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ПРОГРАМИФИНАНСИЈСКЕПОМОЋИ 
ЕВРОПСКЕУНИЈЕДО2007.ГОДИНЕ

Sре ди ном осам де се тих го ди на про шлог ве ка, па ра лел но са по-
сте пе ним ото пља ва њем хлад но ра тов ске за тег ну то сти, са зре-

ла је иде ја о при бли жа ва њу Европ ских за јед ни ца (ЕЗ) др жа ва ма 
цен трал не и ис точ не Евро пе (ЦИЕ). Раз ло зи за то су очи глед ни, 
пре све га еко ном ски (тр го вин ска раз ме на и ши ре ње тр жи шта) а 
по том и  по ли тич ки ( же ља ЕЗ да бу ду ме ди ја то ри из ме ђу ис то-
ка и за па да у тре ну ци ма ка да је не ста нак бло ков ске по де ле све та 
из ве стан).1) Пр ви про грам фи нан сиј ске по мо ћи ко ји је лан си ра ла 
ЕУ био је PHA RE (Po land and Hun gary As si stan ce for Re struc tu ring 
the ir Eco no mi es) ко ји је на стао 1989. го ди не и у по чет ку су са мо 
две зе мље би ле ко ри сни це овог про гра ма фи нан сиј ске и тех нич ке 
по мо ћи – Пољ ска и Ма ђар ска. Од мах сле де ће го ди не про грам је 
про ши рен и на Че хо сло вач ку, СФРЈ, Ру му ни ју, Бу гар ску и ДР Не-
мач ку. Бу ду ћи да је СФРЈ кре ну ла пу тем раз дру жи ва ња и ра то ва, 
већ 1991. го ди не је ис кљу че на из про гра ма PHA RE али су оста ле 
др жа ве ЦИЕ кре ну ле пу тем европ ских ин те гра ци ја. PHA RE је по-
стао основ ни фи нан сиј ски ин стру мент то ком при дру жи ва ња др-
жа ва ЦИЕ Европ ској уни ји. Глав ни ци ље ви овог про гра ма би ли 
су из град ња ин сти ту ци ја и ин ве сти ци је, за тим ја ча ње еко но ми је и 
по спе ши ва ње пре ко гра нич не са рад ње. Иако је пр во бит но био ре-
зер ви сан са мо за др жа ве ЦИЕ, број ње го вих ко ри сни ка про ши рен 
је укљу чи ва њем зе ма ља за пад ног Бал ка на.

ОБ НО ВА ко ја је на ста ла 1996. го ди не пред ста вља дру ги про-
грам фи нан сиј ске по мо ћи усме рен на ре кон струк ци ју зе ма ља ко је 
су на ста ле рас па дом Ју го сла ви је. Овај про грам је укљу чи вао из-
град њу ин фра струк ту ре, кон со ли да ци ју де мо кра ти је, по вра так из-
бе гли ца и по спе ши ва ње ре ги о нал не са рад ње.2)

СА ПАРД (Spe cial Ac ce sion Pro gram me for Agri cul tu ral and Ru ral 
De ve lop ment - SA PARD) пред ста вља про грам фи нан сиј ске по мо ћи 
по љо при вре да ма при дру же них зе ма ља ЦИЕ у пе ри о ду 2000-2006. 
Циљ овог про гра ма пред ста вља при ла го ђа ва ње сек то ра по љо при-
вре де ка ко би се при дру же не др жа ве при пре ми ле за им пле мен та-
ци ју за јед нич ке по љо при вред не по ли ти ке. ИС ПА (In stru ment for 
1) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕУ,ЕСПИ, Бе о град, 2005, стр. 125.
2) CouncilRegulation(EC)No1628/96relatingtoaidforBosniaandHerzegovina,Croatia,

theFederalRepublicofYugoslaviaandtheformerYugoslavRepublicofMacedonia , OJ L 
204, 14.8.1996.
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Struc tu ral Po li ci es for Pre-Ac ce sion – IS PA) пред ста вља про грам  по-
мо ћи ко ји је лан си ран исто ка да и СА ПАРД и за сни ва се на фи-
нан сиј ској по мо ћи у обла сти ма еко ном ске и со ци јал не ко хе зи је, а 
по себ но у обла сти ма за шти те жи вот не сре ди не и са о бра ћа ју.

2000. го ди на је зна чај на по то ме што је Про цес ста би ли за ци-
је и при дру жи ва ња та да до био ва жан ин стру мент ко ји пред ста вља 
оквир фи нан сиј ске по мо ћи  ре ги о ну за пад ног Бал ка на – КАРДС 
(Com mu nity As si stan ce for Re con struc tion, De ve lop ment and Sta bi-
li sa tion - CARDS). Глав ни за да так овог про гра ма је по др шка зе-
мља ма за пад ног Бал ка на ( Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ср би ја 
укљу чу ју ћи и Ко со во по ре зо лу ци ји Са ве та без бед но сти УН – а 
1244, Цр на Го ра, Хр ват ска, Ма ке до ни ја) у „оства ри ва њу ци ље ва 
при сту па ња ЕУ“.3) Бу џет КАРДС- а у пе ри о ду 2000-2006. из но сио 
је 4,65 ми ли јар ди €. Овај но вац је рас по ре ђен та ко да се по стиг ну 
че ти ри ци ља: 

1) ре кон струк ци ја, де мо крат ска ста бил ност, по ми ре ње и по-
вра так из бе гли ца;

2) из град ња ин сти ту ци ја;
3) еко ном ски раз вој и струк тур не ре фор ме;
4) ре ги о нал на са рад ња.4)

Про це ду ра спро во ђе ња про гра ма КАРДС је до ста сло же на. 
Пр во Ко ми си ја при пре ма На ци о нал ни КАРДС ко ји са др жи Ви ше-
го ди шњи ин ди ка тив ни план за све др жа ве по је ди нач но  а за тим др-
жа ва ко ри сни ца усва ја го ди шњи план ак тив но сти ко ји са др жи спи-
сак про је ка та за ко је кон ку ри шу овла шће ни пред ла га чи: ди рект ни 
бу џет скико ри сни ци, ин ди рект ни бу џет ски ко ри сни ци уз пи сме ну 
по др шку ми ни стар ства над ле жног за утвр ђи ва ње њи хо вих фи-
нан сиј ских сред ста ва, сви об ли ци удру же ња гра ђа на уз пи сме ну 
по др шку ре сор ног ми ни стар ства (у од но су на пред мет пред ло га 
про јек та). Про јек ти се спро во де уз над зор Европ ске аген ци је за ре-
кон струк ци ју (ЕАР).

По ред по ме ну тих про гра ма фи нан сиј ске по мо ћи, ЕУ до де љу-
је и тех нич ку по моћ зе мља ма ко је се на ла зе у про це су при дру жи-
ва ња. Два нај по зна ти ја про гра ма тех нич ке по мо ћи је су Тви нинг 
(Twe e ning – „про грам „бра ти мље ња“) и Та екс (TA I EX – Теchnical 
As si stan ce and In for ma tion Ex chan ge). Тви нинг про грам на стао је 
1998. го ди не и пред ста вља је дан од кључ них ин стру ме на та по мо ћи 
у из град њи ин сти ту ци ја. Кроз Тви нинг про гра ме др жа ве чла ни це 
3) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији, op. cit., стр. 156.
4)  //www.euro pa.org.rs/co de/na vi ga te.php?Id=259.
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Уни је по ма жу у из град њи ад ми ни стра тив них ка па ци те та та ко што 
се вр ше обу ке ад ми ни стра тив них слу жбе ни ка у зе мља ма кан ди да-
ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма ка ко би се њи хо ве ин сти ту ци је 
при пре ми ле за спро во ђе ње оба ве за из бу ду ћег члан ства у Уни ји. 
До са да је ор га ни зо ва но ви ше од 1.100 Тви нинг про гра ма и за раз-
ли ку од го ре по ме ну тих про гра ма фи нан сиј ске по мо ћи, овај про-
грам је још увек ак ту е лан.5) 

Та и екс пред ста вља скра ће ни цу ко ја озна ча ва Кан це ла ри ју за 
раз ме ну ин фор ма ци ја о тех нич кој по мо ћи. Ова Кан це ла ри ја  пру-
жа крат ко роч ну тех нич ку по моћ и са ве те на по љу при бли жа ва-
ња, при ме не и спро во ђе ња acquiscommunautaireу др жа ва ма ко је 
су  при ма о ци та кве вр сте по мо ћи.  По моћ се спро во ди та ко што 
струч ња ци зе ма ља чла ни ца да ју де таљ не ин фор ма ци је о европ-
ским за ко ни ма, пру жа ју струч не са ве те о на цр ти ма за ко на у зе мљи 
ко ри сни ци по мо ћи. Та ко ђе, ор га ни зу ју се ра ди о ни це за јед ну или 
ви ше др жа ва ко ри сни ца као и сту диј ске по се те за зва нич нке ад ми-
ни стра ци ја др жа ва ко је при ма ју ову крат ко роч ну тех нич ку по моћ. 
Ова ква вр ста по мо ћи ни је огра ни че на са мо на зе мље кан ди да те и 
по тен ци јал не кан ди да те већ има ши ри круг ко ри сни ка: у ње му уче-
ству ју и др жа ве пот пи сни це Европ ске по ли ти ке су сед ства као што 
су: Мол да ви ја, Укра ји на, Ру си ја, Бе ло ру си ја, Гру зи ја, Јор дан, Изра-
ел. По моћ овим др жа ва ма пру жа се у ци љу про ду бље ња еко ном ске 
и по ли тич ке са рад ње.6)

ИНСТРУМЕНТПРЕТПРИСТУПНЕПОМОЋИИПА–
ПРАВНИОСНОВ,ЦИЉЕВИ,ФУНКЦИОНИСАЊЕ

Ин стру мент прет при ступ не по мо ћи - ИПА ( In stru ment for 
Pre-Ac ces sion As si stan ce - IPA) пред ста вља фи нан сиј ску по моћ 
ко ју Европ ска уни ја до де љу је др жа ва ма  ко је се на ла зе у про це су 
при дру жи ва ња ЕУ. Ова фи нан сиј ска по моћ од но си се на пе ри од 
2007 – 2013. Ако се ИПА упо ре ди са прет ход ним фи нан сиј ским 
ин стру мен ти ма, она се раз ли ку је по то ме што омо гу ћа ва фи нан-
сиј ску по моћ ко ја има је дин стве ни прав ни оквир ко ји се огле да  у 
дво стру ком сми слу:

1) ре гу ла ти ва ко ја пред ви ђа ус по ста вља ње овог ин стру мен та 
од но си се  исто вре ме но и  на зе мље кан ди да те и на зе мље 
по тен ци јал не кан ди да те; 

5) Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, www.se io.rs.
6) //www.ec.euro pa.eu/en lar ge ment/ta i ex/what-is-ta i ex/in dex_en.htm
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2) ИПА об је ди њу је све фи нан сиј ске ин стру мен те ко ји су по-
сто ја ли у Про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (КАРДС, 
ИС ПА, СА ПАРД и PHA RE).

Ин стру мент прет при ступ не по мо ћи прав но је уте ме љен у ре-
гу ла ти ви Са ве та ко ја се од но си на ин стру мент прет при ступ не по-
мо ћи из 2006. го ди не. Циљ ова квог ин те гри са ног при сту па по мо ћи 
зе мља ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма је сте да се 
по бољ ша ко хе рент ност и ефи ка сност при ли ком пру жа ња фи нан-
сиј ске по мо ћи.7) Др жа ве ко је мо гу да ко ри сте сред ства из ИПА 
фон да пре ма сло ву ре гу ла ти ве по де ље не су у две гру пе: 1) др жа ве 
кан ди да ти – Ма ке до ни ја, Хр ват ска и Тур ска и 2) др жа ве по тен ци-
јал ни кан ди да ти на осно ву од лу ке са ми та у Сан та Ма ри ја де Фе и-
ри из 2000. го ди не а то су: Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ср би ја 
укљу чу ју ћи Ко со во  и Цр на Го ра. Оп шти циљ ИПА про гра ма  за-
сни ва се на иде ји да се по мог не др жа ва ма ко је се на ла зе у про це су 
при дру жи ва ња ЕУ ка ко би се лак ше из бо ри ле са по тре ба ма и оба-
ве за ма ко је про ис ти чу из овог про це са. Да кле, Европ ска уни ја кроз 
сред ства из ИПА фон да пру жа по др шку др жа ва ма  пре све га, у 
из град њи ин сти ту ци ја, еко ном ским и ад ми ни стра тив ним ре фор ма-
ма, ре ги о нал ној и пре ко гра нич ној са рад њи. У скла ду са тим, ИПА 
се са сто ји од 5 ком по не на та у окви ру ко јих сва ка др жа ва де фи ни ше 
при о ри те те: 

1) по моћ у про це су тран зи ци је и из град ње ин сти ту ци ја – фи-
нан сиј ска по моћ ко ја је усме ре на на из град њу ин сти ту ци ја;

2) ре ги о нал на и пре ко гра нич на са рад ња – по др шка за ја ча ње 
ре ги о нал не и пре ко гра нич не са рад ње би ло са зе мља ма чла-
ни ца ма, би ло са кан ди да ти ма и оста лим по тен ци јал ним кан-
ди да ти ма;

3) ре ги о нал ни раз вој – по моћ зе мља ма кан ди да ти ма као при-
пре ма за ко ри шће ње сред ста ва Европ ског фон да за ре ги о-
нал ни раз вој;

4) раз вој људ ских ре сур са – про гра ми ра ње и им пле мен та ци ја 
и упра вља ње  Европ ским со ци јал ним фон дом;

7) CouncilRegulation(EC) establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)  No
1085/2006,  OJ L 210/82 of 17.06.2006.
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5) ру рал ни раз вој – при пре ма за при ме ну за јед нич ке по љо при-
вред не по ли ти ке и ко ри шће ње сред ста ва из Европ ског фон-
да за по љо при вре ду.8)

Ком по нен та 1 спа да у над ле жност Ге не рал ног ди рек то ра та ко-
ми си је ко ји је за ду жен за про ши ре ње а ко ји од го во ран и за ко ор-
ди на ци ју прет при сту не по мо ћи уоп ште. Ка да је реч о ком по нен ти 
2, Ге не рал ни ди рек то рат за ре ги о нал ни раз вој је над ле жан за јед-
но са Ге не рал ним ди рек то ра том за про ши ре ње за им пле мен та ци ју 
ове ком по нен те. Ком по нен те 3, 4, и 5 су отво ре не са мо за зе мље 
кан ди да те и оне зах те ва ју по сто ја ње по себ них де цен тра ли зо ва них 
упра вљач ких струк ту ра у др жа ва ма ко ри сни ца ма ка ко би те др-
жа ве би ле при пре мље не за ко ри шће ње струк тур них фон до ва ка да 
бу ду по ста ле чла ни це Уни је. Ге не рал ни ди рек то рат за ре ги о нал ну 
по ли ти ку је над ле жан за ком по нен ту 3 ко ја пред ви ђа фи нан сиј ску 
и тех нич ку по моћ у обла сти ма тран спор та, жи вот не сре ди не и еко-
ном ског раз во ја док су за ком по нен те 4 и 5 над ле жни Ге не рал ни 
ди рек то рат за за по шља ва ње од но сно Ге не рал ни ди рек то рат за по-
љо при вре ду и ру рал ни раз вој.

Иако по сто ји је дин ствен оквир за до би ја ње ове фи нан сиј ске 
по мо ћи, очи глед не су раз ли ке из ме ђу зе ма ља кан ди да та и по тен-
ци јал них кан ди да та у по гле ду при сту па ком по нен та ма: зе мље кан-
ди да ти има ју при ступ свим ком по нен та ма ИПА док су за зе мље 
по тен ци јал не кан ди да те ре зер ви са не са мо пр ве две ком по нен те.9) 
Ово раз ли ко ва ње две ју гру па зе ма ља у по гле ду при сту па ком по-
нен та ма ИПА за сно ва но је на чи ње ни ци да зе мље кан ди да ти и зе-
мље по тен ци јал ни кан ди да ти има ју раз ли чи те оба ве зе пре ма ЕУ у 
за ви сно сти од ме ста ко је за у зи ма ју у про це су при сту па ња ЕУ. Та ко 
ИПА зе мља ма кан ди да ти ма по ма же у усва ја њу и при ме ни за ко но-
дав ства ЕУ ка ко би у тре нут ку при сту па ња би ле пот пу но спрем-
не да пре у зму оба ве зе из члан ства док се зе мља ма по тен ци јал ним 
кан ди да ти ма пру жа по др шка у Про це су ста би ли за ци је и при дру-
жи ва ња. По моћ ко ја се до де љу је кроз ИПА мо же се по ја ви ти у об-
ли ку:

1) ин ве сти ци ја;
2) ад ми ни стра тив не са рад ње;

8) CouncilRegulation(EC) establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)No
1085/2006, op. cit.  

9) CouncilRegulation(EC)establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)No
1085/2006,op.cit.
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3) ме ра за по др шку им пле мен та ци је и упра вља ња про гра ми ма;
4) бу џет ске по др шке (са мо као из у зе так и уз по се бан над зор 

Европ ске ко ми си је10)).
У при лог тврд њи да је ИПА кохе рен тан и све о бу хва тан ин-

стру мент иде чи ње ни ца да он мо ра би ти ускла ђен са не ко ли ко ва-
жних до ку ме на та ко ји пред ста вља ју ње гов стра те шки оквир: на 
пр вом ме сту тре ба би ти ускла ђен са Стра те ги јом за про ши ре ње,      
до ку мен том ко ји до но си Европ ска ко ми си ја, за тим са Европ ским 
парт нер ством од но сно При ступ ним парт нер ством у за ви сно сти 
од то га да ли је др жа ва кан ди дат или по тен ци јал ни кан ди дат ко ји-
ма се де фи ни шу при о ри те ти ко ји пред ста вља ју тем по спро во ђе ња 
ре фор ми, и на кра ју ИПА се ускла ђу је са го ди шњим из ве шта јем 
Европ ске ко ми си је о на пре до ва њу зе ма ља. ИПА се ре а ли зу је кроз 
два до ку мен та - Ви ше го ди шњи ин ди ка тив ни фи нан сиј ски оквир 
(Мulti-an nual In di ca ti ve Fi nan cial Fra me work - MIFF) и Ви ше го-
ди шњи ин ди ка тив ни до ку мент за пла ни ра ње ( Mul ti-Be ne fi ci ary 
Мulti-an nual In di ca ti ve Plan ning Do cu ment - MIPD) ко ји се до но се 
за сва ку др жа ву по је ди нач но.11) На зив ин ди ка тив ни ука зу је на то 
да фи нан сиј ски оквир ни је фик сни већ да је флек си би лан и мо же 
се при ла го ди ти раз ли чи тим зах те ви ма, из ме ђу оста лог и по тен ци-
јал ним про ме на ма у ста ту су зе мље ко ри сни це  у то ку тро го ди шњег 
пе ри о да на ко ји се од но се ови до ку мен ти  ( по тен ци јал ни кан ди дат, 
кан ди дат, др жа ва чла ни ца). За то се јед ном го ди шње вр ши ре ви зи-
ја оба до ку мен та. Ви ше го ди шњи ин ди ка тив ни фи нан сиј ски оквир 
пред ста вља ве зу из ме ђу стра те шког окви ра и фи нан сиј ских сред-
ста ва за то што се њи ме вр ши рас по де ла сред ста ва пре ма при о ри те-
ти ма сва ке зе мље ко ри сни це овог ин стру мен та и на осно ву ње них 
ад ми ни стра тив них спо соб но сти. Ви ше го ди шњи ин ди ка тив ни до-
ку мент за пла ни ра ње пред ста вља опе ра ци на ли за ци ју ВИ ФО-а по-
што се њи ме де фи ни шу ак тив но сти ко је ће би ти пред у зе те ка ко би 
се ис пу ни ли прет ход но утвр ђе ни при о ри те ти. Ко нач но, сва ка др-
жа ва усва ја на ци о нал не про гра ме за сва ку од ком по нен ти ИПА ко-
јој има при ступ у за ви сно сти од сте пе на ин те гра ци је. На ци о нал ни 
про гра ми осми шља ва ју се у скла ду са стра те шким ви ше го ди шњим 
ин ди ка тив ним пла но ви ма. Ко ми си ја их усва ја на кон кон сул та ци ја 
с др жа вом ко ри сни цом и дру гим за ин те ре со ва ним стра на ма. Спро-
10) http://euro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ri es/en lar ge ment/on go ing_en lar ge ment/e50020_en.htm.
11) CommissionRegulation(EC)No718/2007of12June2007implementingCouncilRegula

tion(EC)No1085/2006establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)OJ L 
170, 29.6.2007. 
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во де се на је дан од три на чи на: кроз цен тра ли зо ва ну по моћ ко јом 
упра вља Ко ми си ја из свог се ди шта у Бри се лу, кроз де цен тра ли-
зо ва ну по моћ ко јом упра вља ју др жав ни ор га ни др жа ве ко ри сни це 
или кроз за јед нич ку по моћ ко јом упра вља ју др жав ни ор га ни др жа-
ва чла ни ца ко је уче ству ју у  про гра ми ма пре ко гра нич не са рад ње са 
др жа ва ма ко ри сни ца ма.12)

Упра вља ње ИПА фон дом је по ве ре но Ко ми си ји на осно ву оп-
штих усло ва упра вља ња фон до ви ма ко је про пи су је Уред ба из 2002. 
го ди не13). Ко ми си ја је од го вор на за спро во ђе ње, над зор, про це ну и 
из ве шта ва ње. Том при ли ком она мо ра да во ди ра чу на о ин те ре си ма 
За јед ни це.14) Ка ко се не би раз ли ко ва ла над зор на уло га Ко ми си је у 
овом слу ча ју у од но су на оста ле си ту а ци је у ко ји ма Ко ми си ја вр ши 
над зор над ис пу ња ва њем оба ве за, њој у ра ду по ма же мре жа ко ми-
те та. Уред ба ко ја уста но вља ва ИПА пред ви ђа фор ми ра ње јед ног 
Ко ми те та – ИПА Ко ми тет ка ко би се обез бе ди ла ко ор ди на ци ја по-
мо ћи за раз ли чи те ком по нен те.15) За ком по нен те III, IV и V у окви-
ру струк тур них фон до ва фор ми ра ју се ко ми те ти ко ји та ко ђе по ма-
жу Ко ми си ји. Ко ми си ја над гле да им пле мен та ци ју прет при ступ них 
про гра ма пре ко већ по ме ну тих Ге не рал них ди рек то ра та али њи ма 
у том по слу по ма жу и Де ле га ци ја Европ ске ко ми си је у зе мљи ко-
ри сни ци прет при ступ не по мо ћи и ме шо ви ти ко ми те ти ко је за јед но 
чи не и пред став ни ци Ко ми си је и др жа ве ко ри сни це. По сто је по-
себ ни ко ми те ти за сва ки сек тор од но сно још пре ци зни је за сва ки 
про је кат ко ји се фи нан си ра из ИПА фон да. Го ди шње из ве шта ва ње 
Са ве та о ак тив но сти ма у ве зи са прет при ступ ним фон до ви ма вр ши 
Ге не рал ни ди рек то рат за про ши ре ње. 

Ин стру мент прет при ступ не по мо ћи мо же би ти су спен до ван 
уко ли ко др жа ва ко ри сни ца не ис пу ни оба ве зе из Европ ског парт-
нер ства или уко ли ко не по шту је је дан од кључ них пред у сло ва у 
про це су при сту па ња Уни ји, а то су де мо кра ти ја, вла да ви на пра-
ва, људ ска пра ва и пра ва ма њи на. У том слу ча ју Са вет ми ни ста ра 
на пред лог Ко ми си је и на кон оба ве шта ва ња Европ ског пар ла мен та 
усва ја од го ва ра ју ће ме ре од лу чу ју ћи ква ли фи ко ва ном ве ћи ном.16)

12)  www.se io.gov.rs/pro gra mi/ipa/ipa_an_over vi ew.ppt.
13) CouncilRegulation(EC,Euratom)No1605/2002ontheFinancialRegulationapplicableto

thegeneralbudgetoftheEuropeanCommunities, О J L 248 of 16.09.2002.
14) Ибид.
15) CommissionRegulation(EC)implementingCouncilRegulation(EC)No1085/2006estab

lishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA), op.cit.
16) CouncilRegulation(EC)establishinganinstrumentforpreaccessionassistance(IPA)No

1085/2006, op.cit.
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OДНОССРБИЈЕИЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Ка да је реч о од но су Ср би је и ЕУ, мо же се ре ћи да је он од де ве-
де се тих го ди на до да нас имао ви ше успо на и па до ва. СФРЈ је до ста 
ра но у од но су на оста ле др жа ве ЦИЕ скло пи ла уго вор ни од нос са 
та да шњим Европ ским за јед ни ца ма (Спо ра зум о са рад њи из 1980. 
го ди не). Ме ђу тим, де ша ва ња то ком де ве де се тих го ди на оме ла су је 
да тај од нос уна пре ди. Про ме не су се до го ди ле не са мо у прет ход-
ној Ју го сла ви ји већ и у Европ ским за јед ни ца ма. Док се Ју го сла ви-
ја раз дру жи ва ла, Евро па се ује ди ња ва ла. Та ко је од СФРЈ на ста ло 
шест но вих др жа ва а Европ ска за јед ни ца је пре ра сла у је дан но ви 
ен ти тет – ство ре на је ЕУ. Спо ра зум о са рад њи је су спен до ван 1991. 
го ди не, а све до за вр шет ка ра та на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не, 
од нос из ме ђу та да шње СРЈ и ЕУ је био пре ки нут. На кон пе то ок то-
бар ских про ме на ко је су се де си ле у СРЈ, од нос са ЕУ је об но вљен 
и  Ср би ја је укљу че на у Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња 
ко ји је ина у гу ри сан на За гре бач ком са ми ту 2000. го ди не. Укљу чи-
ва ње у Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња за СРЈ зна чио је да 
су јој по ста ла до ступ на сред ства из про гра ма КАРДС.17) У Со лу ну 
2003. го ди не про цес је уна пре ђен уво ђе њем Европ ских парт нер-
ста ва за зе мље за пад ног Бал ка на ко ји ма се де фи ни шу крат ко роч ни 
и сред ње роч ни при о ри те ти. Та ко ђе, та да шњој др жав ној за јед ни ци 
СЦГ по ста ла су до ступ на сред ства из про гра ма тех нич ке по мо ћи 
Тви нинг и Та и екс. Др жав на за јед ни ца СЦГ 2005. го ди не је до би ла 
по зи тив ну оце ну Сту ди је из во дљи во сти што озна ча ва по зи ти ван 
ко рак у од но си ма са ЕУ, и пре го во ри о Спо ра зу му о ста би ли за ци ји 
и при дру жи ва њу су за по че ти но вем бра исте го ди не. На ред на го ди-
на до но си но ву стаг на ци ју у од но си ма са ЕУ ка да су нај пре пре-
го во ри о Спо ра зу му пре ки ну ти због не ис пу ња ва ња оба ве за пре ма 
Ме ђу на род ном су ду за зло чи не по чи ње не на про сто ру бив ше Ју-
го сла ви је а за тим се и др жав на за јед ни ца рас па ла.  Та ко је Ср би ја  
на ста ви ла са мо стал но свој пут ка ЕУ. Пре го во ри су на ста вље ни 
2007. го ди не а Спо ра зум  о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу за јед но 
са Пре ла зним спо ра зу мом је пот пи сан апри ла 2008. го ди не. Ср би ја 
је на тај на чин ме ђу по след њим др жа ва ма за пад ног Бал ка на пот-
пи са ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. И не са мо то, 
по ли тич ка усло вља ва ња ко ја до ла зе из Бри се ла а за сни ва ју се на 
тврд њи да Ср би ја не са ра ђу је до вољ но са Ме ђу на род ним су дом за 
зло чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је до ве ла су до 
17) Тања Мишчевић, ПридруживањеЕвропскојунији,op. cit., стр. 171.
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то га да чак ни Пре ла зни спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу ни је још увек сту пио на сна гу. Без об зи ра на то, Ср би ја је у 
ме ђу вре ме ну усво ји ла На ци о нал ни про грам ин те гра ци је (НПИ) на 
осно ву ко га она спро во ди уну тра шње ре фор ме ко је пред ста вља ју 
пред у слов за пре у зи ма ње оба ве за из бу ду ћег члан ства. Та ко ђе, Ср-
би ја је и под не ла кан ди да ту ру за члан ство и че ка од го вор Европ ске 
ко ми си је.   

СРБИЈАИФИНАНСИЈСКАПОМОЋЕУ 
ОД2000.ГОДИНЕДОДАНАС

Европ ска уни ја обез бе ди ла је зна чај ну фи нан сиј ску по др-
шку Ср би ји кроз ра зно вр сне ин стру мен те, укљу чу ју ћи про грам 
КАРДС, ху ма ни тар ну и ма кро фи нан сиј ску по моћ. По след њих 
го ди на ме ња ју се ци ље ви фи нан сиј ске по мо ћи ко ју до де љу је ЕУ 
– не ка да је циљ по мо ћи би ла ре кон струк ци ја зе мље а са да је она 
све ви ше усме ре на на из град њу ин сти ту ци ја, еко ном ски раз вој и 
ре фор ме у скла ду са при о ри те ти ма из Европ ског парт нер ства. Од 
1991. ЕУ је за пад ном Бал ка ну кроз раз не про гра ме по мо ћи да ла 6 
ми ли јар ди €.18)  

Про грам по мо ћи КAРДС има на ци о нал ну и ре ги о нал ну ком-
по нен ту. Ка да је реч о КАРДС На ци о нал ном про гра му, он је у Ср-
би ји у скла ду са Ви ше го ди шњим ин ди ка тив ним про гра мом за пе-
ри од 2002- 2004.  био усме рен на еко ном ски раз вој и уна пре ђе ње 
вла да ви не пра ва. Сек то ри ко ји су би ли фи нан си ра ни пре ко КАРДС 
На ци о нал ног про гра ма би ли су: ма ла и сред ња пред у зе ћа, ме ди ји и 
ци вил но дру штво, по вра так и ин те гра ци ја из бе гли ца, јав не фи нан-
си је, здрав ство, жи вот на сре ди на и пра во су ђе. На ци о нал ни про-
грам КАРДС је у пе ри о ду 2005- 2006. је био на ме њен, пре све га, 
ства ра њу усло ва за при вла че ње до ма ћих и стра них ин ве сти то ра. 
По ред то га, на ста ви ло се са по др шком ре фор ма ма јав не упра ве. 
Но вац из Ре ги о нал ног про гра ма КАРДС је био пр во бит но усме-
рен на ус по ста вља ње си сте ма за јед нич ког упра вља ња гра ни ца ма и 
ства ра ње мо дер не ца рин ске про це ду ре а за тим и на пре ко гра нич ну 
са рад њу, из град њу ин сти ту ци ја и за шти ту жи вот не сре ди не. Ср би-
ја је у пе ри о ду 2005-2006. ко ри шће њем сред ста ва из Ре ги о нал ног 
КАРДС – а раз ви ла ја ке ин сти ту ци о нал не ка па ци те те за упра вља-
ње гра ни ца ма.19)

18)  www.europa.org.rs.
19)  www.europa.org.rs.
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Ка да је 2007. го ди не је дин стве ни ин стру мент ИПА за ме нио 
све прет ход не про гра ме по мо ћи, Ср би ја се на шла у дру гој ка те го-
ри ји зе ма ља ко ри сни ца овог про гра ма – зе мље по тен ци јал ни кан-
ди да ти. Основ ни циљ ИПА је сте да по мог не Ср би ји да се лак ше 
из бо ри са иза зо ви ма европ ских ин те гра ци ја, да оства ри на пре дак 
у Про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња као и да јој се омо гу-
ћи да спро ве де ре фор ме по треб не за ис пу ња ва ње Ко пен ха ге шких 
кри те ри ју ма.20) Сред ства из ИПА фон да тре ба да по мог ну Ср би ји у 
им пле мен та ци ји На ци о нал ног про гра ма ин те гра ци је. Пре ци зни је 
ре че но, ИПА тре ба да по мог не Ср би ји у :

1) ис пу ња ва њу по ли тич ких зах те ва про це са Ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња (из град ња де мо крат ских ин сти ту ци ја, ре-
фор ма јав не упра ве, ре фор ма суд ства, бор ба про тив ко руп-
ци је, ре фор ма по ли ци је);

2) по бољ ша њу еко ном ске си ту а ци је (за по сле ност, обра зо ва ње, 
ма ла и сред ња пред у зе ћа, из град ња ин фра струк ту ре и ру-
рал ни раз вој);

3) при бли жа ва њу европ ским стан дар ди ма ( ја ча ње ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та за спро во ђе ње Спо ра зу ма о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу, при пре ма за уво ђе ње де цен тра ли-
зо ва ног си сте ма за им пле мен та ци ју и упра вља ње европ ским 
фон до ви ма);

4) пре ко гра нич ној са рад њи са зе мља ма кан ди да ти ма, по тен ци-
јал ним кан ди да ти ма и др жа ва ма чла ни ца ма.

2007 2008 2009
Хр ват ска 138.5 146.0 151.2
Ма ке до ни ја 58.5 70.2 81.8
Тур ска 497.2 538.7 566.4
Ал ба ни ја 61.0 70.7 81.2
Бо сна и Хер це го ви на 62.1 74.8 89.1
Цр на Го ра 31.4 32.6 33.3
Ср би ја 186.7 190.9 194.8
Ко со во 63.3 64.7 66.11

Та бе ла 1: ИПА за пе ри од 2007-2009. пре ма Ви ше го ди шњем ин ди-
ка тив ном фи нан сиј ском окви ру21)

20) Commisiondecisionon aMultiannualIndicativePlanningDocument(MIPD)20072009
forSerbia, COM (2007) 2497 of 18.06.2007, p. 5.

21) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/410.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ком по нен та1 181.4 179.4 182.5 186.2 189.9 193.8

Ком по нен та2 8.2 11.4 12.2 12.4 12.7 12.9

укуп но 189.7 190.9 194.8 198.7 202.7 206.8

Та бе ла 2: Ин ди ка тив на рас по де ла фи нан сиј ских сред ста ва ИПА 
за Ср би ју по го ди ни и ком по нен та ма22)

Та бе ла 1 пред ста вља рас по де лу фи нан сиј ских сред ста ва ИПА 
на осно ву Ви ше го ди шњег ин ди ка тив ног фи нан сиј ског окви ра и на 
осно ву ње се мо же за кљу чи ти да се сред ства уве ћа ва ју из го ди не 
у го ди ну с об зи ром да се оче ку је да др жа ве ко ри сни це на пре ду ју 
у про це су европ ских ин те гра ци ја. Већ је по ме ну та флек си бил ност 
ИПА па се за то јед ном го ди шње вр ши ре ви зи ја фи нан сиј ског окви-
ра. Исту тен ден ци ју по твр ђу је и Та бе ла 2 ко ја по ка зу је ка ко су фи-
нан сиј ска сред ства ИПА за Ср би ју рас по ре ђе на пре ма го ди на ма и 
пре ма ком по нен та ма. 

Сред ства из Ин стру мен та за прет при ступ ну по моћ (ИПА) за 
2007. у ви си ни од 186 ми ли о на евра ис ко ри шће на су за про јек те ко-
ји се од но се на ре фор му здрав стве ног сек то ра, сма ње ње за га ђе ња 
из тер мо елек тра не „Ни ко ла Те сла“, без бед ну пло вид бу Ду на вом, 
по бољ ша ње оп штин ске ад ми ни стра ци је, рав но ме ран ре ги о нал ни 
раз вој, по др шку ин тер но ра се ље ним ли ци ма и из бе гли ца ма, осни-
ва ње кан це ла ри је ом буд сма на (Сма ње ње за га ђе ња из тер мо елек-
тра не Ни ко ла Те сла, Ре фор ма здрав стве ног сек то ра ур гент не ме-
ди цин ске слу жбе, Про грам оп штин ске по мо ћи , Про је кат по др шке 
из бе гли ца ма и ин тер но ра се ље ним ли ци ма, Про грам ре ги о нал ног 
еко ном ског и со ци јал ног раз во ја, ин фор ма тив ни си стем ре ке Ду-
нав).23) 

Ср би ја је 2008. го ди не има ла на рас по ла га њу 190 ми ли о на 
евра из ИПА фон да. Ова сред ства су уло же на у про јек те ко ји су у 
ди рект ној ве зи са уво ђе њем прав них те ко ви на ЕУ.  Ме ђу про јек ти-
ма из На ци о нал ног ИПА про гра ма за 2008. го ди ну тре ба по ме ну ти 
сле де ће: 

● ЈачањеинституционалнихкапацитетаНационалнебанке
Србије – про је кат ко ји има за циљ уна пре ђе ње струч но сти и 

22) http://www.europa.org.rs/code/navigate.php?Id=848.
23)  www.europa.org.rs.
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ка па ци те та у сми слу ма кро е ко ном ског и стра те шког пла ни-
ра ња и спро во ђе ња стра те ги ја и по ли ти ка. 

●Пројекат подршке избеглицама и интерно расељеним ли
цима-има за циљ обез бе ђе ње при вре ме ног сме шта ја кроз 
изр град њу и до де лу ста но ва, рас по де лу па ке та гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла и ак ци је сти ца ња при хо да и уна пре ђе ња усло ва 
жи во та уоп ште.

●Стипендије за обуку у области европских интеграција 
пројекаткојинуди спе ци ја ли зо ва ну обу ку за др жав не слу-
жбе ни ке на цен трал ном и ни воу ло кал не са мо у пра ве, као и 
у на уни вер зи те ти ма или ме ди ји ма, ра ди ефи ка сног су о ча-
ва ња са иза зо ви ма и мо гућ но сти ма ко је ће до не ти европ ска 
пер спек ти ва Ср би је. 

● Борбапротивкорупције– циљ је осни ва ње Аген ци је за бор-
бу про тив ко руп ци је.

●Уна пре ђе ње ло кал не са мо у пра ве–унапређењеин сти ту ци-
о нал ног и ре гу ла тор ног окви ра за ин фра струк тур не слу жбе 
ло кал не са мо у пра ве, као и тран сфор ма ци ја јав них ко му нал-
них пред у зе ћа.24) 

Kaда је реч о 2009. го ди ни, Ср би ји је на осно ву на ци о нал ног 
про гра ма ИПА до де ље но 194.8 ми ли о на еура. Фи нан сиј ска по моћ 
усме ре на је на обла сти као што су ја ча ње вла да ви не пра ва, обра-
зо ва ње, тран спорт, и за шти та жи вот не сре ди не.25) Ср би ја та ко ђе 
уче ству је у број ним про јек ти ма пре ко гра нич не са рад ње са су сед-
ним зе мља ма ( Цр на Го ра, Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на) ко ји 
при па да ју сле де ћим обла сти ма: ин фра струк ту ра, кул тур на раз ме-
на, за шти та жи вот не сре ди не, на уч но ис тра жи ва ње, без бед ност и 
спре ча ва ње кри ми на ла.

За раз ли ку од КАРДС – а, ИПА про грам по мо ћи спро во ди Де-
ле га ци ја Европ ске ко ми си је у Бе о гра ду. При прем ни рад на ус по-
ста вља њу Де цен тра ли зо ва ног си сте ма спро во ђе ња про гра ма ове 
по мо ћи је за по чет, али ка ко се ка же у Из ве шта ју Европ ске ко ми-
си је за 2009. го ди ну „по треб ни су оп се жни на по ри“26) ка ко би се 
то и оства ри ло. Де цен тра ли зо ва ни си стем упра вља ња фон до ви ма 
под ра зу ме ва по сте пе ни пре нос над ле жно сти у  упра вља њу фон-
24)  www.europa.org.rs.
25) Годишњи извештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2009.годину, стр. 4.
26)  Годишњи извештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2009.годину, стр. 4.
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до ви ма са Де ле га ци је Европ ске ко ми си је на ин сти ту ци је др жа ве 
ко ри сни це. По ред На ци о нал ног ИПА ко ор ди на то ра ко ји се бри не 
о рас по де ли сред ста ва из ИПА фон да пре ма ком по нен та ма и пре-
ма по је ди нач ним про јек ти ма у окви ру ком по не на та, ње му у ра ду 
по ма же Сек тор за упра вља њем европ ским фон до ви ма ко ји се, у 
ин сти ту ци о нал ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, на ла зи у окви ру 
Ми ни стар ства фи нан си ја.

ЗАКЉУЧАК

Фи нан сиј ска по моћ из прет при ступ них фон до ва са став ни је 
део про це са при сту па ња ЕУ. Сред ства из ових фон до ва у ве ли кој 
ме ри по ма жу др жа ва ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти-
ма да сво је за ко но дав ство при ла го де европ ском а сво је ин сти ту ци је 
из гра де та ко да бу ду у ста њу да ис пу не оба ве зе из бу ду ћег члан-
ства. На тај на чин ко ри сти има ју и др жа ве ко ри сни це по мо ћи и 
Европ ска уни ја. Др жа ве има ју ви ше стру ке ко ри сти, по ред то га што 
вр ше сек тор ска при ла го ђа ва ња пра ви ли ма ЕУ, оне раз ви ја ју и соп-
стве не ка па ци те те пре ко де цен тра ли зо ва ног си сте ма упра вља ња 
европ ским фон до ви ма. То је ва жно и са по зи ци ја ЕУ јер ће бу ду ће 
чла ни це би ти спрем не да ефи ка сно спро во де европ ске по ли ти ке. 

Сва ка др жа ва би ло она кан ди дат или по тен ци јал ни кан ди дат 
или кан ди дат по је ди нач ним на прет ком у про це су европ ских ин-
те гра ци ја „осва ја“ сред ства из ИПА фон да. Та ко про ме на ње ног 
ста ту са у про це су при сту па ња (из ста ту са по тен ци јал ног кан ди да-
та у ста тус кан ди да та, из ста ту са кан ди да та у ста тус пу но прав не 
чла ни це ЕУ) отва ра при ступ дру гим ком по нен та ма ИПА фон да. 
Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти су кључ ни еле мент ко ји је на опе-
ра тив ном ни воу по тре бан за упра вља ње европ ским фон до ви ма. 
По сма тра но из те пер спек ти ве, оп шта је оце на да се Ср би ја мо же 
по хва ли ти до брим ад ми ни стра тив ним ка па ци те ти ма.27) Ме ђу тим, 
оно што пред ста вља су штин ску ка рак те ри сти ку про це са при дру-
жи ва ња то је по ли ти ка усло вља ва ња ко ја ипак у крај њој ин стан ци 
до ми нант но ути че на на пре дак не ке др жа ве ка члан ству у ЕУ. По-
сле ди це та кве по ли ти ке се мо гу до бро уочи ти у слу ча ју Ср би је. 
То не би тре ба ло да обес хра бру је већ Ср би ја тре ба да на ста ви са 
спро во ђе њем ре фор ми ко ри сте ћи по ред оста лог и сред ства из пред 
при ступ них фон до ва. Про цес спро во ђе ња уну тра шњих ре фор ми и 
27) Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов чланства у 

Европској унији“, Политичкаревија, 2/2009, Институт за политичке студије.
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из град ња соп стве них ка па ци те та за упра вља ње европ ским фон до-
ви ма у Ср би ји  се на ста вља. То је оно што за ви си од др жа ве. Оно 
пак, што не за ви си од ње је сте по ли тич ка во ља ме ђу др жа ва ма чла-
ни ца ма да про це не да ли је Ср би ја ис пу ни ла пред у сло ве за до би ја-
ње ви шег ста ту са у про це су при сту па ња, у овом слу ча ју до би ја ње 
ста ту са кан ди да та.

JelenaTodorovic
THEROLEOFINSTRUMENTSOFPRE-ACCESSIONINTHE

PROCESSOFACCESSIONTOTHEEUROPEANUNION
Summary

Thesubjectof thispaper is torepresentdifferent instru
ments of preaccession assistance that the European
Unionusestosupportcountriesthatareintheprocessof
accession.Тheaimofthisworkistoshowtheroleofthis
instrumentsfortheassociationprocessandthebenefitsof
theseinstrumentsnotonlyforbeneficiаrystatesbutforthe
European Union also. Using a comparative descriptive
method,togetherwithanalysisofthecontent,theauthor
triestoanswerthefollowingquestions:
–howdidEUpreaccessioninstrumentsevolve
–whatistheimportanceoftheseinstrumentsforthepro
cessofaccessiontotheEU
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processofeurointegration.
Keywords:preaccession instruments,EuropeanUnion,
beneficiary states, Serbia, Stabilisation and Association
Process,institutionbuilding.

ЛИТЕРАТУРА

• Ми шче вић, Taња, ПридруживањеЕвропскојунији, EСПИ, Бе о град, 
2005.

• То до ро вић, Је ле на, „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов 
члан ства у Европ ској уни ји“, Политичкаревија, 2/2009, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је.

• UsingIPAandotherEUfundstoaccelerateconvergenceandintegration, 
CEU, Bu da pest, 2008. 

• Ba i ley and L. De Pro pis „ABridgeTooPhare?EUPreAccessionAid
andCapacityBuildingintheCandidateCountries“, JournalofCommon
MarketStudies, Vol. 1, No. 42, 2004. 



- 404 -

УЛОГАИНСТРУМЕНТАПРЕТПРИСУТНЕПОМОЋИ...ЈеленаТодоровић

• Годишњи извештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2009.го
дину,Кан це ла ри ја  за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
2010, http://www.se io.rs/

• CouncilRegulation (EC)No1085/2006establishingan instrument for
preaccessionassistance(IPA),  OJ L 210/82 of 17.06.2006.

• Commision decision establishing aMulti beneficiary,Multi annual In
dicative planning document (MIPD) 20072009, COM (2007) 2205 of 
29.05.2007.

• Commision decision on aMultiannual Indicative PlanningDocument
(MIPD)20072009forSerbia,COM (2007) 2497 of 18.06.2007.

• Commision decision on aMultiannual Indicative PlanningDocument
(MIPD) 20082010 http://ec.euro pa.eu/en lar ge ment/pdf/mipd_ser-
bia_2008_2010_en.pdf.

• CommissionRegulation(EC)No718/2007of12June2007implementing
CouncilRegulation (EC)No1085/2006establishingan instrument for
preaccessionassistance(IPA,)OJ L 170 of 29.6.2007.

• Report from theCommission to theCouncil, theEuropeanParliament
andtheEuropeanEconomicandSocialCommitteeof15December2008
–2007AnnualIPAReport,COM(2008) 850.

• CouncilRegulation(EC,Euratom)No1605/2002ontheFinancialRegu
lationapplicabletothegeneralbudgetoftheEuropeanCommunities, О 
J L 248 of 16.09.2002.

• CouncilRegulation(EC)No1628/96of25July1996relatingtoaidfor
Bosnia andHerzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia
andtheformerYugoslavRepublicofMacedonia , OJ L 204, 14.8.1996.

• http://euro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ri es/en lar ge ment/on go ing_en lar ge-
ment/e50020_en.htm    15.03.2010.

• http://ec.euro pa.eu/en lar ge ment/how-do es-it-work/fi nan cial-as si stan ce/
in stru ment-pre-ac ces sion_en.htm, 15.03.2010.

• Де ле га ци ја Европ ске ко ми си је у Бе о гра ду, www.euro pa.org.rs, 
15.03.2010.

• Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, www.
se io.rs, 15.03.2010.

ABSTRACT
HistoryofpreaccessionassistanceawardedbytheEuro
peanUniontothecountriesthatareintheprocessofac
cessionnodatesbackfarintothepast.Itoccurssimulta
neouslywiththebeginningoftheprocessoflarge eastern
enlargement after theCopenhagen summit 1993 whera
thecriteria formembership in theEUwereestablished.
Fulfillingthesecriteriaisnoteasy,especiallyfortheco
untriesofCentralandEasternEuropewhichwerefaced
witha longroadof internalreforms inorder tobecome
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EUmembers.Theinstrumentsofpreaccessionfinancial
assistancewerenecessary.TheassistancethattheEUhas
provided to these countries went through several funds
thatwere directed to financingof various sectors in the
beneficiarycountriesPHARE,ISPA,andSAPARD.The
commongoalofallofpreaccessionassistanceprograms
istobuildinstitutionsthatwillbeabletofullyimplement
theobligationsoffuturemembership.
After the involvementof the countriesofwestern–Bal
kans,thelogichasremainedthesame,EUhasintroduced
new funds.CARDS and IPA help those countries in ap
proaching the еuropean standards. Financial assistance
whichisverypreciselydirectedtosectorswheretheyneed
itmostmakingeasierprocessofdifficultpoliticalandeco
nomic reforms.  The task of this paper is to demonstra
te importanceof these instruments for thecountries that
participate intheprocessofaccessionbypresentingva
riousprogramsofpre–accessionassistance.Particular
emphasisisplacedonSerbia,whichbelongstothegroup
ofbeneficiarycountries.Thepaperpresentshistoryofthe
relationshipbetweenSerbiaandEUincludingthesevari
ousEUprogramsofpre–accessionassistancethatSerbia
usedsofar.

 Овај рад је примљен  24. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. маја 2010. године.
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