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1. Шта је Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП)? 

 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) трећа је генерација споразума 

о придруживању понуђена искључиво државама Западног Балкана, с намјером да им се 
омогући успостављање блиског и трајног односа са Европском унијом. ССП се 
потписује на неодређено вријеме, а уз придруживање садржи елементе безбједносне, 
политичке и економске стабилизације, као и елемент регионалне сарадње. Примарни 
циљ споразума је формално придруживање државе Европској унији у одређеном 
транзиционом периоду од 6 до 10 година. Од државе потписнице се захтијева да 
постепено прилагођава своје законодавство правној тековини Европске уније (acquis) и 
успоставља зону слободне трговине са ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању 

између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и 
Херцеговине, с друге стране, потписан је у Луксембургу 16. јуна 2008. године, а  ступио 
на снагу 1. јуна 2015. године. Од 1. јула 2008. до ступања на снагу ССП-а  примјењиван 
је Привремени споразум о трговини и трговинским питањима. Европска унија и Босна 
и Херцеговина су у јуну 2017. године ратификовале Протокол уз Споразум о 
стабилизацији и придруживању између БиХ, с једне  стране, и Европских заједница и 
њихових држава чланица, с друге стране, како би се узело у обзир приступање 
Републике Хрватске Европској унији. Протоколом су предвиђена техничка 
прилагођавања трговинског дијела одредаба ССП-а у вези са извозом из БиХ на 
тржиште ЕУ и извозом ЕУ у БиХ, узимајући у обзир приступање Хрватске ЕУ 2013. 
године. 
 

2. Којој институцији се предаје захтјев за чланство у Европској унији? 

 

Захтјев за чланство је краће писмо које обично потписује предсједник државе и/или 
владе и које држава подноситељица предаје Савјету Европске уније, односно држави 
чланици која у то вријеме предсједава Савјетом ЕУ. Према члану 49. Уговора о 
Европској унији, свака европска држава која је успостављена на принципима 
демократије, поштовања људских права и основних слобода те владавине права, 
вриједностима на којима је заснована Европска унија, може да поднесе захтјев за 
чланство у Европској унији. Држава подноситељица у захтјеву истиче своју европску 
припадност, чињеницу да је приступање Европској унији циљ њене политике, те своју 
спремност да прихвати све циљеве европске породице и обавезе које произлазе из 
чланства у Европској унији. Захтјев за чланство може да прати краћи или опширнији  

документ који га садржајно подржава, а у којем се наводе достигнућа државе која је 
поднијела захтјев за чланство у процесу приближавања Европској унији. Споменути 
документ упућује на спремност државе за даљи напредак према стицању статуса 



кандидаткиње и чланству у Европској унији. Босна и  Херцеговина је захтјев за 
чланство у Европској унији предала 15. фебруара 2016. године.  
 

3. Шта је Мишљење о захтјеву земље за пријем у чланство ЕУ? 

 

Мишљење (фр. аvis) је акт којим Европска комисија, а на захтјев Савјета Европске 

уније, оцјењује способност земље да отвори преговоре о чланству  у ЕУ, а након што је 

држава поднијела захтјев за чланство у ЕУ и Савјет ЕУ донио одлуку о његовом 

прихватању. Мишљење Европска комисија доставља Савјету ЕУ и Европском 

парламенту. Савјет ЕУ разматра и доноси одговарајући закључак о наредним корацима 

државе у процесу приступања ЕУ. Европски савјет слиједом одговарајућег закључка 

Савјета ЕУ на политичком нивоу потврђује одлуку о додјели кандидатског статуса 

и/или отварању преговора. У мишљењу Европска комисија на сажет начин даје приказ 

односа ЕУ и државе, процјену испуњавања критеријума за чланство у ЕУ (Критеријуми 
из Копенхагена, 1993. и Критеријум из Мадрида, 1995), те оцјену оствареног напретка и 

утицаја приступања државе на ЕУ и уз то везану препоруку. Мишљење се заснива на 

аналитичком извјештају Европске комисије који је пратећи документ уз мишљење. У 

аналитичком извјештају Европска комисија даје детаљну анализу и процјену стања у 

држави у вези политичког  и економског критеријума, те 33 поглавља acquis-а те 

процјену онога што је потребно да се уради у наредном периоду. Мишљење Европска 

комисија припрема на основу одговора на упитник, те информација прикупљених кроз 

мисије стручних процјена, од дипломатских представништава држава чланица ЕУ у 

дотичној држави, до међународних и организација цивилног друштва. Европска 

комисија је Мишљење о захтјеву за чланство БиХ у ЕУ објавила 29. маја 2019. године. 
 

4. Да ли статус „држава кандидаткиња“ значи да су испуњени сви услови за чланство у ЕУ? 

 

Статус државе кандидаткиње један је од корака државе у процесу приступања у 

Европску унију и претходи отварању преговора о приступању у ЕУ. Према досадашњој 
пракси ЕУ, статус кандидаткиње може се додијелити држави када је остварила 

одређени напредак у испуњавању критерија за чланство у ЕУ, али још увијек 

недовољан за отварање преговора о приступању. Статус кандидата не даје право 

држави да аутоматски отвори преговоре о приступању, нити да постане чланица ЕУ. 

Такође, у случају када држава испуњава критеријуме за чланство у ЕУ, статус 

кандидаткиње може се додијелити истовремено са доношењем одлуке о отварању 

преговора. Статус државе кандидаткиње додјељује Савјет ЕУ, на основу Мишљења 

Европске комисије, а статус кандидаткиње треба на политичком нивоу одобрити 

Европски савјет.  



5. Шта држави доноси статус кандидаткиње? 

 

Статус кандидаткиње за чланство представља значајан политички сигнал за државу у 

смислу да је ЕУ види као своју чланицу и да је показала значајну спремност и 

опредјељење за испуњавање критеријума за чланство у ЕУ. Стицање статуса 

кандидаткиње шаље поруку инвеститорима, кредиторима, туристима итд. да је држава 

остварила одређени ниво политичке, економске и правне стабилности те је могуће 

рачунати на посредне конкретне ефекте као што су повећање директних страних 

инвестиција, већи кредитни рејтинг, повећан број туриста, више иновација и 

истраживања, бољи имиџ у свијету…   

 

 

6. Зашто државе потенцијалне кандидаткиње требају усвојити Програм интегрисања? 

 

Програм интегрисања је документ који држава потенцијална кандидаткиња израђује и 

усваја ради дефинисања мјера које ће се реализовати у утврђеном периоду, а са циљем 

испуњавања критеријума за приступање Европској унији. Ријеч је о свеобухватном 

документу који укључује план усклађивања законодавства са правном тековином 

Европске уније и план испуњавања осталих обавеза које произлазе из процеса 

приступања Европској унији (критеријуми из Копенхагена 1993, и критеријум из 

Мадрида 1995, обавезе из постојећих уговорних односа и сл.). Уобичајено је да програм 

интегрисања утврђује наведене планове на годишњем и вишегодишњем основу, а може 

да садржи и пројекцију буџета за спровођење програма. Усвајање програма за 

усклађивање домаћих прописа с acquis-ем је обавеза из Споразума о стабилизацији и 

придруживању. 

 

 

7. Када се покрећу преговорио o приступању? 

 

Преговори о приступању са државом кандидаткињом покрећу се када се државе 

чланице ЕУ на састанку Европског савјета једногласно сагласе о почетку преговора о 

приступању. Преговори се одвијају на међувладиним конференцијама између држава 

чланица ЕУ и државе кандидаткиње. Преговори се врше на основу сагледавања 

испуњавања услова из цјелокупног  законодавства ЕУ, а које је у те сврхе подијељено у 

35 поглавља. Савјет ЕУ једногласно одлучује о томе да ли ће  отворити преговоре за 

свако поглавље појединачно, те може увијек „отворити“ поглавље чак и када га 

„затвори“, до потписивања уговора о приступању.  Кад се заврше преговори о свим 

поглављима, услови се, укључујући могуће заштитне клаузуле и прелазне одредбе, 

обухватају уговором о приступању. За потписивање уговора потребна је сагласност 



Европског парламента и једногласно одобрење Савјета ЕУ. Све државе потписнице 

уговора тада га  ратификују у складу са својим уставним правилима. 

 

Три су основне фазе приступних преговора: аналитички преглед законодавства, 
преговори и закључивање приступних уговора. Фаза законодавне ревизије састоји се од 
четири дела: припрема прегледа, истражни преглед закона, билатерални преглед закона 
и извештавање из прегледа. Фаза преговора састоји се од четири дела: припрема за 
преговоре, припрема преговарачких позиција, вођење преговора на међувладиним 
конференцијама и привремено затварање поглавља. Закључивање приступног уговора 
састоји се из три дела: потписивање уговора, период приступања и ратификација 
споразума, односно његово ступање на снагу. 
 

 

 

 

 


