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КОНТЕКСТДОНОШЕЊАУГОВОРАИЗМАСТРИХТА

Pре ви ше од два де сет го ди на у фе бру а ру 1992. го ди не је пот пи-
сан Уго вор из Ма стрих та (или Уго вор о Европ ској уни ји). Уго-

вор из Ма стрих та је сту пио на сна гу у но вем бру 1993. го ди не. Овај 
Уго вор је имао ве ли ки ути цај на еко ном ске од но се у Европ ској за-
јед ни ци, на та да шњу СФРЈ, али и на ус по ста вља ње но вих од но са у 
Евро пи. Екс перт Ује ди ње них на ци ја Ми ро слав Н. Јо ва но вић твр ди 
да је Уго вор из Ма стрих та на стао у кон тек сту до ми на ци је СР Не-
мач ке као во де ће си ле у ЕЕЗ: ‘’Оно што је би ло од пр вен стве ног 
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зна ча ја у Ма стрих ту би ла је чи ње ни ца да је то за пра во би ло ‘гла са-
ње’ 11 зе ма ља ЕЗ о сле де ћем пи та њу: да ли оне при зна ју Не мач ку 
као ве ли ку Европ ску си лу, по тен ци јал ног ли де ра ЕУ, или не? Од го-
вор у Ма стрих ту је био ‘да’. На кон пе ри о да ак тив не ди пло ма ти је, 
же сто ких пре го во ра и да ва ња усту па ка, Европ ски са вет, на свом 
са стан ку у Ма стрих ту 9. и 10. де цем бра 1991. го ди не, по сти гао је 
спо ра зум о ства ра њу Европ ске уни је’’.1) Та ко ђе, и про фе сор Де-
змон Ди нан пи ше: ‘’По тен ци јал ни ди пло мат ски ути цај је под ле гао 
уну тра шњим огра ни че њи ма ка да је Не мач ка по че ла са при ти ском 
да при зна ју Хр ват ску у је сен 1991. го ди не. Дру ге чла ни це су се за-
бри ну ле због но во про на ђе не ме ђу на род не за ин те ре со ва но сти Не-
мач ке и пла ши ле су се да би ди пло мат ско при зна ње се ци о ни стич-
ких ре пу бли ка по гор ша ло си ту а ци ју. Ства ри су до шле до уси ја ња 
на са стан ку Са ве та сре ди ном де цем бра. На кон де сет са ти оште 
рас пра ве, ми ни стри спољ них по сло ва су се сло жи ли да са чи не 
кри те ри ју ме за при зна ва ње но вих др жа ва на ста лих из Ју го сла ви је 
и Со вјет ског Са ве за, ко је су би ле у про це су рас та ка ња. Дру ге др-
жа ве су се по ви но ва ле не мач ком при ти ску и при зна ле Хр ват ску и 
Сло ве ни ју, ја ну а ра 1992. го ди не’’.2) Ипак, ни је са мо Не мач ка би ла 
та ко ја је на сто ја ла да се за кљу чи Уго вор из Ма стрих та. Основ ни 
циљ Фран цу ске је био ства ра ње чвр стог европ ског ва лут ног си сте-
ма. О то ме пи ше и проф. др Ран ко Пет ко вић: ‘’Нај ам би ци о зни ју, и 
без сум ње нај спор ни ју, а мо жда и нај те же спро во ди ву од лу ку у до-
са да шњем раз во ју Европ ске уни је, ко ји у це ли ни и ни је био по сут 
са мо ру жа ма, пред ста вља од лу ка о ус по ста вља њу Европ ске мо не-
тар не уни је (ЕМУ), од но сно о уво ђе њу је дин стве не европ ске ва-
лу те-евро. Ин ци ја то ри ње ног до но ше ња би ли су Фран цу зи, же ле-
ћи у су шти ни да њи хов фра нак ис ко чи из ве чи тог про це па из ме ђу 
аме рич ког до ла ра и не мач ке мар ке, прем да се не мо же за не ма ри ти 
ни њи хо ва ствар на те жња да еко ном ска ин те гра ци ја Евро пе бу де 
до ве де на до ло гич ног кра ја ус по ста вља њем је дин стве не европ-
ске ва лу те. Фран цу ску иде ју су без пре ве ли ког ен ту зи ја зма, али 
као ло јал ни са ве зни ци Фран цу за и до след ни Евро пеј ци, по др жа ли 
Нем ци, што је фак тич ки зна чи ло да ће она, пре или ка сни је, би ти 
спро ве де на’’.3) Да кле, Уго вор из Ма стрих та је до нет у кон тек сту 

1) Јо ва но вић М. Европскаекономскаинтеграција, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006, 
стр. 26.

2) Ди нан Д. СвеближаУнија, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 128-129.
3)  УговороЕвропскојунијиРимМастрихтАмстердам, при ре дио Ло пан дић Д., Ме ђу-

на род на по ли ти ка, Бе о град, 1999, стр. 7. О Уго во ру из Ма стрих та пи шу и: Cra ig P., De 
Bur ka G. EULaw, Ox ford Uni ver sity Press, 2008, p. 14.
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на ста ја ња но вог европ ског еко ном ског си сте ма, али и по ли тич ких 
и еко ном ских ин те ре са Фран цу ске и Не мач ке. За то сма трам да је 
Уго вор из Ма стрих та ути цао на СФРЈ и Ср би ју мно го ви ше од Уго-
во ра о осни ва њу ЕЗЗ  или Рим ских уго во ра из 1957. го ди не. Уоста-
лом, до но ше ње Уго во ра из Ма стрих та је омо гу ћи ло за вр шни чин 
се це си је Хр ват ске и Сло ве ни је. 

ПРЕСУДЕСУССРНЕМАЧКЕ
ПОВОДОМПРИМЕНЕУГОВОРАИЗМАСТРИХТА

Иако је  Уго вор из Ма стрих та имао та какв суд бо но сни ути цај 
на СФРЈ и Ср би ју, СР Не мач ка га, ипак, ни је без у слов но при хва-
ти ла. На про тив, ис ку ство по ка зу је да је Уго вор из Ма стрих та се-
лек тив но при ме њи ван у СР Не мач кој у зад њих два де сет го ди на. 
За срп ског за ко но дав ца ве о ма је по уч но ис ку ство Са ве зне Ре пу-
бли ке Не мач ке по во дом при ме не Уго во ра из Ма стрих та у тој зе-
мљи. Упра во је Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка у свој прав ни си стем 
угра ди ла на че ла ко ја де гра ди ра ју ва жност Уго во ра из Ма стрих та. 
Са ве зни устав ни суд Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке је у пот пу но сти 
де гра ди рао члан 6, став 4 Уго во ра из Ма стрих та. Тач ни је,  де гра-
ди рао је, пре ма ста рој ну ме ра ци ји, члан Ф Уго во ра из Ма стрих та 
(ко ји је пре ма но вој ну ме ра ци ји у Уго во ру из Ам стер да ма из 1997. 
го ди не по стао члан 6). ''Устав ни суд Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке 
се у сво јој пре су ди 'Ма стрихт' из ја снио и о зна че њу ста ва 4, чла на 
6 Уго во ра о Европ ској уни ји. Пре ма ми шље њу овог су да, члан 6, 
став 4 Уго во ра не пред ста вља Kom pe tenz/Kom pe tenz ('над ле жност 
над ле жно сти') Уни је и не овла шћу је је да на осно ву вла сти те мо ћи 
обез бе ђу је фи на сиј ска и дру га нео п ход на сред ства за по сти за ње 
сво јих ци ље ва и во ђе ња сво јих по ли ти ка. Сто га, овај члан 6 Уго-
во ра о Европ ској уни ји тре ба раз у ме ти као по ли тич ко-про грам ску 
из ја ву др жа ва чла ни ца Уни је да ће обез бе ди ти нео п ход на фи на сиј-
ска и дру га сред ства за оства ри ва ње утвр ђе них ци ље ва и по ли ти ка 
Европ ске уни је''.4) Да кле, Са ве зни устав ни суд Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке је члан 6 Уго во ра из Ма стрих та свео на по ли тич ку из ја-
ву и та ко огра ни чио ва же ње аки ко му ни те ра и над ле жно сти ЕУ. 
У ве зи са овим, Са ве зни устав ни суд СРН је у ју ну 2009. го ди-
не у пре су ди по во дом слу ча ја ''Ли са бон'' (или ра ти фи ко ва ња Ли-
са бон ског уго во ра и ње го ве ускла ђе но сти са Основ ним за ко ном) 

4) Ко шу тић Б., ОсновиправаЕвропскеуније, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 83.
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до дат но раз ра дио прет ход но по ми ња не пој мо ве утвр ђе не у слу ча-
ју ''Ма стрихт''. На и ме, на кон ра ти фи ко ва ња Ли са бон ског уго во ра 
у Бун де ста гу под нет је низ устав них жал би (укљу чу ју ћи и жал бе 
50 по сла ни ка). Прав ни ис тра жи ва чи мр Де јан Га јић и мр Жа кли на 
Но ви чић ис ти чу ко је су глав не оце не из пре су де СУС по во дом тих 
жал би: ''ЕУ је и да ље за јед ни ца су ве ре них на ци о нал них др жа ва 
(Sta a ten ver bund). Не мач ки СУС је овај по јам увео још 1993. го ди не 
у пре су ди о Уго во ру из Ма стрих та (Ma a stricht Ca se), а овом при ли-
ком га да ље раз ра ђу је... Ни у по гле ду свог са ста ва, ни ти у по гле-
ду ме ста у европ ској струк ту ри над ле жно сти, Европ ски пар ла мент 
ни је до вољ но опре мљен да пре ду зме глав не од лу ке у по ли тич ком 
сме ру Уни је... Ка ко се да ље бу ду по ве ћа ва ле над ле жно сти и не-
за ви сност ин сти ту ци ја Уни је, би ће ну жне га ран ци је за шти те фун-
да мен тал ног прин ци па пре но са над ле жно сти ко ји се спро во ди на 
ре стрик ти ван и кон тро ли сан на чин од стра не др жа ва. На ро ди др-
жа ва чла ни ца су, да кле, но си о ци уста во тво ре не мо ћи ка ко у сво јим 
др жа ва ма, та ко и у окви ру ЕУ ко ји је се кун дар ни прав ни по ре дак... 
У ци љу по што ва ња би рач ких пра ва и очу ва ња де мо крат ског са мо-
о пре де ље ња на ро да, Са ве зни устав ни суд мо ра да над гле да, у окви-
ру сво јих над ле жно сти, да власт Уни је сво јим су ве ре ним ак ти ма не 
по вре ди устав ни иден ти тет и да не чи ни очи глед на пре ко ра че ња 
над ле жно сти ко ја су јој до де ље на. Због то га, пре нос над ле жно сти 
ко ји је Ли са бон ским уго во ром још јед ном по ве ћан, и не за ви сност 
по сту па ка до но шња од лу ка, зах те ва ју ефи ка сну ul tra vi res кон-
тро лу (над зор пре ко ра че ња над ле жно сти) и кон тро лу иден ти те та 
(Iden ti tat skon trol le). Устав ни иден ти тет је нео ту ђи ви еле мент де мо-
крат ског са мо о пре де ље ња на ро да, а он се по себ но од но си на очу-
ва ње оних обла сти де ло ва ња ко је су су штин ске за раз вој де мо крат-
ски фор ми ра ног ми шље ња (Wil len sbil dung,opi nion/for ma tion). Те 
по себ не осе тљи ве обла сти об у хва та ју: кри вич но пра во, ци вил ни 
и вој ни мо но пол на упо тре бу си ле, фун да мен тал не фи скал не од лу-
ке о јав ним при хо ди ма и рас хо ди ма, од лу ке о об ли ко ва њу усло ва 
жи во та у со ци јал ној др жа ви, од лу ке ко је по себ но за ви се од прет-
ход ног раз у ме ва ња кул ту ре, исто ри је и је зи ка (по ро дич но пра во, 
обра зо ва ње, ме ди ји, вер ске за јед ни це и слич но)''.5) Да кле, Са ве зни 

5) Нов чић Ж., Га јић Д., ‘’Устав ни иден ти тет као огра ни че ње европ ске ин те гра ци је - Слу-
чај 'Ли са бон' пред не мач ким Са ве зним устав ним су дом'', збор ник Хармонизацијазако
нодавстваРепубликеСрбијесаправомЕвропскеуније, при ре ди ли Ди ми три је вић Д., 
и Ми љуш Б., Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2010, стр. 161-
162.
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устав ни суд СРН је у пре су ди ''Ли са бон'' (ко ја раз ра ђу ју пре су ду 
из слу ча ја ''Ма стрихт'') за кљу чио сле де ће: Европ ски пар ла мент је 
дру го ра зред на ин сти ту ци ја ЕУ; Над ле жно сти ЕУ на не мач кој те-
ри то ри ји ће би ти кон тро ли са не од стра не Са ве зног устав ног су да, 
тј. при ме ни ће се ul tra vi res кон тро ла пре ко ра че ња над ле жно сти ЕУ; 
Не мач ко на ци о нал но пра во ће би ти до ми нат но у од но су на пра во 
ЕУ у обла сти ма кри вич ног пра ва, од бра не, по ре за и суб вен ци ја (и 
бу џе та), со ци јал них да ва ња, обра зо ва ња; Ко нач но, пре ма пре су ди 
Са ве зног устав ног су да СР Не мач ке у слу ча ју ''Ли са бон'', аки ко-
му ни тер је дру го ра зред но пра во у од но су на не мач ко на ци о нал но 
пра во. 

ОДНОСНАЦИОНАЛНОГИПРАВАЕУ

Да кле, ка да се узме у об зир зна че ње док три не ul tra vi res у 
прав ној те о ри ји, он да се до ла зи до за кључ ка да су прав ни ак ти ЕУ 
ко ји ни су у са гла сно сти са не мач ким пра вом, не за ко ни ти и ни шта-
ви. Проф. др Мир ко Ва си ље вић на во ди да уста но ва ul tra vi res у 
пра ву има ви ше зна че ња. У ши рем сми слу, под овим тер ми ном се 
под ра зу ме ва кон тро ла ака та ко ји су не за ко ни ти и ни шта ви.6) Да кле, 
пре су де СУС СР Не мач ке у слу ча је ви ма ''Ма стрихт'' и ''Ли са бон'' 
су у поп тпу но сти де гра ди ра ле аки ко му ни тер на те ри то ри ји ове 
др жа ве, по себ но у обла сти кри вич ног, по ре ског, без бе до но сног и 
со ци јал ног пра ва, као и обла сти ма про све те и ин фор ми са ња. Мр 
Де јан Га јић и мр Жа кли на Но ви чић ис ти чу, по во дом пре су де у слу-
ча ју ''Ли са бон'', и сле де ће ста во ве не мач ког Са ве зног устав ног су-
да: ''СУС сма тра да ЕП, као пред став ни штво др жа ва чла ни ца, са мо 
ин ди рект но пред ста вља рас по де лу мо ћи у др жа ва ма. То је и раз лог 
због ко га се твр ди да ни је европ ски на род тај ко ји је пред ста вљен 
у окви ру зна че ња Ли са бон ског уго во ра, не го су то на ро ди Евро пе 
ор га ни зо ва ни у сво јим др жа ва ма...'' За тим ауто ри на во де по ве за-
ност са пре су дом у слу ча ју ''Ма стрихт'' и ис ти чу: ''ЕУ је се кун дар-
ни, из ве де ни по ре дак, и то је осно ва пре су де не мач ког су да... Још 
у пре су ди о Уго во ру из Ма стрих та 1993. го ди не суд је отво рио мо-
гућ ност за ul tra vi res кон тро лу ко ја се спро во ди ка да европ ске ин-
сти ту ци је пре ко ра че гра ни це над ле жно сти... ul tra vi res кон тро ла, 
као и кон тро ла иден ти те та, мо гу да до ве ду до про гла ше ња ко му-

6) Ва си ље вић М., Компанијскоправо:ПравопривреднихдруштаваСрбијеиЕУ, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 133.
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ни тар ног за ко на не при мен љи вим у СР Не мач кој. СУС иде и да ље 
ка да ка же да не ма по тре бе да по себ но од ре ђу је тип про це ду ре за 
за сни ва ње сво је ју рис дик ци је, и на во ди да се мо гу ко ри сти ти и по-
сто је ћи ти по ви про це ду ра (тзв. ап стракт не и кон крет не кон тро ле 
за ко на, за тим устав на жал ба или Or gan stre it), а оста вља мо гућ ност 
да за ко но да вац ство ри до дат ни тип про це де у ре пред СУС ко ји би 
био по себ но при ла го ђен ul tra vi res кон тро ли и кон тро ли иден ти-
те та, да би се за шти ти ла оба ве за не мач ких устав них ор га на да не 
при ме њу ју, у ин ди ви ду ал ним слу ча је ви ма, прав не ин стру мен те 
ЕУ ко ји пре ко ра чу ју или кр ше устав ни иден ти тет''. На осно ву ова-
квих ста во ва Са ве зног устав ног су да СР Не мач ке, у слу ча је ви ма 
''Ма стрихт'' и ''Ли са бон'', го ди не 2010. СУС је, по во дом пре су де 
су да прав де ЕУ у ве зи са ту ма че њем Оквир не ди рек ти ве ЕУ о јед-
на ком трет ма ну из 2000. го ди не, упо тре био (фи зич ко ли це Ман-
голд је под нео ту жбу по во дом не мач ког За ко на о ра ду) ul tra vi res 
кон тро лу: ''На и ме 26. ав гу ста 2010. го ди не, не мач ки СУС је пр ви 
пут од пре су де за 'Ма стрихт' од ка да је увео мо гућ ност за ul tra vi res 
кон тро лу ака та европ ског су да, de fac to и ис ко ри стио ту мо гућ ност 
у пре су ди у пред ме ту 'Man gold''.7) Да кле, иако је СР Не мач ка ''мо-
тор'' ЕУ ин те гра ци ја, и без об зи ра што је ста ја ла иза до но ше ња 
Уго во ра из Ма стрих та, она да је ја сну пред ност на ци о нал ном пра ву 
у од но су на кон ти нен тал но. На та кав за кљу чак нас упу ћу ју пре су-
де СУС-а у слу ча је ви ма ''Ма стрихт'' и ''Ли са бон''.

***

Из све га из не тог мо же се за кљу чи ти сле де ће. Нај ја ча зе мља 
ЕУ, СР Не мач ка, ста вља сво је на ци о нал не ин те ре се и пра во из над 
пра ва ЕУ. Не ма раз ло га да та ко не по сту пи и Ре пу бли ка Ср би ја 
ко ја има са мо ста тус кан ди да та за ЕУ (тре нут но је не из ве сно и ка-
да ће Ср би ја до би ти да тум за от по чи ња ње пре го во ра о члан ству). 
Иако је Уго вор из Ма стрих та до нет на ин си сти ра ње СР Не мач ке 
пре ско ро два де сет го ди на, ова др жа ва ни ка да у том пе ри о ду ни је 
ста вља ла сво је на ци о нал не ин те ре се и пра во из над пра ва ЕУ ка да 
је при ме њи ва ла од ред бе Уго во ра из Ма стрих та. То се по себ но од-

7)  Нов чић Ж., Га јић Д., ‘’Устав ни иден ти тет као огра ни че ње европ ске ин те гра ци је - Слу-
чај ‘Ли са бон’ пред не мач ким Са ве зним устав ним су дом’’, збор ник Хармонизацијаза
конодавстваРепубликеСрбијесаправомЕвропскеуније, при ре ди ли Ди ми три је вић Д., 
и Ми љуш Б., Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2010, стр. 171-
179.
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но си на обла сти кри вич ног, по ре ског, без бе до но сног и со ци јал ног 
пра ва, као и обла сти про све те и ин фор ми са ња. На та кав за кљу чак 
упу ћу ју пре су де СУС-а СР Не мач ке у слу ча је ви ма ‘’Ма стрихт’’ и 
‘’Ли са бон’’. Ре пу бли ка Ср би ја мо ра има ти ту чи ње ни цу у ви ду при 
усва ја њу пра ва ЕУ и, на ро чи то, при ли ком пре го во ра о Ко со ву и 
Ме то хи ји ко ји се во де под по кро ви тељ ством ви со ког пред став ни ка 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност ЕУ. У су прот ном се мо же по но-
ви ти не га тив но ис ку ство из 1992. го ди не ка да су Хр ват ска и Сло-
ве ни ја при зна те од свих др жа ва та да шње ЕЗ .

DejanMirovic
THEMEANINGANDCONSEQUENCESOF

THEMAASTRICHTTREATY,GERMANYANDSERBIA
INTHECONTEXTOFTHEIMPLEMENTATION

OFINTERNATIONALLAW
Summary

TheMaastrichtTreaty(orTreatyontheEuropeanUnion)
hasbeenadoptedtwentyyearsago.TheMaastrichtTreaty
hasaffected the collapseof theSFRYugoslavia, the se
cessionofCroatiaandSlovenia,aswellasnewdominant
positionofGermanyinEurope.However,WestGermany
hasnevercompletelyadoptedtheMaastrichtTreatypro
visions.Onthecontrary,theFederalConstitutionalCourt
ofGermany judgments have clearly determined that the
GermannationallawhasprecedenceovertheEUlaw.In
thiscontext,Serbiahastodrawlessonsandtoactsimi
larlytoFRGermanyintheimplementationofEUlaw,but
alsointernationallaw,whenitcomestonegotiationsre
gardingKosovoandMetohija.
Keywords:TheMaastrichtTreaty,EU,EuropeanUnion,
Republic of SerbiaFederalRepublic ofGermany, inter
nationallaw.
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Resume
It’sbeenovertwentyyearssincetheadoptionoftheMa
astrichtTreaty.UndertheinfluenceofGermanyasado
minant power in what was then the European Commu
nity, TheMaastricht Treaty had a huge impact not only
ineconomicterms,butalsoinpoliticaltermswhenitca
me to theEuropeancontinent.Thispolitical impactwas
particularlyvisibleintheformerYugoslavia.Croatiaand
Sloveniadeclaredtheirindependenceafterthesigningof
TheMaastrichtTreaty.Ineconomicterms,theMaastricht
Treatymeant thebeginningof thecreationofacommon
European currency.Although theMaastricht Treaty had
a fateful impact on SFRY and Serbia, the FRGermany
didnotacceptitunconditionally.Onthecontrary,ithas
beenshownthattheMaastrichtTreatywasselectivelyen
forced inGermany in the last twentyyears.Specifically,
theFederalRepublicofGermanyhasadoptedanumber
of limitations to its legal system,whendealingwith im
mediate implementation of theMaastricht Treaty. These
limitationswereclearlydefinedprimarilyintheareasof
criminal,tax,securityandsocialrights,aswellasinthe
areasofeducationand information.Therestrictionsare
basedonjudgmentsoftheFederalConstitutionalCourtof
Germanyinthecases“Maastricht’’’and‘’Lisbon’’.More
specifically,itcanbeconcludedthattheEuropeanParli



стр:293301.

- 301 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

ament is a secondclassEU institution;EU competence
ontheGermanterritorywillbecontrolledbytheFederal
ConstitutionalCourt,i.e.theultravirescontrolwouldbe
appliedregardingexceedingEUcompetence;Germanna
tionallawwillbedominantincomparisontoEUlawin
theareasofcriminallaw,defense,taxationandsubsidies
(and budget), socialwelfare and education; and finally,
according to the judgmentof theFederalConstitutional
CourtofGermanyinthecase“Lisbon’’,akicommunau
taireissecondaryinrelationtotheGermannationallaw.
Ontheotherhand,bysigningtheStabilizationandAsso
ciationAgreement,Serbiahascommitteditselftoharmo
nizeSerbianlegislationwith theEUlegislationwithin6
years.Therefore,theFRGermanyexperienceismorethan
instructive for theRepublicofSerbia.Specifically, if the
nationallegislationhasapriorityovertheEUlegislation
inthestrongestoftheEUmembers,thereisnoreasonwhy
thislegalpositionshouldnotbeappliedinSerbiaaswell.
RepublicofSerbiahastohavethatinmindwhileadopting
theEUlegislation,andinparticular,duringthedialogue
onKosovo andMetohija,which is conducted under the
auspicesof theHighRepresentative for theEUForeign
andSecurityPolicy.Otherwise,anegativeexperiencecan
berepeated,whenCroatiaandSloveniawererecognized
by all members of the former European Community in
1992.

 Овај рад је примљен 4. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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