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ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ*

Сажетак
Пи та ње од но са из ме ђу члан ства у Европ ској уни ји 
(ЕУ) и на ци о нал них спе ци фич но сти  и ин те ре са, од но
сно мо гућ но сти и по тре ба за ува жа ва ње на ци о нал них 
ин те ре са оп шти је оквир ана ли зе. Као ин ди ка то ри 
та квих мо гућ но сти мо гу се узи ма ти раз ли чи ти кри
те ри ју ми, као што су: 1) ка рак тер и са др жај про пи са 
ЕУ (до ко је ме ре омо гу ћа ва ју ува жа ва ње на ци о нал них 
спе ци фич но сти), 2) усло ви за члан ство у ЕУ (да ли се 
кри те ри ју ми ма за члан ство у ЕУ пи та ње ува жа ва ња 
на ци о нал них ин те ре са по ста вља као услов, пра во или 
оба ве за), 3) прак са уго ва ра ња пре ла зних ро ко ва при 
за кљу чи ва њу уго во ра о при дру жи ва њу (до ко је ме ре 
се она раз ли ку је од др жа ве до др жа ве у за ви сно сти 
од ни воа еко ном ске раз ви је но сти и ста ња у од ре ђе ној 
обла сти, итд). У по себ ном де лу ра да ана ли зи ра се пи
та ње на ко ји на чин и до ко је ме ре по сто је ћи про цес 
кре и ра ња по ли ти ка и усва ја ња про пи са у Ре пу бли ци 
Ср би ји (РС) пре по зна је ка те го ри ју „на ци о нал ни ин те
рес“. Као кон сти ту тив ни еле мент пој ма „на ци о нал
ни ин те рес“, узи ма ју се спе ци фич но сти ста ња у РС и, 
сход но то ме, по сто ја ње оба ве зе њи хо вог ува жа ва ња у 
про це су кре и ра ња и спро во ђе ња на ци о нал них по ли ти
ка, од но сно при пре ме и усва ја ња про пи са. Ана ли зи ра ју 
се про пи си РС ко ји ма се ре гу ли ше по сту пак при пре ме 
и усва ја ња стра те шких до ку ме на та, од но сно про пи си 
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ко ји ре гу ли шу по сту пак при пре ме и усва ја ња про пи са. 
По себ но се ана ли зи ра део те про це ду ре ко ји се од но си 
на уса гла ша ва ње на ци о нал них про пи са са про пи си ма 
ЕУ (ана ли за ефе ка та про пи са, уче шће јав но сти, итд). 
Аутор за кљу чу је да про цес при дру жи ва ња ЕУ омо гу
ћа ва са мо до из ве сне ме ре ува жа ва ње не ких на ци о нал
них спе ци фич но сти др жа ва ко је при сту па ју овој ор га
ни за ци ји. Ме ђу тим, исто вре ме но се кон ста ту је да у 
слу ча ју РС про цес ускла ђи ва ња про пи са са про пи си ма 
ЕУ не обез бе ђу је усло ве за ува жа ва ње спе ци фич них 
окол но сти и пре по зна ва ње „на ци о нал них ин те ре са“.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни ин те ре си, Ре пу бли ка Ср би ја, 
Европ ска уни ја, при дру жи ва ње, за ко но дав ни по сту
пак, ускла ђи ва ње про пи са, ана ли за ефе ка та про пи
са, та бе ла ускла ђе но сти про пи са, тро шко ви при ме не 
про пи са, уче шће јав но сти.

1. НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕ СИ И КА РАК ТЕР  
И СА ДР ЖАЈ ПРО ПИ СА

Dа	на	ци	о	нал	ни	ин	те	ре	си	пред	ста	вља	ју	је	дан	од	кључ	них	пој	мо-
ва	са	вре	ме	них	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	и	чи	ни	лац	ко	ји	де	тер	ми-

ни	ше	ди	на	ми	ку	про	це	са	у	ме	ђу	на	род	ној	за	јед	ни	ци	ве	ро	ват	но	(бар	
за	по	тре	бе	овог	члан	ка)	не	би	тре	ба	ло	по	себ	но	до	ка	зи	ва	ти.	Они	се	
че	сто	сма	тра	ју	осно	вом	функ	ци	о	ни	са	ња	са	вре	ме	ног	по	рет	ка,	а	ди-
на	ми	ка	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	ре	зул	тан	та	је	број	них	фак	то	ра	ко	ји	
на	раз	ли	чи	те	на	чи	не	усло	вља	ва	ју	мо	гућ	но	сти	про	јек	ци	је	и	оства-
ри	ва	ња	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	по	је	ди	нач	не	др	жа	ве.	Ме	ђу	тим,	на-
чин	ка	ко	се	на	ци	о	нал	ни	ин	те	ре	си	фор	му	ли	шу,	без	об	зи	ра	ка	ко	их	
кон	крет	ни	је	де	фи	ни	са	ли,	за	ди	ре	у	са	му	су	шти	ну	функ	ци	о	ни	са	ња	
ин	сти	ту	ци	ја	по	ли	тич	ког	и	прав	ног	си	сте	ма	јед	не	др	жа	ве.	То	мо	же	
би	ти	ре	зул	тат	раз	ли	чи	тих	окол	но	сти	спе	ци	фич	них	за	сва	ку	др	жа	ву	
по	је	ди	нач	но.	 За	ко	но	дав	на	 про	це	ду	ра,	 тј.	 по	сту	пак	 усва	ја	ња	 про-
пи	са	 и	 стра	те	шких	 до	ку	ме	на	та	 у	 јед	ној	 др	жа	ви	 мо	же	 да	 ука	зу	је	
на	од	нос	пре	ма	пи	та	њу	на	чи	на	раз	у	ме	ва	ња	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	
(и	„на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са“)	у	јед	ној	др	жа	ви.1)	То	на	ро	чи	то	по	ста-
је	бит	но	у	ин	те	гра	тив	ним	про	це	си	ма	ко	ји	су	сна	жно	под	стак	ну	ти	
и	ко	ји	под	ра	зу	ме	ва	ју	члан	ство	др	жа	ве	у	ме	ђу	на	род	ним	ор	га	ни	за-

1)	 Слич	на	ана	ли	за	би	мо	гла	да	се	на	пра	ви	у	од	но	су	на	про	це	се	кре	и	ра	ња	по	ли	ти	ке	и	до-
но	ше	ња	од	лу	ка	у	окви	ру	ме	ђу	на	род	них	ор	га	ни	за	ци	ја.	Зна	чај	та	кве	рас	пра	ве	про	ис	ти	че	
из	мо	гу	ћих	за	кљу	ча	ка	о	на	чи	ну	ка	ко	се	на	ци	о	нал	ни	ин	те	ре	си	сва	ке	по	је	ди	нач	не	др	жа-
ве,	као	су	бјек	та	ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	об	ли	ку	ју	у	ко	нач	но	усво	је	не	од	лу	ке	по	је	ди	них	
ме	ђу	на	род	них	ор	га	ни	за	ци	ја	и	дру	гих	те	ла	ме	ђу	на	род	ног	ка	рак	те	ра.	
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ци	ја	ма	са	 ја	ким	оба	ве	за	ма	ко	је	из	 то	га	про	ис	ти	чу.	Ин	те	гра	тив	ни	
про	це	си	 ко	ји	 под	ра	зу	ме	ва	ју	 зна	чај	не	 про	ме	не	 у	 др	жа	ва	ма	 ко	је	 у	
њи	ма	уче	ству	ју,	и	при	ла	го	ђа	ва	ње	ста	ња	у	сва	кој	од	њих	про	јек	то-
ва	ним	ци	ље	ви	ма	ор	га	ни	за	ци	ја	у	ко	је	се	др	жа	ве	учла	њу	ју,	има	ју	за	
по	сле	ди	це	зна	чај	не	и,	по	пра	ви	лу	ду	го	роч	не	про	ме	не	у	дру	штве-
ном	и	при	вред	ном	тки	ву	др	жа	ва	ко	је	уче	ству	ју	у	та	квим	про	це	си-
ма.	Европ	ска	уни	ја	 (ЕУ),	са	свим	сво	јим	ка	рак	те	ри	сти	ка	ма	 јед	не	
спе	ци	фич	не	ор	га	ни	за	ци	је	ко	ја	све	ви	ше	ли	чи	на	(кон)фе	де	ра	тив	ну	
др	жа	ву,	је	дан	је	при	мер	про	ме	на	ко	је	члан	ство	у	та	квој	ор	га	ни	за-
ци	ја	мо	же	да	под	ра	зу	ме	ва	за	сва	ку	по	је	ди	нач	ну	др	жа	ву.	Из	ра	зи	то	
сло	жен	ка	рак	тер	по	ли	тич	ког	и	прав	ног	си	сте	ма	ове	ор	га	ни	за	ци	је	у	
рас	пра	ви	о	на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма	отва	ра	број	на	и	вр	ло	спе	ци-
фич	на	пи	та	ња.2)

У	слу	ча	ју	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	(РС)	члан	ство	у	ЕУ	је	про	гла	ше	но	
од	стра	не	вла	сти	стра	те	шким	ци	љем	и	без	по	себ	ног	ис	пи	ти	ва	ња	
рас	по	ло	же	ња	јав	но	сти.3)	Ако	се	по	ђе	од	прет	по	став	ке	ле	ги	тим	но-
сти	ко	ри	шће	ња	ме	ха	ни	за	ма	по	сред	не	де	мо	кра	ти	је	и	за	та	ко	круп	не	
од	лу	ке,	ве	ро	ват	но	би	се,	по	јед	но	ста	вље	но	го	во	ре	ћи,	мо	гло	сма	тра-
ти	да	та	ко	де	фи	ни	са	ни	ци	ље	ви	ствар	но	пред	ста	вља	ју	на	ци	о	нал	ни	
ин	те	рес	(или	„на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес“).	Ово	без	об	зи	ра	ка	ко	те	о	риј-
ски	де	фи	ни	са	ли	овај	по	јам.	У	при	лог	то	ме	го	во	ри	и	чи	ње	ни	ца	да	
ви	ше	од	де	сет	 го	ди	на	на	кон	усва	ја	ња	Ре	зо	лу	ци	је,	члан	ство	РС	у	
ЕУ,	као	крај	њи	циљ,	из	гле	да	ни	је	спор	но	ме	ђу	нај	ве	ћим	по	ли	тич-
ким	стран	ка	ма.	На	рав	но,	уте	ме	ље	ност	та	квог	за	кључ	ка	и	при	сту	па	
мо	гла	би	да	се	де	таљ	ни	је	про	це	њу	је.	

Дру	ги	 еле	мент	 ове	 рас	пра	ве	 је	 по	ве	зан	 са	 сло	же	но	сти	 иде	је	
на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са.4)	У	сва	ком	слу	ча	ју	она	је	сло	же	ни	ја	од	оно-

2)	 У	ко	ја	се	аутор	овог	тек	ста	не	упу	шта	због	огра	ни	че	ног	про	сто	ра.	За	осно	ву	рас	пра	ве	
се	узи	ма	„на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес“	из	угла	мо	гућ	но	сти	др	жа	ве	кан	ди	да	та	да	га	пре	по	зна	и	
спе	ци	фич	но	из	ра	зи	у	про	це	су	при	дру	жи	ва	ња	ЕУ.

3)	 Ви	де	ти:	Ре	зо	лу	ци	ју	о	при	дру	жи	ва	њу	Европ	ској	уни	ји	ко	ју	је	На	род	на	скуп	шти	на	Ре-
пу	бли	ке	Ср	би	је	усво	ји	ла	14.	ок	то	бра	2004,	го	ди	не.	http://www.se	io.gov.rs/upload/do	cu-
ments/na	ci	o	nal	na_do	ku	men	ta/RS48-04.pdf.	(4.7.2014).У	овом	ра	ду	се	не	ула	зи	у	рас	пра	ву	
о	ну	жно	сти,	оправ	да	но	сти,	по	тре	би,	сло	же	но	сти,	итд.	ула	ска	РС	у	ЕУ.	За	не	ке	на	зна	ке	
ви	де	ти,	нпр.	Мир	ја	на	Ра	дој	чић,	„Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја	–	ети	ка	јед	ног	ме	ђу	на	род	но-
по	ли	тич	ког	од	но	са“,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	4/2011,	стр.	153–168;	Ми	ло	мир	Сте	пић,	
„Ге	о	по	ли	тич	ност	ши	ре	ња	Европ	ске	уни	је	и	по	ло	жај	Ср	би	је“,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	
бр.	1/2010.	стр.	17–42;	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја“,	Срп ска по ли тич
ка ми сао,	бр.	1/2010.	стр.	43–66.	

4)	 Због	ши	ри	не,	сло	је	ви	то	сти	и	не	ја	сно	ћа	ко	је	су	по	ве	за	не	са	пој	мом	„на	ци	ја“	(пре	све-
га	у	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву	и	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма)	и	со	ци	о	ло	шким	сми	слом	пој	ма	
„ин	те	ре	си“,	аутор	сма	тра	да	је	о	„на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“	мо	гу	ће	рас	пра	вља	ти	са	мо	
те	о	риј	ски	и	то	на	ни	воу	пер	цеп	ци	је	иде	је	као	та	кве.	То	зах	те	ва	прет	ход	ни	до	го	вор	о	



- 4 -

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИДрагољуб Тодић

га	што	су	ге	ри	ше	јед	но	став	на	ди	хо	то	ми	ја	ко	ју	McCa	be	раз	ма	тра	у	
окви	ру	од	но	са	из	ме	ђу	мо	рал	них	прин	ци	па	и	ин	те	ре	са	на	ци	је.	На	
мо	рал	не	 аспек	те	 рас	пра	ве	 о	 на	ци	о	нал	ним	 ин	те	ре	си	ма	 ука	зу	ју	 и	
дру	ги	ауто	ри.	Да	би	се	утвр	ди	ла	«ре	ле	вант	ност	про	су	ђи	ва	ња	ра-
ци	о	нал	но	сти	и	мо	рал	но	сти	у	спољ	но	по	ли	тич	ком	од	лу	чи	ва	њу,	нео-
п	ход	но	 је	 да	ти	 	 вред	но	сно	 не	у	трал	ну	 де	фи	ни	ци	ју	 «на	ци	о	нал	ног	
ин	те	ре	са».	Иако	Op	pen	he	im	сма	тра	да	је	бе	сми	сле	но	про	су	ђи	ва	ти	
о	мо	рал	но	сти	на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са	 као	 та	квог,	мо	рал	ни	 су	до	ви	
оста	ју	ре	ле	вант	ни	у	по	ли	ти	ци	и	ци	ље	ви	ма	ко	ји	се	од	но	се	на	на	ци-
о	нал	ни	ин	те	рес.5)	Али,	ре	ла	ти	ви	за	ци	ја	са	др	жа	ја	пој	ма	на	ци	о	нал	ни	
ин	те	рес	ни	је	усло	вље	на	са	мо	ње	го	вим	ве	за	ма	са	мо	рал	ним	аспек-
ти	ма	по	ли	ти	ке.	 Без	 об	зи	ра	што	 се	на	на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес	 че	сто	
ука	зу	је	у	ме	ђу	на	род	ном	кон	тек	сту,	иде	ја	«на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са»	
има	по	себ	ну	ди	мен	зи	ју	у	уну	тра	шњој	по	ли	ти	ци,	ако	је	уоп	ште	ова	
два	аспек	та	рас	пра	ве	мо	гу	ће	ја	сни	је	раз	дво	ји	ти.	Ово	из	раз	ли	чи	тих	
раз	ло	га	укљу	чу	ју	ћи	и	окол	но	сти	због	ко	јих	ин	те	ре	си	јед	не	на	ци-
је	мо	гу	би	ти	угро	же	ни	од	стра	не	дру	гих	на	ци	ја	(или	уну	тар	са	ме	
на	ци	је)	на	раз	ли	чи	те	на	чи	не,	укљу	чу	ју	ћи	и	про	пу	шта	ње	да	се	пре-
ду	зму	 од	го	ва	ра	ју	ћи	 по	ступ	ци.6)	 Тзв.	 со	ци	јал	ни	 кон	струк	ти	ви	зам	
ко	јем,	 у	 „кон	цеп	ту	а	ли	за	ци	ји	 на	ци	о	нал	ног	 ин	те	ре	са“,	 при	бе	га	ва	
Wel	des,	 ви	ше	стру	ко	 ре	ла	ти	ви	зу	је	 иде	ју	 „на	ци	о	нал	ног	 ин	те	ре	са“	
сво	де	ћи	га	на	пи	та	ње	ин	тер	пре	та	ци	је.7)

Ипак,	 кључ	ним	 еле	мен	том	 ко	ји	 замaгљује	 објек	тив	ност	 рас-
пра	ве	о	„на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“	моглe	би	се	сма	тра	ти	ди	ле	ме	
ко	је	про	ис	ти	чу	из	ка	рак	те	ра	и	ди	на	ми	ке	кла	сних	од	но	са	у	јед	ном	
дру	штву,	од	но	сно	ма	ни	пу	ла	ци	је	овим	од	но	си	ма	у	кон	тек	сту	на	ци-
о	нал	них	ин	те	ре	са	и	вред	но	сти.	У	ана	ло	ги	ји	са	те	о	ри	јом	дру	штве-
них	кла	са	и	кла	сних	ин	те	ре	са	иден	ти	фи	ка	ци	ја	и	пра	ће	ње	по	је	ди-
них	еле	ме	на	та	ин	те	ре	са	кроз	при	зму	„на	ци	о	нал	них“	кри	те	ри	ју	ма	
из	гле	да	 још	 не	ја	сни	је,	 па	 пре	по	зна	ва	ње	 нор	ма	тив	них	 ре	флек	са	
„на	ци	о	нал	ног“	че	сто	оста	је	 као	 је	ди	ни	по	у	зда	ни	ји	 (или	„по	у	зда-
ни	ји“)	на	чин	њи	хо	ве	иден	ти	фи	ка	ци	је.	Ка	рак	тер	и	са	др	жај	про	пи	са	
јед	не	 над	на	ци	о	нал	не	 ор	га	ни	за	ци	је	 (или	 фе	де	ра	тив	но/кон	фе	ре	де-

пре	ци	зно	де	фи	ни	са	ној	ме	то	до	ло	ги	ји	и	ода	бир	од	го	ва	ра	ју	ћег	те	о	риј	ског	окви	ра	рас	пра-
ве.	

5)	 Fe	lix	Op	pen	he	im,	 “Fo	re	ign	Po	licy,	Ra	ti	o	na	lity	 and	Mo	ra	lity”,	Ra tio Ju ris.	Vol.	 15	No.	 1	
March	2002,	pp.	1–15.

6)	 Da	vidMcCa	be,	“The	idea	of	the	na	ti	o	nal	in	te	rest”,	The Phi lo sop hi cal Fo rum,	Vo	lu	me	XXX,	
No.	2,	Ju	ne	1999,	pp.	91,	92.

7)	 Jut	ta	Welds,	“Con	struc	ting	Na	ti	o	nal	In	te	rests”,	Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Re la ti ons,	
1996,	Vol.	2(3),	pp.	275-318.
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ра	тив	не	др	жа	ве)	ка	ква	је	Европ	ска	уни	ја	(ЕУ)	на	спе	ци	фи	чан	на-
чин	та	кав	при	ступ	чи	не	нео	п	ход	ни	јим,	 али	и	ма	ње	по	у	зда	ни	јим.	
Иако	се	у	ли	те	ра	ту	ри	мо	гу	про	на	ћи	раз	ли	чи	те	рас	пра	ве	у	ве	зи	са	
де	фи	ни	са	њем	са	др	жа	ја	пој	ма	„на	ци	о	нал	ни	ин	те	рес“	по	је	ди	ни	те-
о	риј	ски	и	прак	тич	ни	ар	гу	мен	ти	под	у	пи	ру	те	зу	о	то	ме	да	њи	хо	ва	
ар	ти	ку	ла	ци	ја	у	нор	ма	ма	јед	ног	прав	ног	по	рет	ка	мо	же	има	ти	сво	је	
пре	по	зна	тљи	ве	 еле	мен	те	 „по	 при	ро	ди	 ства	ри“.	Ме	ђу	тим,	 сло	же-
ност	пре	по	зна	ва	ња	и	са	гле	да	ва	ња	„на	ци	о	нал	ног	ин	те	ре	са“	у	фор-
мал	ним	 нор	ма	ма	 јед	ног	 прав	ног	 си	сте	ма	 по	ве	за	на	 је	 са	 дру	гим	
окол	но	сти	ма	(исто	риј	ски	кон	текст,	вр	ста	по	ли	тич	ког	си	сте	ма,	ка-
рак	тер	дру	штве	но-еко	ном	ских	и	вла	снич	ких	од	но	са,	итд).	Ово	ме	
би,	сва	ка	ко,	тре	ба	ло	до	да	ти	и	кул	ту	ро	ло	шке	и	мо	рал	не	ди	мен	зи	је	
јед	ног	дру	штва,	укљу	чу	ју	ћи	и	дру	ге	еле	мен	те	на	ци	о	нал	ног	иден-
ти	те	та,	као	и	чи	ни	о	це	ко	ји	усло	вља	ва	ју	по	сто	ја	ње	рас	ко	ра	ка	из	ме-
ђу	нор	ма	тив	ног	и	ствар	ног.8)

По	себ	но	 пи	та	ње	 пред	ста	вља	 сми	сао,	 ка	рак	тер	 и	 до	стиг	ну	ти	
ни	во	раз	во	ја	про	пи	са	ЕУ,	као	прав	не	ба	шти	не	пре	ма	ко	јој	се	мо	ра-
ју	уса	гла	си	ти	уну	тра	шњи	про	пи	си	по	је	ди	них	др	жа	ва	кан	ди	да	та	за	
члан	ство.	За	ди	рек	ти	ве	 (di rec ti ves)	 се	оче	ку	је	да,	као	нај	број	ни	ји	
из	вор	се	кун	дар	ног	пра	ва	ЕУ,	обез	бе	ђу	ју	др	жа	ва	ма	чла	ни	ца	ма	од-
го	ва	ра	ју	ћи	 ни	во	 флек	си	бил	но	сти.	 На	рав	но,	 са	др	жај	 про	пи	са	 ЕУ	
као	под	руч	је	тра	га	ња	за	„на	ци	о	нал	ним“	еле	мен	ти	ма	под	ра	зу	ме	ва	
ува	жа	ва	ње	број	них	ши	рих	спе	ци	фич	но	сти	прав	ног	по	рет	ка	ЕУ	у	
це	ли	ни,	без	ко	јих	се	не	мо	гу	раз	у	ме	ти	ни	по	је	ди	нач	на	ре	ше	ња	у	
кон	крет	ним	обла	сти	ма,	без	об	зи	ра	да	ли	има	ју	фор	му	ди	рек	ти	ве	
као	из	во	ра	пра	ва.	То	зна	чи	да	се	мо	ра	ју	има	ти	у	ви	ду	ци	ље	ви	ор	га-
ни	за	ци	је	у	це	ли	ни,	вред	но	сти	за	ко	је	се	ор	га	ни	за	ци	ја	за	ла	же,	на	чи-
ни	и	пред	ви	ђе	ни	ин	стру	мен	ти	за	њи	хо	во	оства	ри	ва	ње,	итд.	Оту	да	
из	град	ња	прав	них	нор	ми	ко	ји	ма	се	уста	но	вља	ва	ју	слич	ни,	или	у	
зна	чај	ној	ме	ри	исти	еле	мен	ти	си	сте	ма,	из	гле	да	ре	ла	тив	но	оче	ки	ва-
на.	Код	уред	би	(re gu la ti ons)	као	из	во	ра	пра	ва,	си	ту	а	ци	ја	је	не	што	
дру	га	чи	ја,	бу	ду	ћи	да	се	зах	те	ва	њи	хо	ва	пот	пу	на	при	ме	на	без	мо	гућ-
но	сти	др	жа	ва	чла	ни	ца	да	про	пи	са	не	зах	те	ве	при	ла	го	ђа	ва	ју	на	ци	о-
нал	ним	спе	ци	фич	но	сти	ма.	Ме	ђу	тим,	ка	ко	је	број	уред	би	у	од	но	су	
на	уку	пан	број	се	кун	дар	них	из	во	ра	пра	ва	не	у	по	ре	ди	во	ма	њи,	то	се	
ова	ко	крут	ка	рак	тер	оба	ве	за	из	ових	из	во	ра	пра	ва	у	укуп	ним	оба	ве-
за	ма	др	жа	ва	чла	ни	ца	до	из	ве	сне	ме	ре	ре	ла	ти	ви	зу	је.	С	дру	ге	стра	не,	

8)	 Ка	да	се	ра	ди	о	ути	ца	ју	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та	на	ЕУ	ин	те	гра	ци	је	ви	де	ти,	нпр.	Sean	
Ca	reu,	 “Un	di	vi	ded	 Loyal	ti	es	 Is	Na	ti	o	nal	 Iden	tity	 an	Ob	stac	le	 to	 Euro	pean	 In	te	gra	tion?”,	
Euro pean Union Po li tics	[1465-1165(200212)3:4]	Vol.	3	(4),	pp.	387–413.
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ако	се	за	осно	ву	узму,	нпр.	си	стем	ски	про	пи	си	у	не	ким	обла	сти	ма	у	
ко	ји	ма	ЕУ	има	нај	ра	зви	је	ни	је	нор	ме	и	нај	ве	ћа	оче	ки	ва	ња,	ре	ла	тив-
но	се	ја	сно	уоча	ва	ју	еле	мен	ти	си	сте	ма	ко	ји	се	ус	по	ста	вља	уво	ђе-
њем	про	пи	са	ЕУ	у	прав	ни	по	ре	дак	др	жа	ве	кан	ди	да	та.	Ово	чак	иако	
је	пре	о	вла	ђу	ју	ћа	фор	ма	пре	но	са	нор	ми	ЕУ	у	на	ци	о	нал	ни	прав	ни	
по	ре	дак	„ди	рек	ти	ва“.	Већ	на	пр	ви	по	глед	је	ја	сно,	да	основ	на	нор-
ма	тив	на	ин	фра	струк	ту	ра	од	го	ва	ра	ју	ћих	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	из-
гле	да	ре	ла	тив	но	уни	форм	но.	На	при	мер,	ана	ли	за	три	за	ко	на	ко	ји	ма	
се	ре	гу	ли	ше	област	упра	вља	ња	вод	ним	ре	сур	си	ма	(као	си	стем	ским	
про	пи	си	ма)	у	три	др	жа	ве	 (Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја,	Цр	на	Го	ра	и	Бо	сна	
и	Хер	це	го	ви	на)	и	пет	прав	них	си	сте	ма	 (Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја,	Цр	на	
Го	ра,	и	у	окви	ру	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска,	Фе	де	ра-
ци	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	на	и	Брч	ко	ди	стрикт	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви-
на)	 ре	ла	тив	но	 ја	сно	по	ка	зу	је	 по	сто	ја	ње	 за	јед	нич	ких	 еле	ме	на	та	 у	
кључ	ним	де	ло	ви	ма	си	сте	ма	ко	ји	про	ис	ти	че	из	Оквир	не	ди	рек	ти	ве	
о	во	да	ма	и	дру	гим	про	пи	си	ма	ЕУ	(оба	ве	за	стра	те	шког	пла	ни	ра	ња	
и	фор	мал	ног	усва	ја	ња	стра	те	шких	до	ку	ме	на	та,	фор	мал	но	про	кла-
мо	ва	ни	прин	ци	пи	упра	вља	ња	вод	ним	ре	сур	си	ма,	при	ме	на	еко	ном-
ских	 ин	стру	ме	на	та,	 уста	но	вља	ва	ње	 и	 при	ме	на	 си	сте	ма	 до	зво	ла,	
са	гла	сно	сти,	 итд,	мо	ни	то	ринг,	 ин	фор	ма	ци	о	ни	 си	стем,	 итд).	Сли-
чан	 за	кљу	чак	 се	на	ме	ће	и	 ана	ли	зом	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	ко	јим	
се	тран	спо	ну	ју	про	пи	си	ЕУ	у	на	ци	о	нал	ни	прав	ни	си	стем	у	дру	гим	
обла	сти	ма,	као	што	су	упра	вља	ње	от	па	дом,	за	шти	та	при	ро	де,	итд.

2. УСЛО ВИ ЗА ЧЛАН СТВО 

Члан	ство	у	Европ	ској	уни	ји	(ЕУ),	слич	но	као	и	у	слу	ча	ју	не	ких	
дру	гих	ме	ђу	на	род	них	ор	га	ни	за	ци	ја,	прет	по	ста	вља	ис	пу	ња	ва	ње	од-
ре	ђе	них	усло	ва	про	пи	са	них	осни	вач	ким	ак	ти	ма	ор	га	ни	за	ци	је	и	од-
лу	ка	ма	над	ле	жних	ор	га	на.	Kада	се	на	оп	шти	на	чин	го	во	ри	о	усло-
ви	ма	за	при	сту	па	ње	обич	но	се	ука	зу	је	на	зна	чај	тзв.	Kопенхашк	их	
кри	те	ри	ју	ма	(1993)	где	се	го	во	ри	о	три	усло	ва.		Пр	ви	се	од	но	си	на	
ста	бил	ност	ин	сти	ту	ци	ја	ко	је	тре	ба	да	га	ран	ту	ју	де	мо	кра	ти	ју,	вла-
да	ви	ну	пра	ва,	људ	ска	пра	ва	и	за	шти	ту	ма	њи	на	и	он	се	озна	ча	ва	као	
„по	ли	тич	ки“.	Дру	ги	кри	те	ри	јум	се	ти	че	функ	ци	о	ни	са	ња	тр	жи	шне	
при	вре	де	и	ка	па	ци	те	та	да	се	зе	мља	кан	ди	дат	укљу	чи	у	кон	ку	рен-
ци	ју	и	 тр	жи	ште	ЕУ	 („еко	ном	ски“).	Тре	ћим	усло	вом	се	 тра	жи	од	
др	жа	ве	 кан	ди	да	та	 спо	соб	ност	 да	 пре	у	зме	 и	 ефек	тив	но	 спро	во	ди	
оба	ве	зе	из	члан	ства,	укљу	чу	ју	ћи	и	при	вр	же	ност	по	ли	тич	кој,	еко-
ном	ској	и	мо	не	тар	ној	уни	ји.	Kритеријуми	из	Kопенхагена	су	по-
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твр	ђе	ни	на	са	стан	ку	Европ	ског	са	ве	та	у	Ма	дри	ду	1995.	г.,	ка	да	је	
до	дат	још	је	дан	услов:	усва	ја	ње	Ac qu is Com mu na u ta i re (прав	не	те-
ко	ви	не	ЕУ)	и	ње	го	ва	при	ме	на	пу	тем	де	ло	твор	них	ад	ми	ни	стра	тив-
них	и	пра	во	суд	них	струк	ту	ра		(„прав	ни“).	Исто	вре	ме	но,	од	ЕУ	се	
оче	ку	је	да	бу	де	спо	соб	на	да	ин	те	гри	ше	но	ве	чла	ни	це.	За	др	жа	ве	
за	пад	ног	Бал	ка	на	до	дат	ни	усло	ви	су	де	фи	ни	са	ни	у	окви	ру	про	це	са	
„ста	би	ли	за	ци	је	 и	при	дру	жи	ва	ња“	и	 од	но	се	 се	на	 ре	ги	о	нал	ну	 са-
рад	њу	и	до	бро	су	сед	ске	од	но	се.

Ина	че,	пре	ма	од	ред	ба	ма	чла	на	49.	Уго	во	ра	о	Европ	ској	уни	ји	
„сва	ка	европ	ска	др	жа	ва	ко	ја	по	шту	је	вред	но	сти	из	чла	на	2.	и	ко	ја	
се	тру	ди	да	их	уна	пре	ђу	је,	мо	же	под	не	ти	зах	тев	за	члан	ство	у	ЕУ.“		
О	том	зах	те	ву	оба	ве	шта	ва	 се	Европ	ски	пар	ла	мент	и	на	ци	о	нал	ни	
пар	ла	мен	ти.	Др	жа	ва	ко	ја	под	но	си	зах	тев,	исти	упу	ћу	је	Са	ве	ту,	ко	ји	
од	лу	чу	је	јед	но	гла	сно	(на	кон	са	ве	то	ва	ња	са	Kомисијом	и	уз	прет-
ход	ни	 при	ста	нак	 Европ	ског	 пар	ла	мен	та,	 ко	ји	 од	лу	чу	је	 ве	ћи	ном	
сво	јих	чла	но	ва).	Узи	ма	ју	се	у	об	зир	усло	ви	при	хва	тљи	во	сти	ко	је	
је	уса	гла	сио	Европ	ски	са	вет.	Усло	ви	при	је	ма	у	члан	ство	и	при	ла-
го	ђа	ва	ње	Уго	во	ри	ма	на	ко	ји	ма	је	за	сно	ва	на	Уни	ја	ко	ји	су	по	треб	ни	
ра	ди	 при	је	ма,	 утвр	ђу	ју	 се	 спо	ра	зу	мом	из	ме	ђу	 др	жа	ва	 чла	ни	ца	 и	
др	жа	ве	ко	ја	је	под	не	ла	зах	тев	(члан	49.	став	2).	Бу	ду	ћи	да	се	усло-
ви	при	је	ма	„утвр	ђу	ју	спо	ра	зу	мом	из	ме	ђу	др	жа	ва	чла	ни	ца	и	др	жа	ве	
ко	ја	је	под	не	ла	зах	тев,“	то	уго	вор	не	стра	не	по	је	ди	нач	но	има	ју	из-
ве	сне	мо	гућ	но	сти	да	де	фи	ни	ше	сво	ју	по	зи	ци	ју	у	од	но	су	на	не	ка	
пи	та	ња	ко	ја	се	ти	чу	члан	ства	у	ЕУ	и	оба	ве	зе	ко	је	из	то	га	про	из	и	ла-
зе.	Спо	ра	зу	ми	о	при	сту	па	њу	ЕУ,	ко	ји	су	до	са	да	за	кљу	чи	ва	ни,	по-
ка	зу	ју	раз	ли	чи	та	ре	ше	ња	у	по	гле	ду	„усло	ва	и	вре	ме	на	по	треб	ног	за	
при	ла	го	ђа	ва	ње	др	жа	ве	кан	ди	да	та,	спро	во	ђе	ње	и	по	што	ва	ње	свих	
ва	же	ћих	про	пи	са	ЕУ.“	Оче	ку	је	се	да	др	жа	ва	кан	ди	дат	по	стиг	не	до-
го	вор	о	свим	про	пи	си	ма	ЕУ	из	35	раз	ли	чи	тих	обла	сти	(по	гла	вља),	
за	тим	о	фи	нан	сиј	ским	аран	жма	ни	ма	 (нпр.	у	ве	зи	са	до	при	но	сом	
ЕУ	бу	џе	ту)	као	и	пре	ла	зним	усло	ви	ма.	

3. ПРЕЛАЗНE МЕ РЕ (РО КО ВИ) КАО ИН СТРУ МЕНТ  
ЗА УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НИХ МО ГУЋ НО СТИ  
(И ИН ТЕ РЕ СА) СА ПО ЛИ ТИ КОМ И ПРО ПИ СИ МА ЕУ

Због	зна	чај	них	раз	ли	ка	у	ни	воу	еко	ном	ске	раз	ви	је	но	сти	и	дру-
гих	 спе	ци	фич	но	сти	 до	след	на	 при	ме	на	 про	пи	са	 и	 оства	ри	ва	ње	
де	фи	ни	са	них	ци	ље	ва	јед	ним	де	лом	су	су	о	че	ни	са	раз	ли	чи	тим	те-
шко	ћа	ма.	За	зе	мље	ко	је	тек	при	сту	па	ју	ЕУ	пи	та	ње	при	ме	не	про-
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пи	са	ЕУ	пред	ста	вља,	или	мо	же	да	пред	ста	вља,	по	се	бан	про	блем.	
„По	вра	так	Евро	пи“	зна	чај	ног	де	ла	но	вих	чла	ни	ца	зна	чио	је	и	ра-
ди	кал	ну	еко	ном	ску	и	по	ли	тич	ку	тран	сфор	ма	ци	ју	бив	ших	ко	му	ни-
стич	ких	си	сте	ма	као	и	огром	не	тро	шко	ве.	Ши	ри	на	и	ра	ди	кал	ност	
ових	(или	оче	ки	ва	них)	про	ме	на	по	твр	ђе	ни	су	у	јед	ном	де	лу	при	ме-
ра	не	ких	др	жа	ва	ко	је	су	при	мље	не	у	члан	ство	ЕУ	у	по	след	ња	три	
про	ши	ре	ња.	Не	ке	др	жа	ве	чи	ји	се	ни	во	раз	ви	је	но	сти	и	спе	ци	фич	не	
ка	рак	те	ри	сти	ке	у	не	ким	обла	сти	ма	зна	чај	но	раз	ли	ку	ју	од	оче	ки	ва-
них	(про	сеч	них)	европ	ских,	су	о	че	не	су	са	озбиљ	ним	иза	зо	ви	ма	у	
ства	ра	њу	усло	ва	за	по	што	ва	ње	про	пи	са	ЕУ.	Оту	да	на	уло	гу	пре	ла-
зних	ро	ко	ва	тре	ба	по	сма	тра	ти	као	ме	ха	ни	зам	ко	ји	но	во	при	мље	ним	
чла	ни	ца	ма	тре	ба	да	обез	бе	ди	до	дат	но	вре	ме	за	из	град	њу	ка	па	ци	те-
та	и	до	сти	за	ње	ци	ље	ва	ЕУ	у	обла	сти	ма	у	ко	ји	ма	се	уго	ва	ра	ју	пре-
ла	зни	ро	ко	ви,	од	но	сно	ро	ко	ви.

У	 сво	јој	 до	са	да	шњој	 прак	си	 про	ши	ри	ва	ња,	 Европ	ска	 уни-
ја	 (ра	ни	је	 Европ	ска	 за	јед	ни	ца)	 је	 са	 но	вим	 др	жа	ва	ма	 чла	ни	ца	ма	
за	кљу	чи	ла	укуп	но	се	дам	уго	во	ра	о	при	сту	па	њу	и	то:	1972,	1979,	
1985,	1994,	2003,	2005.	и	2012.	го	ди	не.	Сви	они	са	др	же	раз	ли	чи-
те	 од	ред	бе	 ко	ји	ма	 се	 вр	ши	 при	ла	го	ђа	ва	ње	 осни	вач	ких	 ака	та	 ор-
га	ни	за	ци	је	чи	ње	ни	ци	да	се	ор	га	ни	за	ци	ја	про	ши	ру	је,	 укљу	чу	ју	ћи	
и	од	ред	бе	ко	ји	ма	се	про	пи	су	ју	раз	ли	чи	те	пре	ла	зне	ме	ре.	Та	ко,	на	
при	мер,	IV	део	Ак	та	о	усло	ви	ма	при	сту	па	њу	и	при	ла	го	ђа	ва	њу	уго-
во	ри	ма,	као	део	Уго	во	ра	о	при	сту	па	њу	Европ	ским	за	јед	ни	ца	ма	ко-
је	су	пот	пи	са	ле	Kраљевина	Дан	ска,	Ир	ска,	Kраљевина	Нор	ве	шка	и	
Ује	ди	ње	но	Kраљевство	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	и	Се	вер	не	Ир	ске	(1972),	
по	све	ћен	је	пре	ла	зним	ме	ра	ма.9)		Пре	ла	зни	ро	ко	ви	су	пред	ви	ђе	ни	
за	сле	де	ће	обла	сти:	сло	бод	но	кре	та	ње	ро	ба	(На	слов	I,	члан	31-49),		
по	љо	при	вре	ду	(На	слов	II,	члан	50-97),	ри	бар	ство	(члан	98-103)	и	
дру	ге	 обла	сти	 под	 чи	ме	 су	 об	у	хва	ће	не	 ме	ре	 у	 обла	сти	 ве	те	ри	не	
(члан	104-106).	На	слов	 III	се	од	но	си	на	спољ	не	од	но	се	 (чла	но	ви	
108-116),	На	слов	IV	на	асо	ци	ја	ци	ју	пре	ко	мор	ских	др	жа	ва	и	те	ри-
то	ри	ја	 (члан	117-119),	На	слов	V	на	кре	та	ње	ка	пи	та	ла	 (члан	120-
126),	На	слов	VI	на	фи	нан	сиј	ске	аспек	те	(члан	127-132)	и	На	слов	
VII	на	оста	ла	пи	та	ња	(члан	133-138).	Пре	ла	зне	ме	ре	су	уго	во	ри	ле	
и	Хе	лен	ска	Ре	пу	бли	ка	(дру	го	про	ши	ре	ње,	1979),	за	тим	Kраљевина	
Шпа	ни	ја	и	Ре	пу	бли	ка	Пор	ту	гал	(тре	ће	про	ши	ре	ње),	па	на	кон	то	га,	

9)	 Ви	де	ти:	Do	cu	ments	con	cer	ning	the	ac	ces	sion	to	the	euro	pean	com	mu	ni	ti	es	of	the	King	dom	
of	Den	mark,	Ire	land,	the	king	dom	of	Nor	way	and	the	uni	ted	king	dom	of	Gre	at	Bri	tain	and	
Nort	hern	Ire	land,	OJ L 73, 27.3.1972, p. 2046.
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Kраљевина	Нор	ве	шка,	Ре	пу	бли	ка	Аустри	ја,	Ре	пу	бли	ка	Фин	ска	и	
Kраљевина	Швед	ска	(1994).

Ана	ли	за	по	ка	зу	је	 да	 су	др	жа	ве	 ко	је	 су	при	сту	пи	ле	ЕУ	у	по-
след	ња	 три	про	ши	ре	ња	 уго	во	ри	ле	пре	ла	зне	 ро	ко	ве	 у	 16	 глав	них	
обла	сти.	Основ	не	обла	сти	су:	сло	бо	да	кре	та	ња	ли	ца;	сло	бо	да	кре-
та	ња	 ро	бе;	 сло	бо	да	 пру	жа	ња	 услу	га;	 сло	бо	да	 кре	та	ња	 ка	пи	та	ла;	
по	ли	ти	ка	кон	ку	рен	ци	је;	по	љо	при	вре	да	(ве	те	ри	нар	ска	и	фи	то	са	ни-
тар	на	за	шти	та);	без	бед	ност	хра	не;	ри	бар	ство;	тран	спорт;	по	ре	зи;	
сло	бо	да,	 си	гур	ност,	прав	да;	 со	ци	јал	на	по	ли	ти	ка	и	 за	по	шља	ва	ње;	
енер	ге	ти	ка;	 те	ле	ко	му	ни	ка	ци	је	 и	 ин	фор	ма	ци	о	не	 тех	но	ло	ги	је;	 жи-
вот	на	 сре	ди	на	 (ква	ли	тет	 ва	зду	ха,	 упра	вља	ње	 от	па	дом,	 упра	вља-
ње	во	да	ма,	ин	ду	стриј	ско	за	га	ђе	ње	и	упра	вља	ње	ри	зи	ком,	за	шти	та	
при	ро	де,	 ну	кле	ар	на	 без	бед	ност,	 кли	мат	ске	 про	ме	не)	 и	 ца	рин	ска	
уни	ја.	У	окви	ру	не	ко	ли	ко	обла	сти	по	је	ди	на	пи	та	ња	су	гру	пи	са	на	
на	раз	ли	чи	те	по	до	бла	сти	пре	ма	на	чи	ну	ка	ко	се	по	је	ди	ни	про	пи	си	
ЕУ	гру	пи	шу.	

Раз	ли	чит	је	број	обла	сти	за	ко	је	су	по	је	ди	не	др	жа	ве	уго	ва	ра-
ле	пре	ла	зне	ро	ко	ве.	Ана	ли	за	по	ка	зу	је	да	је	нај	ве	ћи	број	пре	ла	зних	
ме	ра	 уго	во	рен	 за	Ру	му	ни	ју	 и	 то	 укуп	но	 205,	 на	 дру	гом	ме	сту	 је	
Пољ	ска	са	укуп	но	уго	во	ре	не	194	пре	ла	зне	ме	ре	и	на	тре	ћем	ме-
сту	по	број	но	сти	уго	во	ре	них	пре	ла	зних	ме	ра	на	ла	зи	се	Бу	гар	ска	са	
укуп	но	118	пре	ла	зних	ме	ра.	Нај	ма	њи	број	пре	ла	зних	ме	ра	уго	во-
ре	но	је	за	Че	шку,	укуп	но	33	ме	ре,	иза	ко	је	сле	ди	Kипар	са	укуп	но	
уго	во	ре	них	37	ме	ра.	За	не	ке	обла	сти	су	уго	во	ре	ни	пре	ла	зни	ро	ко	ви	
од	стра	не	свих	др	жа	ва,	док	су	за	не	ке	обла	сти	са	мо	не	ке	др	жа	ве	
уго	во	ри	ле	пре	ла	зне	ро	ко	ве.	Свих	13	др	жа	ва	ко	је	су	при	сту	пи	ле	ЕУ	
у	по	след	ња	три	ци	клу	са	про	ши	ре	ња	уго	во	ри	ле	су	пре	ла	зне	ро	ко	ве	
у	три	обла	сти:	по	љо	при	вре	да,	по	ре	зи	и	жи	вот	на	сре	ди	на.	У	дру	гој	
гру	пи	 за	 ко	је	 је	пре	ла	зне	ро	ко	ве	уго	во	ри	ло	по	12	др	жа	ва	 су	 три	
обла	сти	и	то:	сло	бо	да	кре	та	ња	ли	ца	(за	Kипар	ни	је	уго	во	ре	на	ни	
јед	на	 пре	ла	зна	 ме	ра	 из	 ове	 обла	сти),	 сло	бо	да	 кре	та	ња	 ка	пи	та	ла	
(за	Мал	ту	ни	је	уго	во	ре	на	ни	јед	на	пре	ла	зна	ме	ра	из	ове	обла	сти),	
тран	спорт	(за	Сло	ве	ни	ју	ни	је	уго	во	ре	на	ни	јед	на	пре	ла	зна	ме	ра	из	
ове	обла	сти).10)

Да	кле,	ка	да	се	го	во	ри	о	пре	ла	зним	ме	ра	ма,	од	но	сно	ро	ко	ви	ма,	
мо	же	се	кон	ста	то	ва	ти	да	они,	на	чел	но	го	во	ре	ћи,	мо	гу	би	ти	оквир	

10)	 За	ши	ре	ви	де	ти:	Дра	го	љуб	То	дић,	Вла	ди	мир	Гр	бић,	Ми	ро	слав	Ан	тев	ски,	При дру жи
ва ње Европ ској уни ји и одр жи ви раз вој,	Бе	о	град,	Ин	сти	тут	за	ме	ђу	на	род	ну	по	ли	ти	ку	и	
при	вре	ду,	2014.
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за	 из	ра	жа	ва	ње	 на	ци	о	нал	них	 ин	те	ре	са	 и	 спе	ци	фич	но	сти	 др	жа	ва	
кан	ди	да	та,	од	но	сно	чла	ни	ца	ЕУ	у	по	је	ди	ним	обла	сти	ма.	Ме	ђу	тим,	
на	чин	кре	и	ра	ња	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка,	од	но	сно	при	пре	ме	и	усва-
ја	ња	про	пи	са,	за	јед	но	са	пра	ви	ли	ма	ко	ја	се	од	но	се	на	при	пре	му	и	
во	ђе	ње	пре	го	во	ра	о	члан	ству,	мо	гу	би	ти	чи	ни	лац	ко	ји	зна	чај	но	де-
тер	ми	ни	ше	ква	ли	тет	ар	ти	ку	ла	ци	је	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са.	По	сто-
ја	ње	пре	ла	зни	ме	ра,	од	но	сно	ро	ко	ва	не	мо	ра	би	ти	(са	мо	по	се	би)	
га	ран	ци	ја	пре	по	зна	ва	ња	на	ци	о	нал	них	спе	ци	фич	но	сти	и	ин	те	ре	са	у	
пре	го	ва	рач	ком	про	це	су.	Оту	да,	ра	ди	ис	пи	ти	ва	ња	мо	гућ	но	сти	пре-
по	зна	ва	ња	 и	 ува	жа	ва	ња	 на	ци	о	нал	них	 ин	те	ре	са,	 по	сто	ји	 по	тре	ба	
са	гле	да	ва	ња	еле	ме	на	та	за	ко	но	дав	не	про	це	ду	ре	др	жа	ве	кан	ди	да	та.

4. МЕ СТО НА ЦИ О НАЛ НИХ ИН ТЕ РЕ СА  
У ПРО ЦЕ СУ КРЕ И РА ЊА И УСВА ЈА ЊА ПО ЛИ ТИ КА  

И УСА ГЛА ША ВА ЊА НА ЦИ О НАЛ НИХ ПРО ПИ СА  
СА ПРО ПИ СИ МА ЕУ

Уса	гла	ша	ва	ње	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	и	про	пи	са	(као	ма	ни	фест-
ног	еле	мен	та	по	ли	ти	ке)	у	др	жа	ви	кан	ди	да	ту	за	члан	ство	у	Европ-
ској	уни	ји	(ЕУ)	сма	тра	се	јед	ним	од	кључ	них	еле	ме	на	та	у	про	це	су	
ње	них	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја.	Про	цес	кре	и	ра	ња	и	усва	ја	ња	по	ли-
ти	ка	у	РС,	ако	се	он	по	сма	тра	са	ста	но	ви	шта	по	ступ	ка	при	пре	ме	
и	 усва	ја	ња	 стра	те	шких	 до	ку	ме	на	та	 (стра	те	ги	ја,	 пла	но	ва,	 про	гра-
ма,	итд),	де	фи	ни	сан	је	се	том	про	пи	са	ко	ји	ре	гу	ли	шу	рад	др	жав	не	
упра	ве.11)	Зна	чај	на	чи	на	ка	ко	се	при	пре	ма	ју	и	усва	ја	ју	стра	те	шки	
до	ку	мен	ти	по	сма	тра	се	са	ста	но	ви	шта	од	го	во	ра	на	пи	та	ње	ка	ко	се	
овим	по	ступ	ком	обез	бе	ђу	је	га	ран	то	ва	ње	из	ра	жа	ва	ња	и	ува	жа	ва	ња	
на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	у	обла	сти	за	ко	ју	се	до	но	си	стра	те	шки	до-
ку	мент,	од	но	сно	усва	ја	про	пис.

У	рас	пра	ви	о	ме	сту	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	у	про	це	су	ускла	ђи-
ва	ња	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	ЕУ	би	тре	ба	ло,	нај	пре,	

11)	 Тре	ба	ло	би	има	ти	у	ви	ду	да	је	у	РС	у	по	след	њих	де	се	так	го	ди	на	(уз	обра	зло	же	ње	да	
је	то	по	треб	но	ра	ди	уса	гла	ша	ва	ња	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	са	по	ли	ти	ком	ЕУ)	усво	је	но	
пре	ко	сто	раз	ли	чи	тих	стра	те	ги	ја	или	стра	те	шких	до	ку	ме	на	та	са	не	ким	дру	гим	слич	ним	
на	зи	вом,	раз	ли	чи	тог	ни	воа	оп	што	сти	и	при	ме	њи	во	сти	у	прак	си.	Не	ким	од	оп	штих	про-
бле	ма	сма	тра	се	пи	та	ње	ме	ђу	соб	не	уса	гла	ше	но	сти	по	је	ди	них	стра	те	шких	до	ку	ме	на	та,	
њи	хо	ва	при	ме	њи	вост	и	ре	ал	ност	у	од	но	су	на	окол	но	сти	ко	је	по	сто	је	у	РС.	По	след	њим	
из	ме	на	ма	За	ко	на	о	ми	ни	стар	стви	ма	(„Сл.гл.	РС,	бр.	44/14)	фор	ми	ра	но	је	по	себ	но	те	ло	
(Ре	пу	блич	ки	се	кре	та	ри	јат	за	 јав	не	по	ли	ти	ке)	у	чи	ју	 је	над	ле	жност	ста	вље	но,	из	ме	ђу	
оста	лог,	и	oбeз	бeђивaњe	усклaђeнoсти	прeдлoгa	стрaтeшк	их	дoкумeнaтa	кojимa	сe	ут-
врђуjу	jaвнe	пoлитикe	и	нaцртa	зaкoнa	сa	усвojeним	стрaтeшк	им	дoкумeнтимa	кojимa	
сe	утврђуjу	jaвнe	пoлитикe,	у	пoступ	ку	њихoвoг	дoнoшeњa.
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кон	ста	то	ва	ти	 чи	ње	ни	цу	 да	 про	пи	си	 ко	ји	 ре	гу	ли	шу	 ускла	ђи	ва	ње	
на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	ЕУ,	од	но	сно	ко	ји	ма	се	ре	гу-
ли	ше	за	ко	но	дав	на	про	це	ду	ра,	не	са	др	же	ни	ка	кве	екс	пли	цит	не	на-
зна	ке	о	„на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“.12)	По	ку	шај	да	се	еле	мен	ти	од	
зна	ча	ја	за	„на	ци	о	нал	не	ин	те	ре	се“	по	сред	но	пре	по	зна	ју	упу	ћу	је	нас	
на	по	тре	бу	да	се	са	гле	да	ју	све	од	ред	бе	ко	ји	ма	се	ре	гу	ли	ше	про	цес	
при	пре	ме	и	до	но	ше	ња	про	пи	са	у	це	ли	ни,	не	за	ви	сно	до	то	га	да	ли	
он	има	за	свој	крај	њи	циљ	уса	гла	ша	ва	ње	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	
про	пи	си	ма	ЕУ.13)

Ускла	ђи	ва	ње	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	ЕУ	пред	ста-
вља	јед	ну	од	основ	них	ком	по	нен	ти	про	це	са	при	дру	жи	ва	ња.14)	„На	
свом	пу	ту	ка	при	сту	па	њу,	Ср	би	ја	ће	мо	ра	ти	да	на	ста	ви	да	ула	же	
на	по	ре	у	ускла	ђи	ва	ње	свог	за	ко	но	дав	ства	са	прав	ним	те	ко	ви	на	ма	
ЕУ	и	да	обез	бе	ди	пот	пу	но	спро	во	ђе	ње	кључ	них	ре	фор	ми	и	про	пи-
са,	…“15)	Оба	ве	за	ускла	ђи	ва	ња	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	
ЕУ	де	фи	ни	са	на	је	Спо	ра	зу	мом	о	ста	би	ли	за	ци	ји	и	при	дру	жи	ва	њу	
(ССП)	(„Сл.	гла	сник	РС“,	бр.	83/2008)	ко	ји	већ	у	чла	ну	1.	про	пи-
су	је,	из	ме	ђу	оста	лог,	да	је	 	циљ	при	дру	жи	ва	ња	Ср	би	је	Европ	ској	
уни	ји	 „по	др	жа	ва	ње	на	по	ра	Ср	би	је	да	раз	ви	ја	при	вред	ну	и	ме	ђу-
на	род	ну	са	рад	њу,	из	ме	ђу	оста	лог,	и	кроз ускла	ђи	ва	ње	свог	 за	ко-

12)	 Ви	ше	про	пи	са	ре	гу	ли	ше	по	је	ди	не	аспек	те	 за	ко	но	дав	не	про	це	ду	ре	у	РС:	За	кон	о	др-
жав	ној	упра	ви	 („Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	79/2005,	101/2007,	95/2010),	По	слов	ник	
Вла	де	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	61/06,	69/08,	88/09,	33/10,	69/10,	20/11,	37/11,	30/13,	
76/14),	По	слов	ник	На	род	не	скуп	шти	не	РС	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	52/10),	Је	дин-
стве	на	ме	то	до	ло	шка	пра	ви	ла	за	из	ра	ду	про	пи	са	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	21/10),	
Упут	ство	за	по	пу	ња	ва	ње	та	бе	ле	ускла	ђе	но	сти	про	пи	са	са	Образ	цем	та	бе	ле	ускла	ђе	но-
сти	про	пи	са	и	Обра	сцем	из	ја	ве	о	ускла	ђе	но	сти	про	пи	са	са	про	пи	си	ма	Европ	ске	уни	је	
и	упут	ством	за	по	пу	ња	ва	ње,	За	кон	о	На	род	ној	скуп	шти	ни	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	
9/10),	За	кон	о	по	твр	ђи	ва	њу	Кон	вен	ци	је	о	до	ступ	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја,	уче	шћу	јав	но	сти	
у	до	но	ше	њу	од	лу	ка	и	пра	ву	на	прав	ну	за	шти	ту	у	пи	та	њи	ма	жи	вот	не	сре	ди	не	(„Слу-
жбе	ни	гла	сник	РС	–	Ме	ђу	на	род	ни	уго	во	ри”,	бр.	38/09),	итд.	

13)	 Ов	де	се	са	да	по	ла	зи	и	од	та	кве	мо	гућ	но	сти.	Ме	ђу	тим,	не	сме	се	гу	би	ти	из	ви	да	да	при-
пре	ма	и	усва	ја	ње	про	пи	са	у	РС,	због	већ	от	по	че	тих	пре	го	во	ра	о	члан	ству	у	ЕУ,	увек	у	
се	би	под	ра	зу	ме	ва	и	еле	мент	ко	ји	се	од	но	си	на	уса	гла	ша	ва	ње	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	
про	пи	си	ма	ЕУ.	

14)	 Мо	же	би	ти	ин	те	ре	сант	но	да	се,	ка	да	се	де	фи	ни	ше	над	ле	жност	по	је	ди	них	ми	ни	стар	ста-
ва	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	За	ко	ну	о	ми	ни	стар	стви	ма	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС“,	бр.	44/14)	
ко	ри	сти	 фор	му	ла	ци	ја	 „ускла	ђи	ва	ње	 про	пи	са	 са	 пра	вом	 Европ	ске	 уни	је“.	 У	 слу	ча	ју	
Цр	не	Го	ре	за	ове	по	тре	бе	се	ко	ри	сти	фор	му	ла	ци	ја	„ускла	ђи	ва	ње	до	ма	ћих	про	пи	са	из	
окви	ра	сво	је	над	ле	жно	сти	са	прав	ним	по	рет	ком	Европ	ске	уни	је“	(Уред	ба	о	ор	га	ни	за-
ци	ји	и	на	чи	ну	ра	да	др	жав	не	упра	ве	(“Слу	жбе	ни	лист	ЦГ“,	бр.	5/2012,	25/2012,	61/2012,	
20/2013,	17/2014).

15) Оп шта по зи ци ја ЕУ,	Са	ста	нак	на	ни	воу	ми	ни	ста	ра	на	ком	се	отва	ра	ме	ђу	вла	ди	на	кон-
фе	рен	ци	ја	 о	 при	сту	па	њу	Ср	би	је	 Европ	ској	 уни	ји,	 2014.	 т.	 14.	 http://www.se io.gov.rs/
upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre go va rac ki_okvir.pdf.	(9.2.2014).	
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но	дав	ства	са	за	ко	но	дав	ством	За	јед	ни	це“.16)Оба	ве	за	је	екс	пли	цит	но	
про	пи	са	на	 чла	ном	 72.	 ССП	 ко	јим	 се	Ср	би	ја	 оба	ве	за	ла	 да	 ће	 „...	
на	сто	ја	ти	да	обез	бе	ди	по	сте	пе	но	ускла	ђи	ва	ње	по	сто	је	ћих	за	ко	на	и	
бу	ду	ћег	за	ко	но	дав	ства	са	прав	ним	те	ко	ви	на	ма	За	јед	ни	це.	Осим	то-
га,	„Ср	би	ја	ће	обез	бе	ди	ти“	да	ва	же	ће	и	бу	ду	ће	за	ко	но	дав	ство	бу	де	
„пра	вил	но	при	ме	ње	но	и	спро	ве	де	но“	као	и	да	ће	„...	ускла	ђи	ва	ње	
...	по	че	ти	на	дан	пот	пи	си	ва	ња	Спо	ра	зу	ма	и	по	сте	пе	но	ће	се	про	ши-
ри	ва	ти	на	све	еле	мен	те	прав	них	те	ко	ви	на	…”

Ана	ли	за	ефе	ка	та	про	пи	са,	ин	стру	мент	ко	ји	би	тре	ба	ло	да	обез-
бе	ди	не	ку	вр	сту	са	гле	да	ва	ња	мо	гу	ћег	ути	ца	ја	не	ког	про	пи	са	(пре	
ње	го	вог	до	но	ше	ња),	у	прав	ном	си	сте	му	РС	по	сто	ји	(у	по	след	њих	
не	ко	ли	ко	го	ди	на).	Ме	ђу	тим,	ње	но	ме	сто	у	си	сте	му	ни	је	ја	сно	де-
фи	ни	са	но	 па	 у	 при	ме	ни	 по	сто	је	 не	до	след	но	сти,	 због	 че	га	 су	 и	
ефек	ти	при	ме	не	су	же	ни	и	до	из	ве	сне	ме	ре	ком	про	ми	то	ва	ни.	Ана-
ли	за	до	са	да	шње	прак	се	при	пре	ме	про	пи	са	по	ка	зу	је	да	се	ана	ли	за	
ефе	ка	та	за	ко	на	јед	ним	де	лом	сво	ди	на	да	ва	ње	на	чел	них	и	тип	ских	
од	го	во	ра	без	ствар	не	и	пре	ци	зни	је	ана	ли	зе	ефе	ка	та	за	ко	на	ко	ји	се	
пред	ла	же.17)	У	од	но	су	на	„Re gu la tory Im pact Analysis“	(РИА)	не	до-
ста	је	де	таљ	на	ана	ли	за	мо	гу	ћих	ефе	ка	та	за	ко	на,	а	на	ро	чи	то	при	ме-

16)	 При	ту	ма	че	њу	сми	сла	ова	ко	фор	му	ли	са	ног	ци	ља	тре	ба	ло	би	има	ти	у	ви	ду	и	дру	ге	ци-
ље	ве	про	пи	са	не	у	овом	чла	ну	и	то:	по	др	жа	ва	ње	на	по	ра	Ср	би	је	у	ја	ча	њу	де	мо	кра	ти	је	и	
вла	да	ви	не	пра	ва;	до	при	нос	по	ли	тич	кој,	при	вред	ној	и	ин	сти	ту	ци	о	нал	ној	ста	бил	но	сти	у	
Ср	би	ји,	као	и		ста	би	ли	за	ци	ји	ре	ги	о	на;	обез	бе	ђи	ва	ње	од	го	ва	ра	ју	ћег	окви	ра	за	по	ли	тич-
ки	ди	ја	лог,	омо	гу	ћа	ва	ју	ћи	раз	вој	бли	ских	по	ли	тич	ких	ве	за	из	ме	ђу	стра	на;	по	др	жа	ва	ње	
на	по	ра	Ср	би	је	да	за	вр	ши	тран	зи	ци	ју	у	функ	ци	о	нал	ну	тр	жи	шну	при	вре	ду;	уна	пре	ђи	ва-
ње	склад	них	еко	ном	ских	од	но	са	и	по	сте	пе	но	ства	ра	ње	зо	не	сло	бод	не	тр	го	ви	не	из	ме	ђу	
За	јед	ни	це	и	Ср	би	је;	под	сти	ца	ње	ре	ги	о	нал	не	са	рад	ње	у	свим	обла	сти	ма	об	у	хва	ће	ним	
овим	спо	ра	зу	мом.

17)	 У	 ве	зи	 са	 овим	мо	же	 се	 по	ста	ви	ти	и	 пи	та	ње	 уло	ге	Са	ве	та	 за	 ре	гу	ла	тор	ну	 ре	фор	му.	
Нпр.	у	ми	шље	њу	овог	те	ла	ко	је	се	од	но	си	на	обра	зло	же	ње	На	цр	та	за	ко	на	о	ам	ба	ла	жи	и	
ам	ба	ла	жном	от	па	ду	од	20.1.2009.	го	ди	не	се	кон	ста	ту	је	да	обра	зло	же	ње	„са	др	жи	де	ли-
мич	ну	ана	ли	зу	ефе	ка	та“	а	За	кон	је	(по	ред	то	га	што	са	др	жи	са	мо	„де	ли	мич	ну“	ана	ли	зу	
ефе	ка	та)	то	ком	те	го	ди	не	усво	јен	у	На	род	ној	скуп	шти	ни.	Ви	де	ти:	http://www.ria.me rr.
gov.rs/uplo ads/me dia/Mi slje nje%20na%20obra zlo ze nje%20Na cr ta%20za ko na%20o%20
am ba la zi%20i%20am ba la znom%20ot pa du.pdf.	У	ми	шље	њу	о	обра	зло	же	њу	На	цр	та	за	ко-
на	о	из	ме	ни	и	до	пу	ни	За	ко	на	о	упра	вља	њу	от	па	дом	од	13.	мар	та	2012.	го	ди	не	Кан	це	ла-
ри	ја	„под	се	ћа	об	ра	ђи	ва	ча	про	пи	са	да	је	...	тре	ба	ло	да	пре	до	чи	кван	ти	та	тив	не	про	це	не	
на	осно	ву	ко	јих	би	се	мо	гло	са	гле	да	ти	ко	ли	ко	оп	те	ре	ће	ње	при	вре	ди,	на	ро	чи	то	ма	лим	
и	сред	њим	пред	у	зе	ћи	ма,	пред	ста	вља	ова	кво	за	кон	ско	ре	ше	ње.“	Ипак,	Кан	це	ла	ри	ја	за	
ре	гу	ла	тор	ну	ре	фор	му	и	ана	ли	зу	ефе	ка	та	за	ко	на	је	на	кра	ју	кон	ста	то	ва	ла	да	обра	зло	же-
ње	на	цр	та	за	ко	на	са	др	жи	ана	ли	зу	ефе	ка	та	за	ко	на	„у	скла	ду	са	чла	ном	40.	По	слов	ни	ка	
Вла	де“.	Ви	де	ти:	http://www.ria.me rr.gov.rs/uplo ads/me dia/Mi slje nje%20na%20ob ra zlo ze-
nje%20Na cr ta%20za ko na%20o%20iz me ni%20i%20do pu ni%20Za ko na%20o%20upra vlja-
nju%20ot pa dom.pdf.	(20.10.2013).
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на	овог	ин	стру	мен	та	у	од	но	су	на	под	за	кон	ске	про	пи	се	и	стра	те	шке	
до	ку	мен	те.18)

Јед	ним	од	спор	них	еле	ме	на	та	се	мо	же	сма	тра	ти	и	мо	гућ	ност	
ко	ја	је	оста	вље	на	пред	ла	га	чу	за	ко	на	да	уоп	ште	не	до	ста	ви	ана	ли-
зу	ефе	ка	та	за	ко	на	(чак	ни	та	кву	ана	ли	зу	ка	ква	се	тре	нут	но	при	ме-
њу	је).19)	Иако	пред	ла	гач	за	ко	на	у	тим	си	ту	а	ци	ја	ма	има	оба	ве	зу	да	
то	„по	себ	но	обра	зло	жи“	мо	же	се	по	ста	ви	ти	пи	та	ње	ка	квог	зна	ча	ја	
то	обра	зло	же	ње	има	са	ста	но	ви	шта	ква	ли	те	та	за	кон	ског	пред	ло	га,	
од	но	сно	мо	гућ	но	сти	да	се	кон	тро	ли	шу	раз	ло	зи	због	ко	јих	пред	ла-
гач	про	це	њу	је	да	не	тре	ба	да	при	ло	жи	ана	ли	зу	ефе	ка	та	за	ко	на.20) 
По	се	бан	про	блем	пред	ста	вља	прак	са	усва	ја	ња	про	пи	са	по	хит	ном	
по	ступ	ку.

Је	дан	од	еле	ме	на	та	за	са	гле	да	ва	ње	мо	гућ	но	сти	за	ува	жа	ва	ње	
из	ве	сних	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	у	про	це	су	уса	гла	ша	ва	ња	стра	те-
шких	ци	ље	ва	и	на	ци	о	нал	них	про	пи	са	са	стра	те	шким	ци	ље	ви	ма	и	
про	пи	си	ма	ЕУ	пред	ста	вља	пи	та	ње	ре	ал	не	про	це	не	 тро	шко	ва	ре-
фор	ме	си	сте	ма	у	од	ре	ђе	ној	обла	сти.	Ово	због	чи	ње	ни	це	да	ре	фор-
ма	 си	сте	ма	у	по	је	ди	ним	обла	сти	ма	мо	же	би	ти	из	у	зет	но	 сло	же	на	
из	раз	ли	чи	тих	раз	ло	га	ме	ђу	ко	ји	ма	се,	углав	ном,	окол	но	сти	ни	ског	
ни	воа	 еко	ном	ске	 раз	ви	је	но	сти	 и	 за	ста	ре	ле	 при	вред	не	 струк	ту	ре	
по	ја	вљу	ју	као	основ	но	обра	зло	же	ње.	Је	дан	од	та	квих	при	ме	ра	 је	
и	област	кли	мат	ских	про	ме	на	где	се	под	ра	зу	ме	ва	при	ме	на	син	хро-
ни	зо	ва	них	ме	ра	у	раз	ли	чи	тим	сек	то	ри	ма.	Огром	ни	тро	шко	ви	ко	је	
при	ме	на	ме	ра	но	си	са	со	бом,	са	гле	да	ва	ње	ре	ал	них	мо	гућ	но	сти	да	

18)	 За	ис	ку	ства	Европ	ске	ко	ми	си	је	ви	де	ти	нпр:	Impаct	Аssessment,	Аccompаnying	the	do-
cu	ment,	Proposаl	for	а	Di	rec	ti	ve	of	the	Europeаn	Pаrliаment	аnd	of	the	Co	un	cil	аmending	
Di	rec	ti	ve	2006/66/EC	on	bаtteries	аnd	аccumulаtors	аnd	wаste	bаtteries	аnd	аccumulаtors	аs	
regаrds	the	plаcing	on	the	mаrket	of	portаble	bаtteries	аnd	аccumulаtors	contаining	cаdmium	
in	ten	ded	for	use	in	cor	dless	po	wer	to	ols	(Про	це	ну	ути	ца	ја	Предлоgа	за	из	ме	не	и	до	пу	не	
Ди	рек	ти	ве	2006/66/ЕЦ	о	ба	те	ри	ја	ма	и	аку	му	ла	то	ри	ма	и	от	пад	ним	ба	те	ри	ја	ма	и	аку	му-
ла	то	ри	ма)	(Brus	sels,	26.3.2012,	SWD	(2012)	66	fi	nal,	http://ec.euro	pa.eu/go	ver	nan	ce/im-
pact/ia_car	ried_out/docs/ia_2012/swd_2012_0066_en.pdf).	У	слу	ча	ју	Аме	рич	ке	аген	ци	је	
за	жи	вот	ну	сре	ди	ну	ви	де	ти	нпр.	Re gu la tory Im pact Analysis for the Pro po sed Re vi si ons to 
the Na ti o nal Am bi ent Air Qu a lity Stan dards for Par ti cu la te Mat ter,	US	EPA-452/R-12-003.	
Ju	ne	2012,	http://www.epa.gov/ttne	cas1/reg	da	ta/RI	As/PMRI	A	Com	bi	ned	Fi	le_Bo	ok	mar	ked.
pdf;	Или	при	мер	из	Ир	ске:	Re gu la tory Im pact Analysis on Pro po sed Le gi sla tion to In cre
a se Le vi es on Pla stic Shop ping Bags and Cer tain Wa ste Fa ci li ti es,		AP	En	vE	con	Li	mi	ted,	
Du	blin,	2008.	http://www.en	vi	ron.ie/en/Le	gi	sla	tion/En	vi	ron	ment/Wa	ste/Wa	ste	Ma	na	ge	ment/
Fi	le	Dow	nLo	ad,21599,en.pdf.	(9.11.203).	Хр	ват	ска	је	до	не	ла	по	се	бан	за	кон	ко	ји	ре	гу	ли-
ше	ова	пи	та	ња.

19)	 За	не	ке	аспек	те,	ка	да	су	у	пи	та	њу	за	ко	ни	о	по	твр	ђи	ва	њу	ме	ђу	на	род	них	уго	во	ра,	ви	де	ти	
код:	Дра	го	љуб	То	дић,	„Ме	ђу	на	род	ни	уго	во	ри	и	(мо	гу	ће)	сла	бо	сти	про	це	са	по	твр	ђи	ва-
ња”,	Ме ђу на род на по ли ти ка,	бр.	 4/2013, стр.5-19.

20)	 Из	ме	на	ма	Пoслoвника	Вла	де	из		2013.	гoдине	(Сл.	гла	сник	РС,	бр.	30/2013)	ни	су	из	вр-
ше	не	из	ме	не	у	де	лу	кoји	се	oднoси	на	ана	ли	зу	ефе	ка	та	про	пи	са.
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др	жа	ва	кан	ди	дат	за	члан	ство	у	ЕУ	до	стиг	не	по	же	љан	ни	во	ускла-
ђи	ва	ња	 на	ци	о	нал	них	 ци	ље	ва	 са	 ци	ље	ви	ма	ЕУ	 пред	ста	вља	 јед	но	
од	прет	ход	них	пи	та	ња.	По	сто	је	ће	сла	бо	сти	за	ко	но	дав	не	про	це	ду	ре	
у	РС	упу	ћу	ју	на	за	кљу	чак	да	иза	зо	ви	и	пре	пре	ке	ко	је	сто	је	на	том	
пу	ту	нај	че	шће	ни	су	ре	ал	но	са	гле	да	не	на	на	чин	да	се	са	гле	да	ју	што	
ре	ал	ни	је	тро	шко	ви	пред	ло	же	них	про	ме	на.	Тро	шко	ви	ре	фор	ме	си-
сте	ма,	тј.	при	ме	не	про	пи	са	ЕУ	на	ро	чи	то	су	зна	чај	ни	у	по	је	ди	ним	
при	вред	ним	сек	то	ри	ма.	За	илу	стра	ци	ју	се	мо	же	на	ве	сти	чи	ње	ни-
ца	да	у	из	ра	ди	Стра	те	ги	је	раз	во	ја	енер	ге	ти	ке	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	до	
2025.	го	ди	не	са	про	јек	ци	ја	ма	до	2030.	го	ди	не	(Пред	лог),	пред	ла	гач	
ни	је	имао	оба	ве	зу	да	из	ра	ди	ана	ли	зу	ефе	ка	та	овог	до	ку	мен	та	(чак	
ни	ана	ли	зу	ефе	ка	та	у	ре	ла	тив	но	по	јед	но	ста	вље	ној	фор	ми	у	ко	јој	се	
она	тре	нут	но	ра	ди	и	на	чи	ју	при	ме	ну	се	мо	же	упу	ти	ти	ви	ше	за	мер-
ки).21)	Да	кле,	ни	је	по	треб	на	из	ра	да	ана	ли	зе	ефе	ка	та	до	ку	мен	та	за	
чи	је	спро	во	ђе	ње	ће	у	пе	ри	о	ду	до	2030.	го	ди	не,	пре	ма	по	да	ци	ма	из	
истог	до	ку	мен	та,	би	ти	по	треб	но	14.366	ми	ли	јар	ди	евра.22)	Област	
жи	вот	не	сре	ди	не	има	не	ко	ли	ко	спе	ци	фич	но	сти	усло	вље	ним	чи	ње-
ни	цом	да	тро	шко	ви	у	овој	обла	сти	за	ди	ру	у	раз	ли	чи	те	при	вред	не	
сек	то	ре	и	ни	је	их	јед	но	став	но	ис	ка	за	ти.	Про	це	њу	је	се	да	83%	од	
укуп	них	тро	шко	ва	апрок	си	ма	ци	је	(10,6	ми	ли	јар	ди	евра)	от	па	да	на	
пет	ди	рек	ти	ва	ко	је	се	од	но	се	на	упра	вља	ње	ко	му	нал	ним	от	пад	ним	
во	да	ма	 (91/271/ЕЕЦ),	 во	ду	 за	 пи	ће	 (98/83/ЕЦ),	 ни	тра	те	 (91/676/
ЕЕЦ),	 чвр	сти	 ко	му	нал	ни	 от	пад,	 ам	ба	ла	жу	 (94/62/ЕЦ),	 от	пад	 од	
елек	трич	не	и	елек	трон	ске	опре	ме	(2002/96/ЕЦ),	от	пад	не	ба	те	ри	је	
(2002/95/ЕЦ)	и	ве	ли	ка	по	стро	је	ња	за	са	го	ре	ва	ње	(2001/80/ЕЦ).23)

Ту	ма	че	ње	са	др	жа	ја	и	ме	ста	„на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са“	мо	же	се	
по	ве	за	ти	 и	 са	мо	гућ	но	сти,	 од	но	сно	 ква	ли	те	том	 уче	шћа	 јав	но	сти	
у	про	це	су	кре	и	ра	ња	по	ли	ти	ка	и	при	пре	ми	и	усва	ја	њу	про	пи	са.	У	
те	о	риј	ском	сми	слу	зна	чај	 јав	но	сти	за	про	цес	кре	и	ра	ња	по	ли	ти	ка	
и	при	пре	му	и	 усва	ја	ње	про	пи	са	има	 сво	је	 ду	бље	ко	ре	не	и	ши	ре	
зна	че	ње	иако	се	то	пи	та	ње,	нај	че	шће,	по	јед	но	ста	вље	но	сво	ди	на	
тех	нич	ка	 пи	та	ња	 по	ве	за	на	 са	 оба	ве	шта	ва	њем	 јав	но	сти	 и	 при	ку-
пља	њем	ми	шље	ња	по	је	ди	на	ца	и	ор	га	ни	за	ци	ја	ци	вил	ног	дру	штва	о	
не	ком	до	ку	мен	ту,	про	пи	су,	иде	ји,	итд.	Оту	да	се	уче	шће	јав	но	сти	у	
кре	и	ра	њу	по	ли	ти	ка	и	њи	хо	вој	опе	ра	ци	о	на	ли	за	ци	ји	у	нор	ме	не	ких	

21)	 Ви	де	ти	тач	ку	V	Обра	зло	же	ња	уз	Пред лог Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке 
Ср би је до 2025. го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не,	15.1.2014.	стр.	17.

22) Ибид. стр.	17.
23) На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди не за Ре пу бли ку 

Ср би ју,	Вла	да	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је		Бе	о	град,	2011.	стр.	12-13.
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про	пи	са	узи	ма	као	не	ка	вр	ста	прет	по	став	ке	ква	ли	те	та	иде	ја	ко	је	се	
пре	та	чу	у	стра	те	шке	ци	ље	ве,	од	но	сно	си	стем	нор	ми,	њи	хо	ве	спро-
во	ди	во	сти	 и	 ре	зул	та	та.	 У	 том	 кон	тек	сту	 се	 на	ци	о	нал	ни	 ин	те	рес	
до	во	ди	у	ве	зи	са	по	сто	ја	но	сти	и	чвр	сти	ном	си	сте	ма	вред	но	сти	и	
про	гре	са	у	це	ли	ни	и	као	та	квих.

По	сто	је	ћи	си	стем	ускла	ђи	ва	ња	на	ци	о	нал	них	по	ли	ти	ка	и	про-
пи	са	са	по	ли	ти	ка	ма	и	про	пи	си	ма	ЕУ	не	га	ран	ту	је	ква	ли	тет	но	уче-
шће	 јав	но	сти,	 из	не	ко	ли	ко	 раз	ло	га.	Нај	пре,	 пре	ма	 ре	ше	њи	ма	 са-
др	жа	ним	у	По	слов	ни	ку	Вла	де	уче	шће	 јав	но	сти	ни	је	оба	ве	зно	 за	
не	ке	вр	сте	ака	та	ко	је	Вла	да	усва	ја	у	кон	тек	сту	про	це	са	европ	ских	
ин	те	гра	ци	ја.	При	пре	ма	и	до	но	ше	ње	под	за	кон	ских	ака	та	у	прак	си	
је	по	ка	за	ла	раз	ли	чи	те	про	бле	ме	(од	не	по	што	ва	ња	за	ко	ном	про	пи-
са	них	ро	ко	ва,	пре	ко	прак	се	ши	ро	ког	ре	гу	ли	са	ња	раз	ли	чи	тих	пи	та-
ња	под	за	кон	ским	про	пи	сом	чи	ме	се	мо	же	да	уту	че	и	на	су	шти	ну	
за	кон	ских	ре	ше	ња,	до	од	су	ства	уче	шћа	за	ин	те	ре	со	ва	них	су	бје	ка	та	
у	про	це	су	при	пре	ме	и	усва	ја	ња	под	за	кон	ских	ака	та,	итд).	По	том,	
про	це	ду	ра	уче	шћа	јав	но	сти	се	сво	ди,	нај	ве	ћим	де	лом,	на	фор	мал-
но	ор	га	ни	зо	ва	ње	јав	не	рас	пра	ве,	без	чвр	стих	га	ран	ци	ја	ква	ли	те	та	
са	ме	про	це	ду	ре	ко	ја	би	тре	ба	ло	да	обез	бе	ди	и	ствар	но	уче	шће	гра-
ђа	на	и	парт	нер	ски	од	нос	пред	ла	га	ча	про	пи	са	и	за	ин	те	ре	со	ва	не	јав-
но	сти.	Оту	да,	пре	по	зна	ва	ње	и	ин	ден	ти	фи	ка	ци	ја	на	ци	о	нал	них	ин-
те	ре	са,	без	об	зи	ра	ка	ко	их	тач	но	де	фи	ни	са	ли,	оста	је	ве	ћим	де	лом	
у	сфе	ри	ре	ла	тив	но	про	из	вољ	них	про	це	на	пред	ла	га	ча	стра	те	шких	
до	ку	ме	на	та,	од	но	сно	про	пи	са.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

А)	До	ку	мен	ти	и	про	пи	си
•	 Do	cu	ments	con	cer	ning	the	ac	ces	sion	to	the	Euro	pean	com	mu	ni	ti	es	of	the	

King	dom	of	Den	mark,	 Ire	land,	 the	king	dom	of	Nor	way	and	 the	uni	ted	
king	dom	of	Gre	at	Bri	tain	and	Nort	hern	Ire	land,	OJ L 73, 27.3.1972, p. 
2046.

• На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре
ди не за Ре пу бли ку Ср би ју,	Вла	да	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је		Бе	о	град,	2011.

• Оп шта по зи ци ја ЕУ,	Са	ста	нак	на	ни	воу	ми	ни	ста	ра	на	ком	се	отва	ра	
ме	ђу	вла	ди	на	 кон	фе	рен	ци	ја	 о	 при	сту	па	њу	Ср	би	је	 Европ	ској	 уни	ји,	
2014.	http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre-
go va rac ki_okvir.pdf.	(9.2.2014).

• Пред лог Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. 
Го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не,	15.1.2014.



-	16	-

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИДрагољуб Тодић

• Re gu la tory Im pact Analysis for the Pro po sed Re vi si ons to the Na ti o
nal Am bi ent Air Qu a lity Stan dards for Par ti cu la te Mat ter,	 US	 EPA-
452/R-12-003.	 Ju	ne	 2012,	 http://www.epa.gov/ttne	cas1/reg	da	ta/RI	As/
PMRI	A	Com	bi	ned	Fi	le_Bo	ok	mar	ked.pdf.	(7.3.2014).

• Re gu la tory Im pact Analysis on Pro po sed Le gi sla tion to In cre a se Le vi es 
on Pla stic Shop ping Bags and Cer tain Wa ste Fa ci li ti es,		AP	En	vE	con	Li-
mi	ted,	Du	blin,	2008.	http://www.en	vi	ron.ie/en/Le	gi	sla	tion/En	vi	ron	ment/
Wa	ste/Wa	ste	Ma	na	ge	ment/Fi	le	Dow	nLo	ad,21599,en.pdf.	(7.3.2014).

•	 Ре	зо	лу	ци	ја	о	при	дру	жи	ва	њу	Европ	ској	уни	ји	ко	ју	је	На	род	на	скуп-
шти	на	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	 усво	ји	ла	 14.	 ок	то	бра	 2004,	 го	ди	не.	 http://
www.se	io.gov.rs/upload/do	cu	ments/na	ci	o	nal	na_do	ku	men	ta/RS48-04.
pdf.	(4.7.2014).	

•	 Уред	ба	о	ор	га	ни	за	ци	ји	и	на	чи	ну	ра	да	др	жав	не	упра	ве	 (“Слу	жбе	ни	
лист	ЦГ“,	бр.	5/2012,	25/2012,	61/2012,	20/2013,	17/2014).

•	 За	кон	 о	 др	жав	ној	 упра	ви	 („Слу	жбе	ни	 гла	сник	 РС”,	 бр.	 79/2005,	
101/2007,	95/2010),	

•	 За	кон	о	ми	ни	стар	стви	ма	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС“,	бр.	44/14)	
•	 За	кон	о	На	род	ној	скуп	шти	ни	(„Слу жбе ни гла сник РС”,	бр.	9/10)	
•	 За	кон	о	по	твр	ђи	ва	њу	Кон	вен	ци	је	о	до	ступ	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја,	уче-

шћу	јав	но	сти	у	до	но	ше	њу	од	лу	ка	и	пра	ву	на	прав	ну	за	шти	ту	у	пи	та-
њи	ма	жи	вот	не	сре	ди	не	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС	–	Ме	ђу	на	род	ни	уго-
во	ри”,	бр.	38/09)

•	 По	слов	ник	Вла	де	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	61/06,	69/08,	88/09,	
33/10,	69/10,	20/11,	37/11,	30/13,	76/14)	

•	 По	слов	ник	 На	род	не	 скуп	шти	не	 РС	 („Слу	жбе	ни	 гла	сник	 РС”,	 бр.	
52/10)	

•	 Је	дин	стве	на	 ме	то	до	ло	шка	 пра	ви	ла	 за	 из	ра	ду	 про	пи	са	 („Слу	жбе	ни	
гла	сник	РС”,	бр.	21/10),	

Б)	Аутор	ски	тек	сто	ви
•	 Bo	bić	Ma	ja,	To	dić	Dra	go	ljub,	„Na	ti	o	nal“	and	„Su	pra	na	ti	o	nal“	in	the	EU	

ac	ces	sion	pro	cess	and	har	mo	ni	sa	tion	of	na	ti	o	nal	re	gu	la	ti	ons	with	EU	re-
gu	la	ti	ons	(Exam	ple	of	re	gu	la	ti	ons	in	the	fi	eld	of	en	vi	ron	ment),	in	The	ma-
tic	Pro	ce	e	ding:	Pe	tro	vić,	P.,	Ra	da	ko	vić,	M.,	(Eds)	Na ti o nal and Euro pean 
Iden tity in the Pro cess of Euro pean In te gra tion	(In	ter	na	ti	o	nal	Con	fe	ren-
ce,	 Bel	gra	de,	 28-29	 Ju	ne	 2012),	 In	sti	tu	te	 of	 In	ter	na	ti	o	nal	 Po	li	tics	 and	
Eco	no	mics,	Bel	gra	de,	2013.	pp.	97-110.

•	 McCa	be	Da	vid,	The	idea	of	the	na	ti	o	nal	in	te	rest,	The Phi lo sop hi cal Fo
rum,	Vo	lu	me	XXX,	No.	2,	Ju	ne	1999,	pp.	91,	92.

•	 Op	pen	he	im,	Fe	lix.	Fo	re	ign	Po	licy,	Ra	ti	o	na	lity	and	Mo	ra	lity,	Ra tio Ju ris.	
Vol.	15	No.	1	March	2002,	pp.	1–15.

•	 Ра	дој	чић	Мир	ја	на,	Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја	–	ети	ка	јед	ног	ме	ђу	на-
род	но-по	ли	тич	ког	од	но	са,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	4/2011,	стр.	153-
168;	



стр: 1-18.

-	17	-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

•	 Сте	пић	Ми	ло	мир,	Ге	о	по	ли	тич	ност	ши	ре	ња	Европ	ске	уни	је	и	по	ло-
жај	Ср	би	је,	Срп ска по ли тич ка ми сао,	бр.	1/2010.	стр.	17-42;	

•	 Су	бо	тић	Мом	чи	ло,	Ср	би	ја	и	Европ	ска	уни	ја,	Срп ска по ли тич ка ми
сао,	бр.	1/2010.	стр.	43-66.	

•	 Ca	re	u	Sean,	Un	di	vi	ded	Loyal	ti	es	Is	Na	ti	o	nal	Iden	tity	an	Ob	stac	le	to	Euro-
pean	In	te	gra	tion?	Euro pean Union Po li tics	[1465-1165(200212)3:4]	Vol.	
3	(4),	pp.	387–413.

•	 То	дић	Дра	го	љуб,	Гр	бић	Вла	ди	мир,	Ан	тев	ски	Ми	ро	слав,	При дру жи
ва ње Европ ској уни ји и одр жи ви раз вој,	Бе	о	град,	Ин	сти	тут	за	ме	ђу-
на	род	ну	по	ли	ти	ку	и	при	вре	ду,	2014.

•	 То	дић		Дра	го	љуб,	„Ме	ђу	на	род	ни	уго	во	ри	и	(мо	гу	ће)	сла	бо	сти	про	це-
са	по	твр	ђи	ва	ња”,	Ме ђу на род на по ли ти ка,	бр.	 4/2013, стр.5-19.

•	 Welds	Jut	ta,	Con	struc	ting	Na	ti	o	nal	In	te	rests,	Euro pean Jo ur nal of In ter
na ti o nal Re la ti ons,	1996,	Vol.	2(3),	pp.	275-318.

Dra go ljub To dic

EURO PEAN IN TE GRA TI ONS  
AND THE NA TI O NAL IN TE RESTS

Re su me
The qu e sti on of the re la ti on ship bet we en mem ber ship in 
the Euro pean Union (EU) and na ti o nal spe ci fi ci ti es and 
in te rests, i.e. the pos si bi lity and the need to re spect the na
ti o nal in te rests, is the ge ne ral fra me work of the analysis. 
As in di ca tors of such op por tu ni ti es dif fe rent cri te ria co uld 
be ta ken in to ac co unt, such as: a) the na tu re and the con
tent of so me of the EU le gi sla tion (to what ex tent do tho se 
al low the ac know led gment of na ti o nal spe ci fi ci ti es), b) the 
con di ti ons for EU mem ber ship (whet her the na ti o nal in te
rests are per ce i ved as a con di tion, right or obli ga tion in ac
cor dan ce to the cri te ria for EU mem ber ship), c) the prac ti
ce of con trac ting tran si ti o nal de a dli nes for con clu ding the 
As so ci a tion Agre e ment (the ex tent to which it dif fers from 
co un try to co un try de pen ding on the le vel of eco no mic de
ve lop ment and the si tu a tion in cer tain are as, etc.). The se
pa ra te part of the pa per analyzes the qu e sti on of how and 
to what ex tent the exi sting pro cess of po licy and adop tion 
of the re gu la ti ons in the Re pu blic of Ser bia (RS) re cog ni
zes the ca te gory of “the na ti o nal in te rest”. The con sti tu ti
ve ele ment of the con cept of “the na ti o nal in te rest” is the 
spe ci fic si tu a tion in the RS and, con se qu ently, the exi sten
ce of its obli ga tion to re spect the pro cess of cre a ting and 
im ple men ting na ti o nal po li ci es, and the pre pa ra tion and 
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adop tion of re gu la ti ons. The analysis exa mi nes RS re gu
la ti ons go ver ning the pro cess of pre pa ra tion and adop tion 
of stra te gic do cu ments, i.e. the re gu la ti ons go ver ning the 
pro cess of pre pa ra tion and adop tion of re gu la ti ons. The 
analysis is in par ti cu lar con cer ned with the pro ce du res re
la ted to the har mo ni za tion of na ti o nal le gi sla tion with EU 
re gu la ti ons (re gu la tory im pact as ses sment, pu blic par ti ci
pa tion, etc). The aut hor con clu des that the EU ac ces sion 
pro cess al lows only to a cer tain ex tent na ti o nal spe ci fi ci ti
es to be ta ken in to ac co unt. Ho we ver, it al so no tes that in 
the ca se of the RS, the pro cess of the alig nment with EU 
ru les do es not pro vi de the con di ti ons for the re cog ni tion of 
spe ci fic cir cum stan ces and “na ti o nal in te rests”.
Key words: na ti o nal in te rests, the Re pu blic of Ser bia, the 
Euro pean Union, EU, the le gi sla ti ve pro cess, the har mo ni
za tion of le gi sla tion, re gu la tory im pact as ses sment, ta ble 
com pli an ce re gu la ti ons, the costs of the im ple men ta tion of 
ru les, pu blic par ti ci pa tion.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 18.	 маја	 2015.	 го	ди	не	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 састанку	 
Редакције	05.	јуна	2015.	године.


	pr-2-2015-9-7-2015
	PR-2-0-0sadr
	PR-2-1-0
	PR-2-1-1
	PR-2-4-0
	PR-2-4-1
	PR-2-4-2
	PR-2-4-3
	PR-2-4-4
	PR-2-UPUTSTVO I CIP


