тзв. Из-
ве шта је о про це ни ста ња у обла сти јав не упра ве на зах тев Европ-
ске ко ми си је ко ји до пу њу ју Го ди шњи из ве штај о на прет ку.27) 

У из ве шта ји ма о го ди шњем на прет ку др жа ва у про це су при-
дру жи ва ња, Ко ми си ја је на гла ша ва ла да усва ја ње и при ме на за ко на 
о др жав ним слу жбе ни ци ма пред ста вља ми ни мал ни услов за спро-
во ђе ње ад ми ни стра тив не ре фор ме али ни је мно го обра ћа ла па жњу 
на са др жај тих за ко на. Ка да је реч о ре фор ми др жав не упра ве, Ко-
ми си ја је ин си сти ра ла на: 

1) фор му ли са њу стра те ги је ре фор ме, 
2) усва ја њу за ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ко ји би ин-

сти ту ци о на ли зо вао  прин цип про фе си о на ли за ци је др-
жав не упра ве не за ви сне од по ли тич ких при ти са ка, 

3) ускла ђи ва ње за ра да за по сле них у др жав ној слу жби са 
оним у при ват ном сек то ру, 

4) по ди за ње ни воа струч но сти за по сле них у др жав ној слу-
жби.28)

26) Kla us Go etz, „The new mem ber sta tes and the EU“, http://www.mzes.uni-man nhe im.de/
pro jek te/typo3/si te/fi le ad min/re se arch%20gro ups/1/te amB-re a der/Go etz_The%20new%20
mem ber%20sta tes%20and%20the%20EU.pdf, (при сту пље но 16.10.2011), p.11.

27) Ана С. Тр бо вић, Дра ган Ђу ка но вић, Бо ри сав Кне же вић, Јавнауправаиевропскеинте
грацијеСрбије, Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2010, стр. 
75.

28) Jac qu es Fo ur ni er  „Go ver nan ce and Euro pean in te gra tion – re li a ble pu blic ad mi ni stra tion“, in 
OECD/Sig ma Pa pers No. 23, Pa ris, 1998, pp. 119–35.
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Не до ста так пре ци зних кри те ри ју ма за оце ну ад ми ни стра ти-
вих ка па ци те та до вео је до то га да је усва ја ње и при ме на за ко на о 
др жав ној упра ви са мо из раз сим бо лич ке са гла сно сти са ЕУ зах те-
ви ма. Гец сма тра да је та кво сим бо лич ко ис пу ња ва ње ЕУ усло ва 
при мер „плит ке од но сно по вр шне евро пе и за ци је“.29) На су прот то-
ме, тре ба ло би да За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма ко ји пред ста-
вља те мељ за ре фор му др жав не упра ве, за и ста ума њи мо гућ ност 
по ли ти за ци је др жав не упра ве. 

У не ким др жа ва ма по пут Бу гар ске, Че шке, Сло вач ке, Ли тва-
ни је, Ле то ни је и Ру му ни је, ни је по сто јао кон сен зус у по гле ду ре-
фор ме др жав не упра ве па је у не ки ма од њих она из вр ше на под 
при ти ском ЕУ ка ко би би ли на ста вље ни пре го во ри о при сту па-
њу.30) Бу гар ска је при мер ка ко усва ја ње За ко на о др жав ним слу жбе-
ни ци ма под при ти ском и у жур би као од го вор на ЕУ усло вља ва ње 
вр ло бр зо мо же до ве сти до ње го вог су спен до ва ња. 

ЕУ је ко ри сте ћи по ли ти ку усло вља ва ња би ла ре ла тив но успе-
шна у под сти ца њу др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе да спро ве-
ду ре фор ме ко је би их при пре ми ле за члан ство. Ме ђу тим, на кон 
њи хо вог ула ска у ЕУ усло вља ва ње је не ста ло и у не ким др жа ва-
ма по пут го ре по ме ну тих до шло је до за не ма ри ва ња или пот пу ног 
иг но ри са ња фор мал них пра ви ла у ве зи са ад ми ни стра тив ним ка-
па ци те ти ма. Те о риј ски по сма тра но, мо гу ће је да се пра ви ла ко ја 
су др жа ве усво ји ле не укла па ју (mis fit)31) у пре фе рен це до ма ћих 
ак те ра или не од го ва ра ју до ма ћим еко ном ским усло ви ма. По ред 
то га, у за ви сно сти од то га ко ји мо дел пре у зи ма ња ЕУ пра ви ла је 
при ме њен код од ре ђе не др жа ве, мо же мо твр ди ти хо ће ли пра ви ла 
на ста ви ти да се по шту ју и на кон пре стан ка усло вља ва ња. Та ко Еп-
штајн твр ди да уко ли ко су до ма ћи ак те ри би ли ру ко во ђе ни мо де-
лом со ци јал ног уче ња при ли ком пре у зи ма ња ЕУ пра ви ла, пра ви ла 
ће се по што ва ти и на кон усло вља ва ња.32) Та ко ђе, и Седлма јер сто ји 
на слич ном ста но ви шту и ка же да мо дел со ци јал ног уче ња ства ра 
„ши ру дру штве ну осно ву ко ја мо же по мо ћи уко ли ко не ки ак те ри 

29) Kla us Go etz, „The New Mem ber Sta tes and the EU: Re spon ding to Euro pe“, in TheMem
berStatesoftheEuropeanUnion, eds, Bul mer and Le qu e sne, Ox ford Uni ver sity Press, Ox-
ford,2005, pp. 254-284.

30) An to a ne ta Di mi tro va, „En lar ge ment, In sti tu tion bu il ding and the EU’s Ad mi ni stra ti ve ca pa-
city re qu i re ment“, op.cit., p. 183.

31) Ta nja A. Börzel, Tho mas Ris se, „When Euro pe Hits Ho me: Euro pe a ni za tion and Do-
me stic Chan ge“,  Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers (EIoP), Vol. 4, N° 15, 2000, 
http://eiop.or.at/eiop/tex te/2000-015a.htm, p.3.

32) Rac hel Ep stein, Ul rich Se del me i er, „Beyond con di ti o na lity: in ter na ti o nal in sti tu ti ons in post-
com mu nist Euro pe af ter en lar ge ment“, JournalofEuropeanPublicPolicy, Ro u tled ge, Lon-
don, Vol. 15, n° 6, 2008, p. 796.
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бу ду хте ли да оспо ре пра ви ла“.33) Чи ње ни ца је да је за пра во ве ћи на 
др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе при ли ком усва ја ња европ ских 
стан дар да би ла во ђе на мо де лом спољ ног под сти ца ја ко ја ка же да 
др жа ве кан ди да ти ис пу ња ва ју зах те ве ЕУ јер су ко ри сти усва ја ња 
пра ви ла ве ће од тро шко ва при ла го ђа ва ња. То ка сни је до во ди до то-
га да не ка пра ви ла оста ју мр тво сло во на па пи ру, од но сно за ко ни 
без су шти не. Книл твр ди да је пре у зи ма ње аки ја у др жа ва ма кан-
ди да ти ма би ло пре све га пи та ње да ли је би ро кра ти ја у тим др жа-
ва ма би ла спо соб на да спро ве де ад ми ни стра тив не ре фор ме. 

У на уч ној јав но сти по сто ји сум ња да ли је ЕУ усло вља ва ње 
за и ста успе шно за то ће мо се по за ба ви ти ана ли зом успе шно сти ЕУ 
усло вља ва ња на при ме ру ре фор ме ад ми ни стра тив них ка па ци те та 
у не ким од др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе, фо ку си ра ју ћи се 
на усва ја ње и при ме ну За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма.  Ов де 
мо ра мо на пра ви ти раз ли ку из ме ђу две гру пе др жа ва: оне ко је су 
усво ји ле За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма пре 1997. од ка да за по-
чи ње ин тен зив на при ме на ЕУ усло вља ва ња и оне ко је су то учи ни-
ле под при ти ском ЕУ. У пр вој гру пи се на ла зе Ма ђар ска, Пољ ска, 
Ли тва ни ја, Есто ни ја, Ле то ни ја, Сло ве ни ја док су у дру гој Че шка, 
Сло вач ка, Бу гар ска и Ру му ни ја. 

Пољ ска је усво ји ла За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма још 
1996. го ди не и њи ме се пред ви ђа ства ра ње ре ла тив но де по ли ти зо-
ва не др жав не упра ве. Ме ђу тим, већ 1997. го ди не про ме на вла сти 
ре зул ти ра ла је пр вим аманд ма ни ма на овај за кон ко ји на ма ла вра та 
вра ћа ју ути цај по ли ти ке на упра ву. Тај тренд се на ста вља и 2001. 
но вим аманд ма ни ма. И на кон што је по ста ла чла ни ца ЕУ, Пољ ска 
је на ста ви ла да ме ња За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма па је та ко 
2006. го ди не вла да Ка чињ ског до не ла аманд ман ко јим се по ли ти-
ча ри ма да ју ве ћа овла шће ња у из бо ру ви со ких др жав них слу жбе-
ни ка.34)   

Сло ве ни ја је пр ва од свих зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро-
пе усво ји ла За кон о ра ду у др жав ној слу жби али је све до при је ма 
те др жа ве у ЕУ оста ло је пра ви ло да се ма ли број слу жбе ни ка би ра 
по по ли тич кој ли ни ји.35) Под при ти ском ЕУ, Сло ве ни ја је усво ји ла 

33) Ul rich Se del me i er, „Af ter con di ti o na lity: post-ac ces sion com pli an ce with EU law in East 
Cen tral Euro pe“, JournalofEuropeanPublicPolicy, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 15, n° 6, 2008, 
p. 807.

34) An to a ne ta Di mi tro va, „The new mem ber sta tes of the EU in the af ter math of en lar ge ment: Do 
new euro pean ru les re main empty shells?“, Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy, vol. 17, n° 1,  
Ro u tled ge, Lon don, 2010, p. 137.

35)  An to a ne ta Di mi tro va, „En lar ge ment, In sti tu tion bu il ding and the EU’s Ad mi ni stra ti ve ca pa-
city re qu i re ment“, op.cit., p. 183. 
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но ви За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма али је на кон про ме не вла-
сти 2004. го ди не до нет аманд ман ко ји је омо гу ћио да се ви со ки др-
жав ни слу жбе ни ци би ра ју из ре до ва по ли тич ких исто ми шље ни ка. 

Слу чај Че шке при мер је за пот пу но не ис пу ња ва ње кри те ри-
ју ма ад ми ни стра тив них ка па ци те та пре при ма ња у члан ство. Че-
шка је тек 2002. усво ји ла За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма али га 
је при ме ни ла тек од 2009. го ди не, зна чи 5 го ди на на кон сту па ња у 
члан ство. Ме ђу тим, Че шка је би ла под ма њим при ти ском по ли ти-
за ци је др жав не упра ве не го оста ле др жа ве.36) Вац лав Кла ус је од-
би јао да усво ји за кон из прин ци пи јел них раз ло га јер је сма трао да 
он ни је по тре бан за мо дер ни за ци ју че шке упра ве.37) За раз ли ку од 
оста лих др жа ва ко је су усво ји ле и при ме ни ле За кон о др жав ним 
слу жбе ни ци ма а он да га из ме ни ле мно го број ним аманд ма ни ма ка-
ко би на ста ви ле да вр ше ути цај на др жав ну упра ву, Че шка га ни је 
при ме ни ла и ти ме фор мал но ни је ис пу ни ла кри те ри јум али са дру-
ге стра не ње на упра ва ни је би ла то ли ко по ли ти зо ва на.38) 

Ру му ни ја, Бу гар ска и Сло вач ка при па да ју гру пи ко је су под 
при ти ском ЕУ усво ји ле За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма али су 
га ка сни је ви ше пу та ме ња ле ка ко би по ли ти ча ри мо гли да ути-
чу на из бор ви ших др жав них слу жбе ни ка. Сло вач ка је исто као и 
Пољ ска на кон ула ска у ЕУ, тач ни је 2006. го ди не усво ји ла аманд ман 
ко јим се по ве ћа ва по ли тич ка кон тро ла над др жав ном упра вом.39) 
Из свих ових при ме ра се ви ди да је од лу ка о при је му у члан ство 
ис кљу чи во по ли тич ка од лу ка и да је мо гу ће по ста ти чла ни ца ЕУ 
без фор мал но ис пу ње них кри те ри ју ма уко ли ко по сто ји по ли тич ка 
во ља у ЕУ за тим.

*
**

Евро пе и за ци ја иза зи ва да ле ко се жне про ме не на ци о нал них 
ин сти ту ци о нал них си сте ма зе ма ља кан ди да та и по тен ци јал них 
кан ди да та. Кон цепт евро пе и за ци је (тач ни је ње на „од о зго-на до ле“ 
ди мен зи ја) по ка зао се од го ва ра ју ћим за ана ли зу про ме на ко је се 
де ша ва ју у овим др жа ва ма под деј ством ЕУ пра ви ла. Др жа ве ко је 

36) Jan–Hin rik Meyer-Sa hling, „Ci vil Ser vi ce Re form in Post-Com mu nist Euro pe: The Bumpy 
Road to De po li ti sa tion“, WestEuropeanPolitics, vol. 27, n° 1, Ro u tled ge, Lon don, 2004, p. 
72.

37) An to a ne ta Di mi tro va, „En lar ge ment, In sti tu tion bu il ding and the EU’s Ad mi ni stra ti ve ca pa-
city re qu i re ment“, op.cit., p. 186.

38) Ve se lin Di mi trov, Kla us Go etz, Hel mut Wol lmann, GoverningAfterCommunism, Row man 
and Lit tle fi eld Pu blis hers, Ox ford, 2006, p. 152.

39)  An to a ne ta Di mi tro va, „The new mem ber sta tes of the EU in the af ter math of en lar ge ment: Do 
new euro pean ru les re main empty shells?“, op.cit. 137.
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се на ла зе у про це су при сту па ња пре у зи ма ју те ко ви не За јед ни це, уз 
све срд ну по моћ по ли ти ке усло вља ва ња, од но сно по ли ти ке „шта па 
и шар га ре пе“. Та ко се и за из град њу ад ми ни стра тив них ка па ци те-
та као бит ног усло ва за спро во ђе ње оба ве за из бу ду ћег члан ства, 
мо же ре ћи да је под при ти ском ЕУ усво јен нај ве ћи број про пи са у 
овој обла сти ( као кључ ни по ми ње се За кон о др жав ним слу жбе ни-
ци ма). Че сто се пре на гла ша ва успе шност по ли ти ке усло вља ва ња 
ЕУ, по себ но ка да се има у ви ду да пра ви ла ко ја др жа ве пре у зи ма-
ју не до во де у свим др жа ва ма до из град ње ста бил них ин сти ту ци-
ја. По ка за ли смо на при ме ру зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе 
да ка да се ра ди о ад ми ни стра тив ним ка па ци те ти ма, ове др жа ве су 
је два до че ка ле да на кон ула ска у ЕУ про ме не сво је За ко не о др-
жав ним слу жбе ни ци ма (а не ке по пут Че шке ни су чак ни за по че ле 
са пу ном при ме ном овог За ко на) и по ку ша ле да вра те де це ни ја-
ма при сут но ме ша ње по ли ти ке у сфе ру др жав не упра ве. Та ко до-
ла зи мо до про бле ма ко ји се са сто ји у то ме да мно га пра ви ла ко ја 
др жа ве кан ди да ти и по тен ци јал ни кан ди да ти усва ја ју, оста ју са мо 
пра зна сло ва на па пи ру ка да не ста не штап по ли ти ке усло вља ва ња. 
Ова кав ис ход го во ри у при лог те зи да ула ском у ЕУ не ја ча ју ну жно 
ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти др жа ва чла ни ца већ да све за ви си од 
пре фе рен ци ја до ма ћих ак те ра као и од ад ми ни стра тив не тра ди ци је 
од ре ђе не др жа ве. 

JelenaB.Todorovic

THEIMPACTOFEUROPEANIZATIONAND
EUCONDITIONALITYONSTRENGTHENING

THEADMINISTRATIVECAPACITY

Summary
The su bject of this ar tic le is the ro le of Euro pe a ni za tion in bu il-

ding the ad mi ni stra ti ve ca pa city of the can di da te co un tri es and po ten tial 
can di da tes for EU mem ber ship on the exam ple of co un tri es of Cen tral 
and Eastern Euro pe which jo i ned the EU du ring the last wa ve of en-
lar ge ment. It sho uld be no ted that the ad mi ni stra ti ve ca pa city is one of 
the im por tant cri te ria for eva lu a ting a co un try’s re a di ness to join the 
Euro pean Union. Firstly, we de fi ne the con cept of Euro pe a ni za tion as 
two-way pro cess in which two gro ups of ac tors in ter act- the EU and 
mem ber sta tes, but the fi eld of re se arch ex pand on the sta tes that ha ve 
not yet be co me mem bers. Emp ha sis is pla ced on “top-down” di men-
sion of Euro pe a ni za tion be ca u se at the ti me of ob ser va tion the sta tes 
ha ve not had yet the op por tu nity to in flu en ce de ci sion-ma king in the 
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EU le vel. In ad di tion to the con cept of Euro pe a ni za tion and its mec ha-
nisms in ma king ex pla na ti ons of the im pact of EU po li ci es on na ti o nal 
in sti tu ti o nal systems, we use auxi li ary con cept of the EU con di ti o na lity, 
wit ho ut which the analysis wo uld not be com ple te. By using the se two 
con cepts, the goal of this ar tic le is to an swer the qu e sti on whet her the 
ad mi ni stra ti ve ca pa city is ne ces sary to strengthen when the sta te jo ins 
the EU or it do es de pend on many ot her fac tors.
Key words:ad mi ni stra ti ve ca pa city, Euro pe a ni za tion, EU con di ti o na lity, euro-

pean in te gra tion.
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Resume
Mul ti di men si o nal con cept of Euro pe a ni za tion is usu ally un der-

stood as a two-way pro cess in which two gro ups of ac tors in ter act-EU 
and Mem ber Sta tes. The con cept of Euro pe a ni sa tion (or mo re pre ci-
sely its “top-down” di men sion) pro ved to be su i ta ble for the analysis 
of chan ges oc cur ring in the can di da te co un tri es and po ten tial can di da te 
co un tri es un der the in flu en ce of EU po li ci es. Analysis of chan ges is 
fo cu sed on bu il ding the ad mi ni stra ti ve ca pa city which re pre sent one 
of the im por tant cri te ria for eva lu a ting a co un try’s re a di ness to join the 
Euro pean Union. Sta tes that are in the ac ces sion pro cess dow nlo ad the 
ac qu is com mu na u ta i re, to get her with help of EU con di ti o na lity (“stick 
and car rot” po licy). We must say that the lar gest num ber of EU re gu la ti-
ons was adop ted un der pres su re from the EU. This is the re a son why the 
co un tri es of Cen tral and Eastern Euro pe ha ve chan ged its laws on ci vil 
ser vi ce af ter the jo i ning the EU and re tur ned to the tra di tion of po li ti cal 
in ter fe ren ce in the sphe re of pu blic ad mi ni stra tion. This brings us to the 
pro blem which con sists in the fact that many of the ru les that can di da te 
and po ten tial can di da te co un tri es adopt, re main only empty shells when 
the re is no in flu en ce of EU con di ti o na lity. This out co me sup ports the 
the sis that EU ac ces sion do es not ne ces sa rily strengthen the ad mi ni stra-
ti ve ca pa city of the co un tri es but that all de pends on the pre fe ren ces of 
do me stic ac tors, eco no mic con di ti ons and ad mi ni stra ti ve tra di ti ons of 
a par ti cu lar sta te.

* Овај рад је примљен 6. октобра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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