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Cijenjene čitateljice i čitatelji,

Vrijeme proteklo od objave prošlog do pripreme ovog broja časopisa u Direkciji za europske 
integracije, ali i ostalim institucijama u BiH, proteklo je u znaku Upitnika Europske komisije za 
pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji. Direkcija je koordinirala proces 
pripreme odgovora, a potom i usuglašavanja unutar zajedničkih tijela osnovanih u skladu s 
Odlukom o sustavu koordinacije procesa europskih integracije u Bosni i Hercegovini, pružajući 
institucijama u BiH, odnosno kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u njihovoj pripremi, 
podršku i pomoć u najvećoj mogućoj mjeri. 

Priprema odgovora na Upitnik bila je izvrsna prilika i za nas u Direkciji da izravno 
primijenimo ono o čemu kontinuirano komuniciramo, a to je da proces europskih integracija 
nije ničije isključivo vlasništvo, te da u njemu svi segmenti društva mogu dati svoj doprinos. 
U tom smislu, a s ciljem unaprjeđenja transparentnosti i uključivanja javnosti, Direkcija je 
omogućila organizacijama civilnog društva i građanima da sudjeluju u odgovaranju na Upitnik 
Europske komisije, a u cilju podizanja svijesti javnosti o značaju procesa europskih integracija 
općenito. 

Dok su se pripremali odgovori na Upitnik, stručna i znanstvena javnost u BiH promišljala 
je i o drugim pitanjima, među kojima su neka od značaja za EU, a neka od značaja za BiH na 
njezinom europskom putu. U tom smislu, pred Uredničkim kolegijem našao se veliki broj 
radova koji se bave različitim aktualnim temama, a od kojih su za objavu (jednoglasno) 
odabrani oni koji svojom originalnošću i kvalitetom konstruktivno pridonose stručnoj i 
znanstvenoj raspravi o procesu europskih integracija u BiH. 

“Demokratski deficit Europske unije nakon Lisabonskog ugovora” prvi je rad koji možete 
pročitati u ovome broju. Od kada je u sedamdesetim godinama prošloga stoljeća postao 
dijelom političkog i akademskog diskursa u EU, pojam demokratskog deficita predmetom 
je različitih i suprostavljenih tumačenja i stajališta, što je posebno izraženo u akademskim 
raspravama. Od uvođenja izravnih izbora za Europski parlament, pa i kasnijim izmjenama 
osnivačkih ugovorâ, od Maastrichta do Lisabona, isticani su potreba i značaj predstavljanja 
interesa građana na razini EU u cilju pribavljanja demokratske podrške. 

Rad posvećen temi “Edukacija pravosuđa u svjetlu europskih integracija Bosne i 
Hercegovine” zanimljiv je u kontekstu činjenice da suvremeni svijet pred pravosudnu profesiju 
postavlja nove izazove, a osnovni razlozi tome su rastući značaj u društvu, integriranje 
međunarodnog prava u nacionalne pravne sustave, nastanak i razvoj novih oblika kriminala 
i različita pitanja u vezi s globalnim tokovima ljudi i financija. Višestupanjski pravni poredak 
EU jedinstven je zadatak i izazov za suce u državama članicama i onima koje to namjeravaju 
postati. Posljedično, potreba za sustavnom i intenzivnom izobrazbom sudaca prepoznata je 
kao nužnost i u Lisabonskom ugovoru. 

Rad o temi “Organizacijski i funkcionalni aspekti reforme javne uprave u procesu 
integriranja u europski administrativni prostor” bavi se reformom javne uprave kao krajnjim 
instrumentom kojim suvremena država šalje građaninu poruku o razini društvene odgovornosti 
za unaprjeđenje domene koja odražava pravnu uređenost i sigurnost, te političku stabilnost. 
Višestruki organizacijski, funkcionalni, ekonomski, kadrovski i tehnički problemi javne uprave 
zahtijevaju sustavnu i korjenitu reformu koja bi dovela do unaprjeđenja javnog upravljanja 
s jedne strane, te stvaranja suvremenog, demokratskog, europeiziranog imidža upravljanja 
državom s druge strane. 
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U radu naslovljenom “Pravila o međunarodnoj nadležnosti sudova u predmetima 
uzdržavanja djece u pravu EU i Bosne i Hercegovine” analiziraju se navedena pravila, a posebno 
se apostrofira činjenica da se Sud pravde EU prilikom tumačenja odredaba o međunarodnoj 
nadležnosti za uzdržavanje djece vodio kriterijem proksimiteta, koji se ostvaruje putem 
koncepta redovitog boravišta djeteta. Prihvaćanje ovog koncepta, u smislu izmjene i/ili dopune 
postojećih odredaba o međunarodnoj nadležnosti sudova u predmetima uzdržavanja djece u 
pravu BiH, vodilo bi ka zaštiti najboljeg interesa djeteta proklamiranoj najvišim unutarnjim i 
međunarodnim pravnim aktima. 

Ishodište rada “Tumačenje slobode kretanja radnika kroz praksu Suda pravde 
Europske unije” jest činjenica što polazište svakog teorijskog određenja pravne prirode EU 
ne može zanemariti činjenicu da je EU prije svega ekonomski projekt. Evoluirajući kroz sve 
institucionalno-pravne okvire, EU je težila k uspostavi jedinstvenog (unutarnjeg) ekonomskog 
(tržišnog) prostora, utemeljenog na četiri slobode. Praksa Suda pravde EU imala je ključnu 
ulogu u definiranju sadržaja i opsega slobode kretanja radnika, pružajući tako snažnu potporu 
(ekonomskoj) integraciji otklanjanjem ograničenja i smetnji na unutarnjem tržištu rada, te 
nadilazeći praznine uvjetovane fragmentiranošću pravnog okvira. 

I u ovom broju objavljujemo rad na temu proširenja. U radu “Utjecaj proširenja EU na proces 
europskih integacija” dan je sadržajan pregled dosadašnjih proširenja, s ciljem objašnjenja 
samoga pojma proširenja, njegovog konačnog cilja te utvrđivanja utječe li proširenje pozitivno 
ili negativno na proces europskih integracija. Proces proširenja prvi je mirovni, dobrovoljni 
način povezivanja europskih naroda u jednu zajednicu i pod jednu vladavinu u europskoj 
povijesti, a njegov temeljni cilj je povezati europski kontinent u jedinstvenu organizacijsku 
cjelinu u ekonomskom, političkom, sigurnosnom i kulturnom smislu, te jačati globalni položaj 
EU. 

U radu “Zajedničke karakteristike reforme upravnih postupaka država regija u kontekstu 
približavanja Europskoj uniji” istaknuto je da proces europskih integracija podrazumijeva 
provođenje značajnih reformi u mnogim društvenim područjima, te da uprava, koja će 
reforme osmišljavati i provoditi, u tome ima ključnu ulogu. Upravni postupak je najbitniji i 
temeljni postupak vezan uz rad uprave. Uvažavajući potrebu i nužnost moderniziranja pravila 
upravnog postupka i njegovog usklađivanja s europskim standardima, sve zemlje Zapadnog 
Balkana, osim BiH, donijele su nove zakone o upravnom postupku. 

U rubrici “Izvješće sa stručnog skupa” donosimo prikaz panel-rasprave pod nazivom 
“2015.-2025. – Europske integracije Bosne i Hercegovine”, održane 20. 11. 2017. godine na 
Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

I na kraju, lijepa vijest za sve dosadašnje i buduće autorice i autore. Časopis Sui generis 
indeksiran je u bazi CEOL. Shvaćamo to kao potvrdu da se posvećenost, ozbiljan i predan rad, 
te inzistiranje na najvišim standardima itekako isplati. Stoga ću samo dodati da ćemo tako i 
nastaviti.

Želim vam ugodno čitanje. 
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Демократски дефицит Европске уније након Лисабонског уговора

UDK 321.7:061.1EU]:341.24

Сажетак: Од када је у седамдесетим годинама прошлог вијека ушао у политички 
и академски дискурс у Европској унији (ЕУ), тада Европској економској заједници, појам 
демократског дефицита је остао предмет веома различитих и веома супротстављених 
интерпретација и стајалишта. Нарочито је то изражено у академским расправама, од тога 
да се Европска унија уопште не може и не треба у погледу демократског легитимитета 
оцјењивати према критеријумима и принципима већинске демократије каква је пожељна 
у националним државама, па до тога да без рјешења проблема демократског дефицита 
Европска унија угрожава и сам свој опстанак. На другој страни, међу политичарима, без 
обзира које стајалиште прихватали, генерално преовладава мишљење да је пожељно 
уводити што више инструмената којима ће се обезбиједити већи легитимитет одлучивања 
у институционалном оквиру на нивоу Европске уније. Од директних избора за Европски 
парламент (ЕП), па касније путем измјена оснивачких уговорâ од Мастрихта до Лисабона, 
увијек се истицала потреба и значај представљања интереса грађана на нивоу ЕУ с циљем 
прибављања демократске подршке, мада уз више или мање заступљене мјере у том правцу. 
Највећи искорак на том плану направљен је Лисабонским уговором. Кључне измјене које 
су уведене Лисабонским уговором углавном су се односиле на отклањање или смањење 
демократског дефицита. Уведени су и потпуно нови инструменти у заштити интереса 
грађана на супранационалном нивоу, од којих се веома много очекивало. Сада, осам 
година од Лисабонског уговора, изгледа да је мало шта од великих очекивања испуњено.

Кључне ријечи: Европска унија, демократски дефицит, демократски легитимитет, 
Лисабонски уговор, eвропска грађанска иницијатива, Европски парламент.

Democratic deficit in the European Union after the Lisbon Treaty

Summary: Since 1970’s when it was introduced into the political and academic discourse 
in the European Union, then the European Economic Community, the notion of a democratic 
deficit has remained the subject of very different and highly contradictory interpretations and 
views. This has been particularly expressed in academic discussions, from the position that 
the European Union cannot and should not be assessed in terms of democratic legitimacy in 
accordance with the criteria and principles of the majoritarian democracy, as desirable in the 
national states, to the claim that non-solving of the problem of democratic deficit in the European 
Union is endangering the survival of the Union. On the other hand, among politicians, regardless 
of which position they accepted, the prevailing opinion was that it was desirable to introduce as 
many instruments as possible to ensure a greater legitimacy of decision-making in an institutional 
framework at the level of the European Union. From direct election of representatives into the 
European Parliament, and later on through amendments to the founding treaties from Maastricht 
to Lisbon, the need and importance of representing the interests of citizens at the EU level in order 
to obtain democratic support has always been emphasized, although with more or less measures 
introduced in this direction. The biggest step forward was made through the Lisbon Treaty. The 
key changes introduced by the Lisbon Treaty mainly concerned the elimination or reduction of 
the democratic deficit. New instruments have been introduced to protect citizens' interests on a 
supranational level, of which very much was expected. Now, eight years from entry into force of 
the Lisbon Treaty, it seems that very little of the great expectations has been fulfilled.

Keywords: European Union, democratic deficit, democratic legitimacy, Lisbon treaty, 
European citizens' initiative, European parliament.
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1. Увод
Појам демократског дефицита у контексту европских интеграција избија у први 

план са порастом броја одлука институција из Брисела на које грђани ни формално ни 
суштински немају утицај. Недемократичност таквих одлука долази најмање са двије 
стране. С једне стране те одлуке доносе представници извршне власти и далеко од очију 
грађана, дакле грађани немају довољно увида ни утицаја на те одлуке, нити утицаја на 
представнике који у њихово име доносе те одлуке. На другој страни, временом расте 
број одлука које се доносе квалификованом већином, дакле одлука које утичу на 
живот грађана чак и када се њихови представници не слажу с тим одлукама. Иако су 
већ већ 1979. године грађани могли директно да бирају своје представнике у једну од 
институција, Европски парламент, дискусија о демократском дефициту не само да није 
смањена него је чак и појачана. 

У великој мјери различита стајалишта у погледу демократског легитимитета ЕУ 
долазе од различитог поимања Европске уније и адекватног модела демократије за 
такву sui generis међународну организацију. Наиме, упркос продубљивању интеграције у 
великом броју подручја, Европска унија и даље није држава или “супер држава”, како се 
често назива1. Европска унија и даље није федерација, али је ипак знатно више од чисте 
конфедерације. Њемачки уставни суд сматра да ЕУ треба разумјети као Staatenverbund2, 
што значи међународна организација у формално-правном смислу између федерације 
и конфедерације. 

Због специфичног формално-правног положаја поставља се питање да ли се 
демократски карактер ЕУ може или треба оцјењивати у односу на benchmark који важи 
за демократију унутар националних држава. У зависности од одговора на то питање 
зависиће и одговор на питање да ли и у којој мјери ЕУ има демократски легитимитет, 
односно да ли и у којој мјери постоји демократски дефицит. “Демократски дефицит 
је веома пожељна фраза у дискусији у контексту европских интеграција. Прво, јер је 
алитеративна (обје ријечи почињу на исто слово) и друго јер је недовољно јасна, што 
је њена кључна карактеристика, која омогућава да је свако користи у значењу у којем 
жели.” (Millar, 2013).

2. Демократски дефицит – "Стандардна верзија"
С обзиром да не постоји сагласност о карактеру демократије која би била пожељна 

или неопходна у ЕУ, тако не постоји ни општеприхваћена дефиниција демократског 
дефицита. Због тога су Фолесдал и Хикс, на основу различитих приступа дефинисали, 
по њиховом мишљењу, “стандардну верзију” демократског дефицита у Европској унији 
(Følesdal and Hix, 2006: 534-537). По њима демократски дефицит подразумијева сљедеће:

Прво, сви који говоре о демократском дефициту у ЕУ истичу да је извршна власт 
(Комисија и Савјет) превише јака, док је законодавна власт превише слаба. Министри 

1 Према Cambridge Dictionary “супердржава” је велика и моћна држава која уједињује неколико мањих 
држава, нпр. Европска/Федерална супердржава [Интернет]. Дoступно на: http://dictionary.cambridge.
org/it/dizionario/inglese/superstate [10.09. 2017.]

2 Термин је сковао Паул Киршоф (Paul Kirchhof), судија извјестилац у предмету Maastricht-Urteil пред 
Уставним судом Њемачке (18 Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court] Oct. 12, 
1993. (Maastricht- Urteil), 1 C.M.L.R. 57 (F.R.G.) Видјети Јанчић, 2010: 345.
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када гласају у Савјету или чланови Комисије (ЕК) када припремају ново законодавство 
су практично ван контроле националних парламената.

Друго, Европски парламент је, упркос свим покушајима да се његова улога ојача, и 
даље слаб, поготово је недовољно јак да би компензовао губљење, односно смањење 
утицаја националних парламената у процесу одлучивања унутар институционалног 
оквира у ЕУ.

Треће, европски избори, упркос таквом имену, суштински не постоје. Изборима 
за Европски парламент и даље доминирају питања од националног интереса јер је то 
ближе и релевантније за гласаче у земљама чланицама. Партије и медији европске 
изборе третирају заправо као пријевремене (midterm) националне изборе.

Четврто, за обичне грађане ЕУ је и даље превише комплексна и тешко разумљива. 
Сложена структура, компликоване процедуре, мултилингвализам и сл. чине да је 
Брисел за већину грађана ЕУ “предалеко”.

И пето, с обзиром на ограничену политичку одговорност на нивоу институција 
ЕУ, одлуке често не одражавају преференције гласача. Владе земаља чланица често 
настоје да у оквиру политика на нивоу ЕУ реализују политике које нису у могућности да 
реализују на националном нивоу. Фолесдал и Хикс сматрају да је то један од кључних 
разлога зашто на унутрашњем тржишту ЕУ доминирају неолибералне политике а 
монетаристички приступ у економско-монетарној унији (Følesdal and Hix, 2006: 537).

3. Различити погледи на демократски 
дефицит у Европској унији
Погледи на демократски дефицит у Европској унији крећу се дуж широког спектра, 

од тога да су у ЕУ присутна сва горе наведена обиљежја “стандардног модела” (Фолесдал 
и Хикс), што значи да ЕУ и те како пати од демократског дефицита, преко тога да је ЕУ 
демократска управо онолико колико треба да буде и да је више демократичности чак 
и непожељно (Мајоне и Моравчик), до тога да ЕУ уопште не може бити демократска с 
обзиром на њен sui generis статус као међународне организације (Дал и Уставни суд 
Њемачке).

Италијански политолог Мајоне (Giandomenico Majone) сматра да стандарди за 
оцјену демократског легитимитета који се примјењују на парламентарне демократије 
не могу бити примјењиви на Европску унију. Према његовом мишљењу, све док се 
већина грађана гласача као и њихових изабраних представника противи идеји Европске 
федерације, а умјесто тога се залаже за што дубљу економску интеграцију, не може се 
очекивати да се истинска демократија оствари унутар ЕУ (Maјоnе, 1998: 5).

Централна теза Мајонеове негације постојања демократског дефицита у Европској 
унији јесте да све надлежности које грађани у демократском процесу делегирају, било 
националним, било наднационалним институцијама, могу да се сврстају у политике 
оријентисане на ефикасност и политике оријентисане не редистрибуцију. Прве 
имају за циљ повећање богатства и оне су Парето ефикасне, што значи да њиховим 
спровођењем барем неко добија а нико не губи, за разлику од редистрибутивних 
политика којима се распоређује већ створено богатство и које неминовно стварају 
губитнике и добитнике. Прве политике, које Мајоне још назива и регулаторне политике, 
не захтијевају надзирање демократског политичког процеса, и чак је пожељно да њихово 
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спровођење буде изоловано од политичког процеса, док политике редистрибуције свој 
легитимитет могу обезбиједити само помоћу процеса већинске демократије, дакле 
путем институција које су под утицајем легитимног демократског процеса.

Мајоне закључује да процес доношења одлука у ЕУ и не треба да буде демократски 
у уобичајеном значењу тог појма. Мајоне сматра да суштински проблем за ЕУ није 
демократски дефицит него прије “криза кредибилитета” (Majоne; 1993, 1998 и 2002). 

Амерички политолог Моравчик (Andrew Moravscik) веома озбиљно оспорава све 
елементе “стандардне верзије” демократског дефицита (Moravcsik; 2002, 2004 и 2008). У 
погледу тврдње о доминацији извршне над законодавном власти, Моравчик сматра да су 
национални парламенти најодговорнији политичари који доминирају територијалном 
и интеринституционалном структуром у ЕУ. Скоро сваки званичник Европске уније је 
предмет демократске контроле и надзора, и имајући у виду њихов велики број, укупан 
ниво директне демократске одговорности је много већи на нивоу Европске уније него на 
националном нивоу. За критику да је Европски парламент и даље слаб и да недовољно 
контролише извршне институције, Моравчик истиче да су током посљедњих пар деценија 
од свих институција највише ојачане надлежности управо Европског парламента, прије 
свега у законодавном процесу као и надзору рада Комисије. 

У вези са примједбом да је Европска унија превише удаљена од грађана, 
нетранспарентна са сложеним и неразумљивим процедурама, Моравчик сматра да 
је процес одлучивања у ЕУ и даље транспарентнији него у већини земаља чланица. 
И на крају, Моравчик тврди да су све одлуке у ЕУ засноване на широком консензусу 
уз уважавање најширих друштвених интереса. То се постиже прије свега системом 
одлучивања који захтијева једногласност у свим суштинским питањима. Квалификовану 
већину мора да прати већина у Комисији те већина у Парламенту. Истовремено, све 
одлуке пажљиво прате и разматрају Суд ЕУ и национални судови.

Упркос чињеници да Европску унију недемократском сматра велики број 
европских политичара, новинара, академске заједнице и грађана, за Моравчика је 
демократски дефицит и даље само мит. Критицизам према Европској унији долази 
од нејасног дефинисања и неразумијевања самог појма демократског дефицита, 
игнорисања емпиријских података као оцјењивање демократског легитимитета ЕУ на 
основу стандарда идеализованог концепта вестминстерске или античке демократије – 
савршене демократије у којој информисани грађани активно учествују у одлучивању о 
свим питањима (Moravcsik, 2008: 332).

Иако су и Мајоне и Моравчик неупитни ауторитети у политичким наукама и, посебно 
у области европских интеграција, ипак велики дио академске заједнице не само да не 
дијели њихово мишљење него има и потпуно супротне ставове. Један свеобухватан 
одговор Мајонеу и Моравчику дали су Хикс (Simon Hix), британски политолог, и Фолесдал 
(Andreas Føllesdal), норвешки професор политичке филозофије (2006).

Кључна примједба Мајонеу односи се на његову дихотомију политика у зависности 
од тога да ли им је примарни задатак повећање ефикасности или дистрибуција 
богатства. И док су сагласни да политике оријентисане на ефикасност треба да буду 
изван уобичајеног демократског механизма, истовремено сматрају да скоро све такве 
одлуке, у мањој или већој мјери, имају и редистрибутивни карактер. 

Фолесдал и Хикс се слажу са Моравчиком када тврди да национални парламенти 
имају утицај на одлуке институција ЕУ, мада сматрају да је тај утицај знатно већи у 
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областима политика гдје се захтијева једногласност. Такође се слажу да јачање улоге 
Европског парламента свакако даје већи легитимитет, посебно у областима оних 
политика у којима је утицај националних парламената умањен увођењем одлучивања 
квалификованом већином. Међутим, да би се институције могле сматрати демократски 
легитимним, није довољно да резултати њиховог дјеловања буду прихватљиви. Мора 
постојати механизам који ће гарантовати да ове институције у будућности осигурају 
ефикасније резултате. Осим тога, преференције гласача нису фиксне и егзогено 
детерминисане. Кључна разлика између демократских и недемократских режима је у 
томе да грађани своје преференције формирају у оквиру политичке партијске борбе и 
парламентарне дебате, као кључних елемената свих демократија. 

Амерички политолог Дал (Robert Dahl) сматра да се међународне организације, у 
које сврстава и Европску унију, не могу ни у ком случају сматрати демократским, при 
чему он под демократијом подразумијева “владавину народа, тачније демоса путем 
владе која је одговорна демосу, сувереном ауторитету који одлучује о свим важним 
политичким питањима директно, путем свенародне скупштине или индиректно путем 
представника изабраних жријебом или у модерним демократијама на изборима” 
(Dahl, 1999: 20). Дал сматра да и међународну организацију исто као и националну 
државу морају контролисати грађани да би се сматрала демократском. То захтијева 
такве институције које ће осигурати могућност учешћа и утицаја на одлучивање те 
контролу једнако ефикасну као и у националним државама. Додатно, политичке елите 
треба да се активно укључе у политичке дебате путем тих институција, док изабрани 
представници треба да имају ефиксан начин контроле међународне бирокартије 
(Dahl, 1999: 31). Будући да је све горе наведено немогуће остварити, Дал закључује да 
међународне организације не могу бити демократске. 

Дал сматра да, без обзира на позитивне стране међународних организација, нема 
потребе да се облаче у демократски плашт само да би им се тиме дало више демократског 
легитимитета. Ако су међународне организације већ недемократске, онда не треба 
због неких њихових позитивних аспеката то да игноришемо, него треба да говоримо 
истину о њима, тврди Дал. Уз стални надзор и указивање на њихов недемократски 
аспект, потребно је стално покушавати наћи рјешења за њихову демократизацију и 
инсистирати на њиховој примјени (Dahl, 1999: 32-34). 

Стање демократије у Европској унији и питање демократског дефицита разматрао 
је и оцјењивао и Уставни суд Савезне Републике Њемачке, и то у неколико наврата, 
односно неколико пресуда. Прво у пресудама познатим као Solange I и Solange II, затим 
у случајевима Мастрихт и Европски налог за хапшење и коначно у посљедњем случају 
Лисабон (Јанчић, 2010: 339).

У предмету Лисабон3 њемачки уставни суд је поново потврдио да парламентарна 
демократија постоји само у државама чланицама и да ЕУ није држава са сувереним 
demosom, него асоцијација држава, што значи да ЕУ не може и не треба да удовољава 
демократским критеријумима који важе за националне државе. Суд је опет потврдио 
принцип solange (“све док”), према којем парламенти држава чланица имају предност у 
односу на Европски парламент “све док” је ЕУ заснована на принципу conferral, што значи 
да земље чланице дају овлашћење ЕУ да дјелује, док сама ЕУ нема никакав општи извор 

3 Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court] Jun 30, 2009 (Lissabon- Urteil), 123 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE] 267 (F.R.G.)
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овлашћења за своје дјеловање. Управо је принцип conferral кључни извор демократског 
легитимитета у ЕУ. Без тог принципа ЕУ би била у могућности да креира властита 
овлашћења, чиме би имала обиљежја суверене националне државе. Суд закључује да ЕУ 
није држава него удружење држава (Staatenberbund), а Европски парламент није тијело 
које представља суверени европски demos него наднационално тијело од представника 
народа држава чланица. Никакве друге мјере уведене Лисабонским уговором с циљем 
повећања демократског легитимитета не могу компензовати демократски дефицит у 
институцијама ЕУ у односу на демократски легитимитет у државама чланицама.

4. Лисабонски уговор и одредбе о јачању 
демократског легитимитета
Релативно брзо након што је појам демократског дефицита током седамдесетих 

година прошлог вијека ушао у академску и политичку расправу у Европској унији, 
услиједили су први избори за Европски парламент, у јуну 1979. године. Грађани су 
добили своје представнике у Бриселу за које су могли директно гласати. Међутим, то не 
само да није прихваћено као знак смањења демократског дефицита него је, напротив, 
иницирало још већу дебату о недостатку демократије у ЕУ, јер осим чињенице да је 
изабран на слободним директним изборима, Европски парламент скоро да није имао 
никакав значајнији утицај на процесе одлучивања унутар институционалне структуре 
Европске уније.

Стога су све наредне измјене оснивачких уговора у већој или мањој мјери 
наглашавале потребу ојачавања демократске легитимације ЕУ, односно њених 
институција и њених одлука. Тако већ у Уговору из Мастрихта потписници изражавају 
жељу да измјенама и допунама оснивачких уговорâ даље ојачају “демократско и 
ефикасно функционисање институција”4.

Међутим, наредне двије измјене говора, Уговор из Амстердама (1997) и Уговор из 
Нице (2001), упркос очигледном незадовољству грађана, нису значајније третирале то 
питање. Европски лидери су били више заокупљени пријемом нових држава чланица и 
већина измјена у овим уговорима се односила управо на припрему за ЕУ са 25, односно 
27 чланица. Умјесто декларативног истицања потребе за редукцијом демократског 
дефицита, са овим уговорима се показало да је он још присутнији. Преговори су вођени 
нетранспарентно, далеко од очију јавности и без довољно информација за јавност. 
Улога Европског парламента није значајније измијењена, док су текстови уговора били 
прилично компликовани и тешко разумљиви, не само за најширу јавност него и за оне 
који су их морали примјењивати.

Свјесни да у дотадашњим измјенама уговорâ нису довољно пажње посветили 
јачању демократског легитимитета ЕУ, лидери ЕУ су након прихватања Уговора из 
Нице одмах покренули “дебату о будућности Уније”, која ће касније резултирати 
Декларацијом из Ликена, у којој се, између осталог, указује на неопходност да се “ЕУ 
приближи грађанима” те да се обезбиједи “бољи демократски надзор” дјеловања ЕУ5. 

4 Преамбула Уговора о Европској унији [Интернет]. Доступно на: https://europa.eu/european-union/sites/
europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf [10.09.2017.]

5 Leaken Declaration [Интернет]. Доступно на: https://www.cvce.eu/en/obj/laeken_declaration_on_the_
future_of_the_european_union_15_december_2001-en-a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55.html 
[10.09.2017.]
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Декларација је предвидјела и Конвенцију о будућности Европе која ће резултирати 
израдом Уговора о уставу, од којег се много очекивало, али који ће на жалост неславно 
завршити, одбијањем на референдумима у Холандији и Француској.

Лисабонски уговор је настао на “остацима” Уговора о уставу. Наравно, реформски 
уговор из Лисабона није преузео све одредбе из претходног уговора, али су одредбе 
које се односе на јачање демократског легитимитета ЕУ углавном у цјелини преузете.

У врло краткој преамбули Лисабонског уговора истакнуто је да се измјене и допуне 
Уговора о Европској унији и Уговора о функционисању Европске уније врше “у жељи 
да се доврши процес започет уговорима из Амстердама и Нице усмјерен на јачање 
ефикасности и демократског легитимитета Уније и да би се унаприједила досљедност 
и усклађеност њеног дјеловања”6. Лисабонским уговором први пут у ЕУ се дефинишу 
демократски принципи на којима је Унија заснована. У Уговору о Европској унији (УоЕУ) 
додат је цијели један наслов “Одредбе о демократским принципима” (нови чланови 
од 9. до 12). Демократски принципи на којима се заснива ЕУ јесу: принцип једнакости, 
принцип демократског представљања и принцип демократског учешћа. Уз одредбе у 
наредном наслову “Одредбе о институцијама” (чл. од 13. дo 19.), Лисабонским уговором 
се циљају кључни приговори о недостатку демократског легитимитета, односно о 
демократском дефициту у Европској унији.

Принцип једнакости (члан 9. УоЕУ) гарантује сваком грађанину ЕУ, сваком 
појединцу који има држављанство једне државе чланице, потпуно једнак третман 
пред институцијама, органима и тијелима ЕУ. Држављанство се додаје националном 
држављанству и не замјењује га.

Принцип демократског представљања (члан 10. УоЕУ) обезбјеђује право грађана 
да учествују у демократском животу Уније те право да њихови интереси буду директно 
представљени и заступани у институцијама ЕУ, конкретно у Европском парламенту. 
Интереси грађана додатно су представљени посредством влада држава које су 
одговорне пред својим парламентима и грађанима. Политичке партије на нивоу Уније 
треба да доприносе формирању европске политичке свијести и изражавају вољу 
грађана Уније.

Принцип демократског учешћа (члан 11. УоЕУ) омогућава грађанима да директно 
учествују у процесу одлучивања у институцијама ЕУ. Репрезентативна удружења 
грађана имају право да јавно износе своја мишљења и дискутују о свим питањима из 
дјелокруга Уније. Институције Уније су дужне да одржавају отворен, транспарентан 
и континуиран дијалог са представничким удружењима грађана. Такође, Комисија 
је обавезна да обавља широке консултације са удружењима грађана и цивилним 
друштвом. Лисабонским уговором је први пут уведена најдиректнија могућност утицаја 
грађана на доношење одлука у ЕУ, тзв. европска грађанска иницијатива (ЕГИ), која 
омогућава да један милион грађана ЕУ, из већег броја држава чланица, може затражити 
од Комисије да, у оквиру својих надлежности, утврди приједлог о неком питању за које 
грађани сматрају да треба да буде регулисано актом ЕУ.

ЕГИ треба разликовати од права на упућивање петиције Европском парламенту, 
Омбудсмену и институцијама ЕУ, које је уведено још Уговором из Мастрихта. Лисабонски 
уговор, иако не значајније, ипак је проширио право на петицију, тиме што је омогућено 

6 Treaty of Lisbon [Интернет]. Доступно на:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=c-
elex%3A12007L%2FTXT [10.09.2017.]
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да се грађани у заштити својих права могу обраћати свим институцијама ЕУ, међу којима 
је, од Лисабонског уговора, и Европски савјет. Поред тога, “право на добру управу”, које 
треба да заштити Европски омбудсмен, налази се и у Европској повељи о основним 
правима, која такође ступањем на снагу Лисабонског уговора има правни статус једнак 
оснивачким уговорима.

Заштита демократских принципа Уније, нарочито принципа демократске 
партиципације, додатно је предвиђена и чланом 12. УоЕУ којим се дефинише улога 
националних парламената у процесу европских интеграција. Укључивањем националних 
парламената у разматрање законодавних приједлога, надгледање примјене принципа 
супсидијарности и пропорционалности у поступак измјена оснивачких уговора, 
проширења итд. додатно се индиректно обезбјеђује учешће грађана у процесу 
одлучивања у ЕУ и осигурава демократска одговорност њихових представника.

У расправама о демократском дефициту, Европски парламент се истиче и 
као аргумент ‘’за’’ и као аргумент ‘’против’’. Наиме, Европски парламент је једина 
инстутуција ЕУ у коју се њени чланови бирају на директним парламентарним изборима. 
Истовремено, заговорници демократског дефицита сматрају да је његова улога 
релативно слаба у односу на друге институције, чиме је реални утицај грађана на кључне 
процесе у Унији такође недовољан у односу на стандардну демократску праксу. Управо 
из тог разлога Лисабонски уговор је унио значајне новине у функционисање Европског 
парламента како би се додатно оснажила његова овлашћења, и то у законодавном и 
буџетском процесу те у контроли Европске комисије. Европски парламент одлучује на 
равноправној основи са Савјетом о свим законодавним приједлозима, путем “редовног 
законодавног поступка”. Број питања у којима Парламент и Савјет заједно одлучују 
повећан је са 45 на 85, посебно у области слободе, безбједности и правде, али и у 
области пољопривреде, рибарства и трговине, као и одређеним аспектима економске 
координације.

У наставку ће детаљније бити обрађена три кључна инструмента уведена 
Лисабонским уговором с циљем повећања демократског легитимитета институција 
и процеса одлучивања у Европској унији: Европска грађанска иницијатива, улога 
националних парламената и процес саодлучивања ЕП и Савјета у усвајању законодавних 
аката секундарног права у редовном законодавном поступку.

5. Евалуација улоге грађана, националних 
парламената и Европског парламента у 
демократизацији ЕУ након Лисабонског уговора
Сва три наведена инструмента посматраћемо у распону од тзв. демократског 

легитимитета на улазу (input legitimacy), као одговора на захтјеве и очекивања грађана 
за демократским учешћем и представљањем, преко демократских процеса у којима 
грађани користе расположиве инструменте (throughput legitimacy), па до конкретних 
ефеката у виду задовољства грађана примјеном тих демократских инструмената, 
легитимитет на излазу (output legitimacy), (Schmidt, 2010 и Scharpf, 1999). Сваки од 
ових приступа демократском легитимитету одржава квалитет институција и процеса 
одлучивања, при чему је input легитимитет питање дизајна институција док се output 
легитимитет мора заслужити институционалним перформансама.
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5.1. Европска грађанска иницијатива

У настојању да ублажи најоштрију критику на рачун демократског легитимитета, 
да се одлуке доносе далеко од грађана, на нетранспарентан начин и без могућности 
утицаја грађана на те одлуке, Европска унија је Лисабонским уговором увела инструмент 
с циљем да грађанима омогући да на дневни ред институција ЕУ ставе питања од 
њиховог интереса - европску грађанску иницијативу. Уговором је, истина, дефинисано 
само да иницијативу може упутити најмање милион грађана из већег броја чланица, 
док је остављено “Европском парламенту и Савјету да у редовном законодавном 
поступку донесу прописе којим ће утврдити процедуре и услове под којима грађани 
могу покренути иницијативу у смислу члана 11, укључујући одређивање минималног 
броја држава чланица из којих морају бити држављани који покрећу иницијативу”. Иако 
је Лисабонски уговор ступио на снагу 1. децембра 2009. године, услови за покретање 
грађанске иницијативе испуњени су тек 1. априла 2012. године, када је почела примјена 
Уредбе Европског парламента и Савјета бр. 211/2011 о грађанској иницијативи7. На овај 
начин грађани ЕУ су стављени у идентичан положај са ЕП и Савјетом, који такође могу 
од Комисије затражити да изради приједлог законодавног акта о неком питању ради 
примјене уговорâ (чланови 225. и 241. УоФЕУ).

Уредбом је предвиђено да потписи подршке иницијативи морају долазити из 
најмање једне четвртине земаља чланица (што у овом тренутку значи из седам земаља) 
а у анексу је дефинисан најмањи број потписника из сваке од чланица (број чланова ЕП 
из те чланице помножен са 750).

Покретачи иницијативе дужни су да формирају “грађански комитет” састављен 
од чланова из најмање седам земаља чланица, који могу гласати на изборима за 
Европски парламент8. Чланови ЕП могу бити чланови грађанског комитета, али се они 
не рачунају приликом утврђивања минималног броја чланова предвиђеног Уредбом. 
Два члана се одређују за предсједника и његовог замјеника и они служе за контакт 
са Комисијом. Сљедећи корак је регистрација иницијативе. Уредбом је прописано да 
захтјев за регистрацију мора садржавати: наслов, предмет и циљеве иницијативе, 
одредбе Уговора на које се иницијатива односи, личне податке чланова грађанског 
комитета, документе о њиховим именима, адресама, држављанству и датуму рођења, 
као и податке о свим спонзорима који финансијски подржавају иницијативу износима 
већим од 500 евра годишње.

Европска комисија ће одобрити и иницијативу регистровати на својој интернетској 
страници: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/, након што оцијени да су испуњени 
сљедећи захтјеви: (1) да је грађански комитет формиран у складу са Уредбом, (2) да 
предмет иницијативе није ван надлежности Комисије за предлагање правних аката у 
складу са уговорима, (3) да иницијатива није увредљива, испразна и узнемирујућа, и (4) 
да није супротна вриједностима Уније утврђеним у члану 2. УоЕУ. 

Након регистрације, покретачи иницијативе имају рок од годину дана да прикупе 
милион потписа уз услов да они буду из најмање седам чланица и са минималним 
бројем из сваке чланице у складу са Уредбом. Овај корак је најзахтјевнији у читавом 
процесу грађанске иницијативе. Потписи се могу прикупљати онлајн и директним 

7 Regulation (EU) no. 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ 
initiative, JO L 65 of 11.03.2011.

8 У свим земљама EУ та граница је 18 година, oсим у Аустрији, гдје је 16.
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потписивањем на папир. Углавном се практикују оба начина. За онлајн прикупљање 
потписа потребно је да организатори иницијативе цертификују онлајн систем за 
прикупљање потписа (online collection system – OCS). Цертификацију може обавити 
надлежно тијело било које земље чланице и она је важећа у свим осталим чланицама.

По прикупљању најмање милион потписа, организатори су дужни да обезбиједе 
валидацију потписа од надлежног тијела из најмање седам земаља чланица који ће 
потврдити да су потписи (онлајн и на папиру) валидни у складу са важећим европским 
и националним прописима. Национална тијела дужна су да у року од три мјесеца 
обаве валидацију потписа. Потписи из осталих земаља у којима није достигнут праг 
дефинисан Уредбом такође се рачунају, с циљем утврђивања минималног захтијеваног 
броја потписа.

Након што су све претходне етапе успјешно окончане, Комисија је дужна да прими 
организаторе иницијативе на “примјереном нивоу” и омогући им да објасне питања 
истакнута у иницијативи. У року од три мјесеца Комисија у сарадњи са Европским 
парламентом организује јавно саслушање представника организатора иницијативе 
у Европском парламенту и уз присуство представника других заинтересованих 
институција и тијела Уније. 

Чак и ако иницијатива успјешно прође све кораке, то не обавезује Комисију да 
изради и упути у процедуру приједлог законодавног акта секундарног права. Међутим, 
Комисија је дужна да изда саопштење у ком ће навести своје правне и политичке 
закључке о грађанској иницијативи, евентуалним дјеловањима које намјерава да 
предузме и разлоге за предузимања или непредузимања дјеловања.

У приближно пет година од када су се стекли услови за покретање грађанских 
иницијатива у ЕУ, поднесено је укупно 67 захтјева за регистрацију. Чак 20 није 
испунило захтјеве и Комисија је одбила њихову регистрацију. Од 47 иницијатива које 
су регистроване, за њих 11 је још увијек у току прикупљање потписа. Дакле, до сада 
је “обрађено” 36 иницијатива, при чему су само три прошле све неопходне кораке, 
док је њих 33 било неуспјешно. Покретачи су повукли 14 иницијатива, док за 19 није 
прикупљен потребан број потписа9.

Од три успјешне иницијативе, Комисија је одлучила да ни у једном случају неће 
поднијети приједлог законодавног акта. У два случаја је одлучила да неће предузимати 
било какве друге радње док је само у случају једне иницијативе одлучила да ће 
предузети одређене радње на неки од незаконодавних начина.

Очигледно је да је идеја укључивања грађана у демократске процесе у ЕУ привукла 
велику пажњу. Покренуто је 67 иницијатива, а до сада је око 7 милиона грађана широм 
Уније дало свој потпис за неку од иницијатива. Међутим, досадашње петогодишње 
искуство показало је врло озбиљне недостатке овог демократског инструмента, како 
на улазу (input демократија), тако и на излазу (output демократија). Организатори 
иницијатива били су суочени са читавим низом препрека да искористе своје грађанско 
право, гарантовано највишим актима Уније. На другој страни, резултат таквих напора 
је у најмању руку скроман. Практично, до сада се ништа није промијенило у процесу 
одлучивања унутар постојеће институционалне структуре. Ниједно од питања од 
интереса грађана није стављено на дневни ред, док су институције, прије свих Комисија, 

9 На основу података са интернетске странице Европске комисије посвећене грађанској иницијативи. 
Доступно на: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/ [10.09.2017.]
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али чак и Европски парламент поново демонстрирали своју отуђеност од проблема 
који муче оне који су их бирали.

Врло штуре одредбе у Уговору (члан 11) оставиле су могућност Комисији да путем 
Уредбе (211/2011) а потом и Уредбе о спровођењу (1179/2011) додатно ојача своју 
монополску позицију у погледу иницирања законодавних приједлога. Комисија је и 
даље та, а не Савјет или Парламент, која даје посљедњу ријеч о иницијативи грађана. Већ 
само одбијање регистрације за чак 20 иницијатива, те непредузимање скоро никаквих 
конкретних радњи ни у случајевима када је за иницијативе прикупљено знатно више од 
милион потписа грађана, веома су снажна порука грађанима ЕУ. Наравно, негативна. 
Као што је професор Ђорђи Шефлин (György Schöpflin) рекао на Дан европске грађанске 
инцијативе (13. 04. 2015), “Комисија није била широке руке у погледу своје дискреције. 
Добра воља није довољна. Потребна је и политичка воља. ЕГИ има и политичку 
димензију. Она мобилише на акцију и омогућава утицај на власт. Међутим, сваки пут 
када иницијатива буде одбијена, хиљаде грађана ЕУ постану еуро-скептици”10.

Чак ни јавно саслушање у Европском парламенту за иницијативе које су прешле 
праг нису позитивни примјери укључивања грађана у парламентарну политичку 
дебату. Наиме, како се Уредбом (211/2011) ово питање не регулише довољно детаљно, 
то Комисији оставља могућност да самовољно утиче на битне детаље јавног саслушања 
(ко ће бити позван, ко ће и колико моћи да говори, укупан третман организатора 
иницијативе насупрот парламентараца, итд.) Тако су, нпр., организатори иницијативе 
“Један од нас” изнијели примједбу да “многи парламентарци или нису разумјели или 
нису хтјели разумјети циљ тог догађаја. Умјесто да примарно саслушају организаторе, 
они су се фокусирали на дебату”11. Такође, експертима који подржавају иницијативу 
није било дозвољено да се обрате ЕП приликом јавног саслушања у вези са прве двије 
успјешне иницијативе, “Право на воду” и “Један од нас”12.

Додатно, иако је Комисија исказала прилично пријатељски став према 
организаторима иницијатива у погледу пружања техничке и стручне подршке, ипак се 
понашала прилично бирократизовано и веома стриктно у примјени процедуре, чак и 
када је изгледало да постоје оправдани разлози да се изађе у сусрет организаторима 
иницијативе. Нпр., за 19 иницијатива није прикупљен довољан број потписа у 
прописаном року од 12 мјесеци. Комисија није ни покушала да разматра колико су неке 
иницијативе биле близу прага и да ли би било основа да се рок за прикупљање додатног 
броја потписа продужи. Такође, организатори се веома често сусрећу са проблемима са 
софтвером (онлајн систем за прикупљање потписа), али Комисија одбија да због тога 
продужи рок за прикупљање потписа. 

Досадашња пракса је открила и читав низ других веома озбиљних проблема 
с којима се организатори суочавају (различити прописи у вези са верификацијом 
потписа у различитим земљама, проблем језика, године старости потписника, проблем 
недовољних финансијских средстава, различити проблеми са софтвером, различити 
прописи у погледу заштите личних података и сл.). Очигледно је да са оваквим правним 

10 Brussels Times, European Citizens’ Initiative: Failure or success? [Интернет]. Доступно на: http://www.
brusselstimes.com/opinion/2825/european-citizens-initiative-failure-or-success [10.09.2017.]

11 Одговор организатора иницијативе “Један од нас” Eвропском омбудсмену у истрази о функционисању 
процедуре европске грађанске иницијативе [Интернет]. Доступно на https://www.ombudsman.europa.
eu/en/cases/correspondence.faces/en/56982/html.bookmark [10.09.2017.]

12 Ibid.
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оквиром ЕГИ неће моћи испунити своју примарну сврху, а то је снажнија партиципација 
грађана у процесу одлучивања у ЕУ. Неопходне су врло озбиљне измјене, како и самих 
оснивачких уговора тако и секундарне легислативе. Измјене треба да иду у правцу 
ограничавања улоге, дискреције и моћи Комисије у читавом процесу, али и значајног 
поједностављивања процедура, те пружања стручне, административне, техничке, па 
и финансијске подршке организаторима иницијатива. Велики број препорука у правцу 
побољшања ЕГИ већ је дао Европски омбудсмен и само треба радити на њиховој што 
бржој реализацији (European Ombudsman, 2015). Такође, и Европски парламент је у 
својој Резолуцији о Европској грађанској иницијативи указао на све кључне проблеме 
досадашње праксе и позвао Комисију на конкретно дјеловање како би ти проблеми 
били отклоњени (European Parliament, 2015). Страх да би олакшавање утицаја једног 
милиона грађана на политичке одлуке у ЕУ могао довести до “тираније мањине” тиме 
што би ЕГИ могла постати моћно оружје у рукама лобистичких група, до сада се није 
показао оправданим13.

Међутим, упркос очигледним процедуралним и другим недостацима који 
спречавају да ЕГИ постане истински демократски инструмент у рукама грађана, те 
на веома јасне, конкретне и оштре захтјеве од моћних институција ЕУ (Парламент и 
Омбудсмен) за сада се ништа на том плану неће мијењати. Наиме, у свом одговору на 
Резолуцију ЕП, Комисија је јасно истакла да је “превише рано за ревизију постојећег 
законодавства о ЕГИ”, тако да у својим плановима законодавних активности за 2017. 
Комисија није предвидјела било какве акције усмјерене у том правцу14. 

Изгледа да је чињеница коју су истакли организатори више иницијатива у свом 
одговору Омбудсмену у истрази о ЕГИ да је овај демократски инструмент “непознат у 
широј јавности”, да је “познат само еурофилима” и “европској елити у Бриселу”15, чак и 
позитивна ствар, имајући у виду да је досадашња примјена ЕГИ изазвала више револта 
или у најмању руку скептицизма према институцијама ЕУ него што је повећала њихов 
демократски легитимитет.

5.2. Улога националних парламената

Са порастом броја надлежности о којима се у ЕУ одлучује квалификованом већином, 
јачао је приговор да се тиме смањује демократска легитимност одлука у тим областима 
јер грађани држава чланица имају све мањи утицај на одлуке Брисела, док истовремено 
те одлуке имају све већи утицај на њихов свакодневни живот. Кључни принцип из 
којег институције ЕУ извлаче своје право на одлучивање у свим питањима, осим у 
домену ексклузивних надлежности, јесте принцип супсидијарности. Од Лисабонског 
уговора “чувари принципа супсидијарности” постају национални парламенти. Тиме се 
грађанима земаља чланица даје право да индиректно, посредством својих изабраних 

13 Thompson, Ј. What didn’t happen with the European Citizens’ Initiative…and what did [Интернет]. Доступно 
на: http://www.janicethomson.net/what-didnt-happen-with-the-european-citizens-initiativeand-what-did-2 
[10.09.2017.] 

14 Доступно на: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-
review-of-the-european-citizens-initiative-regulation [10.09.2017.] и http://www.citizens-initiative.eu/
commission-wont-revise-eci/ [10/09/2017.]

15 Oдговор ECI “Compassion in World Framing”. Доступно на: https://www.ombudsman.europa.eu/en/
cases/correspondence.faces/en/54501/html.bookmark [10.09.2017.] Oдговор ECI “MEET ECI”. Доступно на: 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/54506/html.bookmark [10.09.2017.]

 Oдговор ECI “Right2Water”. Доступно на: https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.
faces/en/54514/html.bookmark [10.09.2017.]
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представника у националне парламенте, имају могућност да оцјењују да ли одлуке, 
прије свега законодавни акти, треба да се доносе на нивоу ЕУ или не.

Улога националних парламената у законодавном поступку предвиђена је 
чланом 12. УоЕУ, док је конкретније разрађена у Протоколу 1. о улози националних 
парламената у Европској унији и Протоколу 2. о примјени принципа супсидијарности и 
пропорционалности. 

Најзначајнија улога националних парламената након Лисабонског уговора односи 
се на право на давање мишљења о приједлозима аката које Комисија упућује Парламенту 
и Савјету у законодавну процедуру. Протоколом 1. дато је право националним 
парламентима да у року од осам седмица дају своје мишљење о усаглашености сваког 
законодавног приједлога са принципима супсидијарности и пропроционалности, 
према процедури предвиђеној у Протоколу 2. На тај начин је успостављен систем раног 
упозоравања који омогућава државама чланицама да на вријеме, на самом почетку 
процедуре усвајања новог законодавног акта, изнесу своје мишљење и евентуално 
своје противљење. Сваком парламенту припадају два гласа, који се у случају дводомних 
парламената распоређују на домове. Ако једна трећина свих гласова додијељених 
националним парламентима буде против законодавног приједлога (односно једна 
четвртина када се ради о актима из члана 76. УоФЕУ, који се односи на простор слободе, 
безбједности и правде), Комисија, или други предлагач акта може одлучити да остане 
при свом приједлогу, да га измијени или повуче. Та одлука мора бити образложена. У 
жаргону Уније најмање једна трећина гласова против законодавног приједлога назива 
се “жути картон”. Ако пак проста већина гласова буде против (“наранџасти картон”), 
предлагач мора преиспитати приједлог и након тога одлучити да ли да остане при 
приједлогу, да ли да га измијени или повуче. Ако приједлог остане у процедури, о 
њему се Парламент и Савјет морају изјаснити најкасније прије завршетка првог читања 
и ако најмање 55% чланица Савјета или већина чланова ЕП одлуче да приједлог није 
компатибилан са принципом супсидијарности, обуставља се даље разматрање тог 
акта16.

Први “жути картон” показан је у мају 2012, а односио се на Приједлог уредбе 
Европске комисије о праву на колективну акцију у погледу слободе настањивања и 
слободе пружања услуга, познатији као “Монти II”. Циљ Уредбе био је успостављање 
правног оквира за право на штрајк у транснационалном контексту на унутрашњем 
тржишту. Образложена мишљења Комисији је упутило 12 домова националних 
парламената17, унутар рока од осам седмица. Против приједлога било је 19 гласова, један 
више од потребног броја. Кључна примједба односила се то да ЕУ нема надлежности у 
датој области, те да би та уредба била у супротностима са постојећим националним 
аранжманима у области радног права који врло добро функционишу (Fabbrini и Granat, 
2013). Комисија је повукла Приједлог одлуке, мада је у образложењу истакла да и даље 
остаје при становишту да принцип супсидијарности није прекршен.

Други “жути картон” показан је у октобру 2013. у случају Приједлога уредбе Европске 
комисије о успостављању Канцеларије европског јавног тужиоца (ЕППО – European 
Public Prosecutor Office). Циљ предложене уредбе је успостављање наднационалног 

16 Додатно, национални парламенти или један од његових домова могу Суду ЕУ поднијети жалбу због 
кршења принципа супсидијарности у неком законском акту (члан 8. Протокола 2)

17 Седам једнодомних: Данска, Финска, Шведска, Литванија, Португалија, Луксембург и Малта, те пољски 
Сејм, француски Сенат, као и белгијски, холандски и британски Представнички дом.
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тијела за истраге и процесуирање превара и других облика криминала против 
финансијских интереса Уније. Једанаест националних парламената18, са укупно 18 
гласова, успротивило се, али је Комисија одлучила да приједлог задржи у процедури19.

У мају 2016. показан је трећи, и за сада посљедњи “жути картон”. Укупно 14 
парламентарних домова успротивило се приједлогу Комисије за ревизију Директиве 
о упућивању радника на послове ван матичне земље (Posted Workers Directive). То 
питање је нарочито важно за земље Централне и Источне Европе, чији су се парламенти 
и успротивили20. Међутим, под притиском чланица из Западне Европе које су такође 
заинтересоване за ово питање, али из других разлога, Комисија је одлучила да 
приједлог задржи у процедури. Процедура је у току.

Досадашња пракса укључивања националних парламената у законодавни процес 
се различито оцјењује. Становниште Европског парламента је да се она може оцијенити 
позитивно. До краја 2016. укупно су издата 354 образложена мишљења. Даље, 
процедура не захтијева неке велике ресурсе националних парламената, иако су можда 
неке организационе промјене нужне. Такође, Комисија не инсистира на стриктној 
и детаљној форми образложеног мишљења. Оно може бити генералног карактера, 
засновано на правним али и политичким разлозима. Чињеницу да су само у три случаја 
показани “жути картони” ЕП образлаже тиме што сада Комисија много више води рачуна 
о поштовању принципа супсидијарности. Чак и када се не успије сакупити довољан 
број гласова против, образложена мишљења појединих парламената Комисији могу 
бити добар индикатор на шта да обрати више пажње у наставку процедуре (European 
Parliament, 2017).

ММеђутим, тешко да се може оцијенити да је досадашња пракса остварила циљ 
који је прокламован приликом укључивања националних парламената у законодавну 
процедуру, а то је остваривање боље везе између грађана и институција Европске 
уније. За то има више разлога. Рок од осам седмица често је недовољан, имајући у 
виду да су национални парламенти већ заузети домаћим питањима. Капацитети 
националних парламената су често недовољни да би компетентно могли разматрати 
питања којима се баве институције ЕУ. Ово се често истичу као разлози зашто нема више 
образложених мишљења. Даље, поједини парламенти сматрају да Европска комисија 
не поклања довољно пажње мишљењима националних парламената. Као један од 
разлога зашто није показано више “картона” истиче се и то да парламенти прилично 
тешко остварују координацију да би се прикупио довољан број гласова, макар за “жути 
картон”. У случају првог “жутог картона”, Парламент Данске (Folketing) био је лидер у 
иницирању сарадње ради опозиције приједлогу Комисије, а координација је остварена 
посредством Конференције комитета за европска питања (COSAC) (Cooper, 2015).

Један од недостатака постојећег модела јесте и немогућност артикулисања 
опозиционих ставова из националних парламената на европском нивоу. У већини 
случајева мишљења националних парламената слиједе ставове њихових влада, чиме 

18 Тачније, 14 je констатовало да је прекршен принцип супсидијарности, али је њих 11 своје образложено 
мишљење доставило Комисији (Малта, Кипар, Француска, Ирска, Холандија, Шведска, Мађарска, 
Чешка, Румунија, Словенија и В. Британија).

19 У вријеме писања овог чланка, Уредба још није била усвојена јер Савјет нијемогао постићи 
једногласност. У складу са чланом 86. УоФЕУ, приједлог уредбе је упућен Европском савјету, да се он о 
њему изјасни.

20 Eстонијa, Литванија, Летонија, Мађарска, Пољска, Словачка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Чешка, 
Данска. 
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се ојачава позиција земље у усаглашавању ставова на нивоу ЕУ. Тиме се Савјету, који се 
уз Комисију сматра за најмање демократску институцији ЕУ, даје још већа снага, што све 
више доприноси фрагментацији политичког живота Уније, умјесто стварању европског 
demosa.

Да нешто треба мијењати у постојећем моделу говоре и иницијативе за његове 
промјене. Велика Британија је иницирала увођење “црвеног картона”, којим би 
најмање 55% гласова додијељених националним парламетима било довољно да се 
блокира законодавни приједлог Комисије. Предсједник Европског савјета је на основу 
британске иницијативе формулисао приједлог који би се могао назвати “ружичасти 
картон”, по којем 55% гласова националних парламената не би аутоматски стопирало 
приједлог Комисије, него би се о мишљењу националних парламената морао одредити 
Савјет и одлучити да ли да настави са законодавним приједлогом, да ли да затражи од 
Комисије да га измијени, или да га потпуно блокира. Иницијатива о “црвеном картону” 
још увијек је предмет озбиљних дискусија.21

Друга иницијатива за унапређење постојећег модела односи се на увођење 
“зеленог картона”, права националних парламената да предложе Комисији израду 
законодавног приједлога. И ова иницијатива је предмет расправа на којима се 
разматрају различити приједлози, од тога да се Комисији предложи израда приједлога 
новог акта, да се предложе измјене и допуне постојећег акта или да се од Комисије 
затражи укидање постојећег правног акта (European Parliament, 2017: 36).

Из досадашњег искуства видљиво је да нова улога националних парламената 
није значајније допринијела повећању демократичности у процесу одлучивања у ЕУ. 
На страни inputa очигледни су недостатци који спречавају пуни и ефективни утицај 
националних парламената (координација заједничког дјеловања, компетентност у 
европским питањима, презаузетост домаћим темама, улога опозиције, итд.). 

На другој страни, на страни outputa, стварни утицај на процес одлучивања у ЕУ је 
скоро занемарљив. Комисија је и даље та која одлучује (у случају “жутог картона”) како 
да третира образложена мишљења националних парламената. Идеје за нове “картоне” 
добар су показатељ незадовољства постојећим моделом и његовим функционисањем 
у пракси. 

21 Explaining the EU deal: the “red card” [Интернет]. Доступно на: https://fullfact.org/europe/explaining-eu-
deal-red-card/; UK’s Hague wants ‘red card’ to challenge EU laws [Интернет]. Доступно на: http://www.
bbc.com/news/world-europe-22730226; European Council (2016) Draft Decision of the Heads of State or 
Government, meeting within the European Council, concerning a New Settlement for the United Kingdom 
within the European Union. EUCO 4/16, Section C. [Интернет]. Доступно на: http://www.consilium.europa.
eu/en/european-council/president/pdf/new-settlement/; UK’s Hague wants ‘red card’ to challenge EU laws 
[Интернет]. Доступно на: http://www.bbc.com/news/world-europe-22730226; European Council (2016) 
Draft Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council, concerning a New 
Settlement for the United Kingdom within the European Union. EUCO 4/16, Section C. [Интернет]. Доступно 
на: http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/pdf/new-settlement/
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Слика 1. Проценат грађана ЕУ који вјерују ЕУ, свом парламенту и својој влади

Извор: European Commission, 2016: 17

Очигледно се глас грађана који путем националних парламената треба да утиче на 
политичке и демократске процесе у ЕУ суочава са многобројним и снажним препрекама, 
да би се могло говорити о повећању легитимитета одлука институција ЕУ.

Тешко је, скоро немогуће, изоловати утицај демократских иновација уведених 
Лисабонским споразумом на повећање демократског легитимита у ЕУ. Међутим, као 
што слика 1. показује, од 2007. повјерење грађана у ЕУ у своје владе и парламенте, те у 
ЕП не показује знаке поправљања.

5.3. Улога Европског парламента

Све измјене оснивачких уговора укључивале су јачање улоге Парламента, као 
једине институције изабране директно од грађана. Снажнија улога Парламента 
требало је да буде знак већег демократског легитимитета одлука које се доносе на 
нивоу ЕУ. Међутим, изгледа да то формално оснаживање Парламента код грађана није 
наилазило на пријем који се очекивао. Ако бисмо излазност на изборе за ЕП узели као 
мјеру расположења грађана према улози Парламента, онда бисмо могли закључити да 
грађани нису препознали снажнију улогу Парламента на процесе у ЕУ. Излазност на 
прве изборе за ЕП, 1979, била је 62%, док је на посљедњим европским изборима, 2014, 
излазност била најнижа до сада, 42,5%.

И Лисабонски уговор је, између осталог, донио значајне измјене о улози ЕП унутар 
институционалне структуре ЕУ. Тачније, Уговором је предвиђена снажнија улога ЕП у 
законодавном, буџетском и у процесу именовања Комисије. Међутим, као и приликом 
ранијих измјена уговорâ, очекивања се нису потврдила у пракси, барем не како се 
најављивало и очекивало.

Након Лисабонског уговора, ЕП заједно са Савјетом доноси највећи број аката 
секундарног права ЕУ. Међутим, и даље је велики број области у којима Савјет сам 
одлучује, укључујући неке од важних области као што су: опорезивање, социјална 
политика, спољна политика. Иако има снажнију улогу у односу на Савјет приликом 
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доношења буџета, ипак је Савјет тај који самостално одлучује о Вишегодишњем 
финансијском оквиру22, чиме су границе годишњег буџета већ одређене. Или, пак, 
при именовању предсједника Комисије, о чему одлучује ЕП, али је ипак дужан да води 
рачуна о резултатима избора за ЕП23.

Међутим, највише проширење надлежности ЕП, које је највише хваљено и од којег 
се највише очекивало да допринесе повећању демократског легитимитета ЕУ, односило 
се на нову улогу ЕП у редовном законодавном поступку. Број надлежности о којима ЕП и 
Савјет равноправно одлучују значајно је проширен за око 40 нових области, укључујући 
сада: пољопривреду и рибарство, подршку неразвијеним регионима, безбједност и 
правду, трговинску политику, сарадњу са земљама ван ЕУ, акте о спровођењу24.

Лисабонским уговором је јасно прописана процедура усвајања законодавних аката, 
који се могу разматрати у једном, два или три читања. У сваком случају, процедура је 
комплексна и временски веома захтјевна. Да би се добила већа заступљеност интереса 
грађана жртвована је ефикасност. Како би се ипак обезбиједила ефикасност, односно 
процес доношења правних аката убрзао, три кључне институције у законодавном 
процесу Комисија, ЕП и Савјет су приступили стварању међуинституционалних 
аранжмана о међусобним консултацијама и начинима сарадње25. Успостављен је систем 
тзв. трипартитних састанака (trilogue ili trialogue meetings), на којим се у уском кругу 
представника три институције рјешава највећи број отворених питања, приликом 
усвајања новог законодавног акта. С циљем обезбјеђења ефикасности, жртвована је 
транспарентност, и настојања да интереси грађана ЕУ буду заступљени на највећем 
нивоу у ЕУ су тиме значајно умањена. 

Трипартитни састанци могу бити одржани у било којем тренутку у току законодавне 
процедуре. Међутим, већина тих састанака почиње након што Савјет усвоји своју 
позицију у првом читању. Обично се одржава серија таквих састанака поводом једног 
законодавног акта.

У име ЕП састанку обично присуствује извјестилац који је задужен за дати 
акт, “извјестиоци из сјене” који се именују из осталих парламентарних група, 
предсједавајући надлежног комитета ЕП и техничко особље ЕП. У име Савјета 
састанцима присуствују предсједавајући надлежне радне групе, предсједавајући 
COREPER-a, а може присуствовати и министар из земље која предсједава у том 
тренутку, те представници Секретаријата и Правне службе Савјета. ЕК представља 
директор надлежног директората, шефови одјељења, те представници Генералног 
секретаријата и Правне службе ЕК.

Састанци су неформалног карактера, одржавају се иза затворених врата и углавном 
се не најављује вријеме и мјесто њиховог одржавања. Главни документ на састанцима је 
табела од четири колоне у којој прва колона садржи приједлог ЕК, друга став ЕП, трећа 
став Савјета, а у четврту колону се уноси усаглашени текст. У суштини на састанцима 
преговарају Савјет и ЕП а ЕК има улогу модератора и фацилитатора. Међутим, ЕК има 
веома важну позицију током преговарања. Прво, ЕК посједује највише експертизе 

22 Члан 312. УoФЕУ.
23 Члан 17. став 7. УoФЕУ. 
24 EP after the Lisbon treaty: Bigger role in shaping Europe [Интернет]. Доступно на:
 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00008/The-Lisbon-Treaty [10.09.2017.]
25 Упориште за такве аранжмане нашли су у члану 295. УoФЕУ
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о питањима о којима се расправља те захваљујући томе може ефикасније управљати 
током преговарања. И друго, веома важно, ако се ЕК не сагласи са приједлогом 
амандмана на њен текст, Савјет мора једногласно прихватити тај амандман да би био 
коначно прихваћен. 

Транспарентност законодавног процеса је кључно обиљежје демократског 
одлучивања. Грађани морају имати начин да буду упознати са током дебате током 
усвајања законодавних аката, те начин да надзиру рад својих представника. Од 
ступања на снагу Лисабонског уговора, број трипартитних састанака, као и број 
законодавних аката усвојених у првом читању, значајно је повећан. Све већи број аката 
усвојених у првом читању значи да се дебата о тим актима, умјесто у ЕП, заправо води на 
неформалним састанцима иза затворених врата и у уском кругу европских званичника. 
Изостаје шира расправа у парламенту, чиме грађани немају увид у рад својих 
представника. Додатно, јавност нема увид у документе са трипартитних састанака, 
односно нема увид у позиције сваке од институција током преговора. Такође, не постоје 
ни записници са тих састанака.

Таква пракса није остала непримијећена од медија и шире јавности, што је 
приморало и Европског омбудсмена да покрене истрагу о транспарентности 
трилатералних састанака, 26. маја 2015. Након нешто више од годину дана, ЕО је у јулу 
2017. објавио своју одлуку (European Ombudsman, 2016).

Слика 2. Проценат законодавних аката усвојених у првом, раном другом, другом и 
трећем читању у ЕУ у посљедња три изборна периода

Извор: Eвропски парламент, 2014: 34.

У својој одлуци ЕО између осталог констатује да “у представничкој демократији 
грађани бирају своје представнике да у њихово име учествују у процесу одлучивању, 
при чему је процес доношења закона најважнији. Грађани путем избора оцјењују рад 
својих представника”. “Да би имали увид у то како њихови представници обављају своје 
дужности, грађани морају имати могућност да се информишу о изборима које њихови 
представници праве у њихово име. Права демократска одговорност постаје немогућа 
ако грађани немају могућност да сазнају које позиције њихови представници заступају 
током законодавног процеса. Законодавни процес у представничкој демократији, ако 
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желимо да представничка демократија истински функционише, захтијева висок ниво 
транспарентности. Даље, ЕО указује на све недостатке постојећег модела трипартитних 
састанака којим се онемогућава демократско представљање грађана: необјављивање 
датума, дневног реда, као ни имена учесника састанака, необјављивање почетних 
позиција, прије свега Савјета, као и необјављивање компромисног текста током 
преговарања, необјављивање и осталих докумената који настају током преоговарачког 
процеса. На крају ЕО је дао сљедеће препоруке ЕК, Савјету и ЕП:

 • Календар одржавања трипартитних састанака мора бити јаван.
 • Законодавци – Савјет и ЕП – морали би јавно објавити своје преговарачке 

позиције о приједлогу ЕК прије почетка трипартитног дијалога.
 • "Документ са четири колоне" који садржи позиције Комисије, ЕП и Савјета 

требало би да буде објављиван након сваког састанка.
 • Детаљнија агенда са краћим описом свих тема које ће бити разматране на 

састанку требало би да буде објављена прије састанка, или најкасније одмах 
послије састанка.

 • Сви други документи који настану током одржавања састанка такође треба да 
буду јавно публиковани.

 • Листа учесника трипартитних састанака такође треба да буде јавна.
 • Институције треба да успоставе јединствену базу података са свим 

информацијама о трипартитним састанцима, која ће бити детаљна и 
једноставна за коришћење.

Истина, ЕО препознаје потребу појединих институција, прије свега Савјета 
да у једном дијелу буду изоловани од јавности, односно да имају тзв. простор за 
размишљање26. “Изабрани представници морају имати одређени привилеговани 
простор за преговарање. Било би то у супротности са самом суштином представничке 
демократије уколико би ‘треће стране’, у жељи да директно учествују у парламентарној 
дебати, могле прекидати дебату између изабраних представника” (European Ombudsman, 
2016, пар. 29). “Због тога је нужно направити баланс између транспарентности процеса 
и легитимне потребе да се осигура привилеговани простор за преговарање. Док право 
јавности да учествује у законодавном процесу мора бити заштићено и његовано, морају 
истовремено постојати и прецизни механизми како се ово право у неким ситуацијама 
може ограничити. Међутим, у том случају је још важније да јавност накнадно добије 
све информације како би се читав процес могао разумјети и надзирати” (European 
Ombudsman, 2016, пар. 30).

26 “Простор за размишљање” (space to think) скраћени је и неформални назив за аргументацију 
институција ЕУ, прије свега ЕК и Савјета, о потреби ограничавања приступа неким документима. 
Таква пракса је први пут уведена Aмстердамским уговором (1999). Уредбом ЕП и Савјета 1049/2001 o 
приступу јавности документима EП, Савјета и ЕК, између осталог, прописује се (члан 4.3): “Приступ 
документима, које институције израђују за интерну употребу или које институције примају, a који 
се односе на питања о којима институција није одлучивала, биће одбијен ако би откривање тих 
докумената угрозило процес одлучивања те институције, осим у случају када постоји неки општи јавни 
интерес за откривање докумената”. Лисабонски уговор не садржи одредбе о ограничавању приступа 
документима институција EУ, aли се Уредба 1049/2001 и даље примјењује.
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6. Закључак
Без обзира на различите приступе демократском дефициту у ЕУ, нарочито у 

академској заједници - да ли постоји или не, да ли ЕУ може и треба да буде више 
демократска или не и слично, европски лидери су увијек, барем декларативно 
истицали да је неопходно да европске инстутуције буду више демократске и да што 
је више могуће у свом одлучивању одражавају интересе грађана ЕУ. Такви ставови 
нису, међутим, били праћени конкретним корацима у правцу већег укључивања 
грађана и инструментима којима би грађани имали већу контролу над институцијама 
ЕУ и њеним одлукама. Са Лисабонским уговором долази до највећег искорака у 
том правцу. Демократски принципи бивају експлицитно дефинисани и разрађени 
у оснивачким уговорима. Први пут се уводе конкретни инструменти који треба да 
обезбиједе демократску равноправност, заступљеност и партиципацију грађана у 
супранационалном контексту. Најиновативнији и они од којих се највише очекивало 
су прије свега: европска грађанска иницијатива, улога националних парламената, те 
оснажена улога Европског парламента у законодавном процесу.

Сада, осам година од Лисабонског уговора, не може се рећи да су велика 
очекивања остварена. Иако је тешко изоловати ефекте примјене нових демократских 
инструмената, много индикатора указује на то да у најмању руку није дошло до 
повећања повјерења грађана у институције ЕУ, односно увјерења да оне у довољној 
мјери уважавају и одржавају њихове интересе.

ЕУ је много више пажње посветила истицању демократског карактера нових 
инструмената политичке партиципације (на улаз оријентисане мјере демократке 
легитимације), него на процесе примјене тих инструмената (на процесе оријентисани 
легитимитет), а још мање колико су ефекти тих политичких процеса заиста усаглашени 
са очекивањим или вриједностима и идеалима грађана (на излаз оријентисана 
легитимација). Чињеница је да грађани путем ЕГИ имају потенцијалну могућност да утичу 
на обликовање паневропских политика од њиховог интереса. Али ригидан приступ ЕК 
већ приликом регистрације нове иницијативе, уз читав низ бирократских препрека 
због националних, регулаторних али и културних различитости, те веома рестриктиван 
приступ при коначном одговору на достављене иницијативе, не резултирају 
задовољством грађана овим инструментом њихове грађанске партиципације. Ни осам 
година након увођења ЕГИ грађанима није дата могућност да неко питање ставе на 
дневни ред институција ЕУ. Па чак и да се то деси, у оваквом контексту, тешко се може 
очекивати да коначна одлука (у троуглу ЕК, ЕП и Савјет) заиста и оствари интенцију коју 
су имали грађани, подносиоци иницијативе.

Слично је и са улогом националних парламената. Грађани сада, истина индиректно, 
имају могућност да спријече доношње законодавног акта за који цијене да је против 
њихових интереса, али не и да покрену неко питање у институцијама ЕУ. Међутим, 
пракса је показала да национални парламенти нису способни да координирају своје 
дјеловање, те да су за осам година свега три пута успјели да покажу “жути картон”, а да 
није било ни покушаја за “црвени картон”, односно да се блокира неки од предложених 
аката. 

Европски парламент је добио право да одлучује о много већем броју питања и 
равноправно са Савјетом. Дакле, о много већем броју питања требало је да у отвореној 
дебати расправљају и одлучују директно изабрани представници грађана. Међутим, 
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резултат примјене нових овлашћења ЕП јесте да се више од 90% свих нових законодавних 
приједлога разматра иза затворених врата, при чему грађани немају никакв увид у 
расправу и “трговину” која се тамо дешава. Умјесто више транспарентности, сада се 
много више нових прописа усваја скоро без икаквог увида јавности.

У прилог тврдњи да постојећи инструменти нису остварили очекиване циљеве 
говоре и извјештаји европских институција, у којима се осим углавном негативне 
оцјене досадашње праксе износе и конкретни приједлози за реформе сваког од 
три наведена инструмента. Индикативна је и чињеница да те критике и приједлози 
за реформе долазе од институција које представљају грађане, или директно штите 
интересе грађана, прије свега од ЕП и ЕО, док остале институције, на које је најчешће и 
усмјерена критика да нису довољно под демократском контролом грађана, ЕК и Савјет, 
имају супротна мишљења.

Чини се да се европски лидери задовољавају самом чињеницом да се грађанима 
даје могућност демократског учешћа и представљања, док стварне ефекте примјене 
тих инструмената на већи демократски легитимитет одлука институција ЕУ остављају у 
другом плану. Иако се декларативно залажу за повећање демократичности ЕУ, изгледа 
да њени лидери интимно вјерују да ЕУ не треба уопште да буде више демократска и да 
демократски дефицит и не постоји, бар не у мјери да би то било проблем за даљи развој 
и опстанак ЕУ.
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Sažetak: Savremeni svijet pred pravosudnu profesiju postavlja nove izazove. Osnovni 
razlozi za to su: rastući značaj u društvu; integracija međunarodnog prava u nacionalne 
pravne sisteme; nastanak i razvoj novih oblika kriminaliteta i različita pitanja u vezi s 
globalnim tokovima ljudi i finansija. Dodatno, višestepeni pravni poredak Evropske unije 
jedinstven je zadatak i izazov za sudije u zemljama članicama i onima koje to namjeravaju 
postati. Posljedično, potreba za sistemskom i intenzivnom edukacijom sudija prepoznata 
je kao neophodnost i u Lisabonskom ugovoru. S obzirom na to da je ova tema još uvijek 
nedovoljno istražena i da ne postoji značajan korpus stručnih članaka i literature, osnovni je 
metod u izradi ovog rada istraživanje primarnih izvora. Ovaj članak, prije svega, sadrži kratki 
pregled razvoja općih principa edukacije pravosuđa pod okriljem Ujedinjenih naroda i Vijeća 
Evrope. Pažnja se potom usmjerava na standarde Evropske unije koje su uspostavile institucije 
i tijela EU. Nadalje se pojašanjava status i stanje u edukaciji pravosuđa u Bosni i Hercegovini, 
uz poseban naglasak na pretpristupnim izazovima i zahtjevima. Zaključno, članak sadržava 
prijedloge i potrebne korake koji treba da budu preduzeti kako bi se postigli uspostavljeni 
standardi u edukaciji u okviru EU, što je i krajnji cilj ovog rada. 

Ključne riječi: edukacija pravosuđa, pravna tečevina EU, međunarodni standardi u 
edukaciji pravosuđa, Evropska mreža institucija za obuku pravosuđa, centri za edukaciju 
sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, preporuke Evropske komisije

Education of judicial staff in the light of European integration of Bosnia and 
Herzegovina

Summary: Judicial profession in the contemporary world is facing unprecedented 
challenges: its growing importance in the society; integration of the international law into 
domestic legal systems; development of new forms of crimes and different issues related to 
the intense global flow of people and finances. Additionally, a multi-level legal order of the 
EU is creating a unique task for the judges in the member-states and in states aspiring to 
become members. Consequently, the need for systematic and intense education of judges 
was recognized as a necessity, even formally in the Treaty of Lisbon. Given that this subject 
is insufficiently researched and due to limited academic sources, this paper is mostly based 
on research of primary resources. This article provides a short overview of the development 
of general principles of judicial education under the auspices of the UN and CoE documents. 
Secondly, focus is shifted onto the EU standards, established through the formal documents 
and functioning of the EU institutions and bodies. The situation in said field in Bosnia and 
Herzegovina is explained, with an emphasis on pre-accession demands and challenges. Finally, 
the paper encompasses proposals for and concrete and feasible steps that can be taken in the 
direction of reaching the described EU standards, which is actually the main aim of this paper.

Key words: judicial training, EU Law, international standards on EU judicial training, 
European Judicial Training Network, Centres for Judicial and Prosecutorial Training in Bosnia 
and Herzegovina, European Commission Recommendations 
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1. Uvod
Pravosuđe kao garant vladavine prava i nezavisna grana vlasti posljednji je garant 

jednakosti i zaštite svih građana. A jednakost, nediskriminacija i blagovremeno okončani 
sudski postupci univerzalne su civilizacijske vrijednosti. U tom smislu, značaj edukacije 
pravosuđa, kao uslova za sve navedeno, prepoznale su i države pojedinačno, ali i globalne i 
regionalne međunarodne organizacije u koje se države udružuju. 

U okviru Evropske unije (EU), od Lisabonskog ugovora posebne mjere i akcije provode se 
na usaglašavnju principa edukacije pravosuđa i intenziviranju edukacija pravosuđa o pravnoj 
tečevini Evropske unije. Ključni nosioci ovog ujedinjenja su evropske mreže institucija za 
edukaciju pravosuđa s članicama – institucijama iz država članica. 

Generalni stav i općeprihvaćeno mišljenje u EU je da, i pored postojanja supranacionalnih 
sudova, sudije u domaćim, nacionalnim sistemima, imaju ključnu ulogu u pružanju sudske 
zaštite.1 Sudije u EU su, bez obzira na svoj položaj i specijalizaciju u nacionalnom pravnom 
sistemu, istovremeno i sudije EU, od kojih se traži da pravo EU primjenjuju u svojoj svakodnevnoj 
praksi. Svakako da je ovakva situacija poseban izazov za sve nosioce pravosudnih funkcija i 
zahtijeva da se stručno znanje podigne na nivo viši od onoga koji se tradicionalno očekuje od 
pripadnika jedne od najuglednijih profesija uopće.

Struktura ovog rada slijedi princip od općeg ka posebnom, tako da prvo poglavlje 
predstavlja sažetu analizu razvoja poimanja edukacije kao ključnog faktora nezavisnog 
pravosuđa i garanta vladavine prava. Edukacija pravosuđa relativno je mlada djelatnost, ali je 
sveprisutna u cijelom svijetu.

U drugom se poglavlju analizira praksa EU i principi u edukaciji pravosuđa, kroz 
najrelevantnije dokumente i akcije preduzete od Evropske komisije (EK). Zajednički interesi 
država članica i potreba da se ne odugovlači sa sudskim postupcima i izvršenjem sudskih odluka 
nužno su doveli do razmjene znanja i iskustava među nosiocima pravosudnih funkcija i sudskog 
osoblja. 

Treće poglavlje nudi prikaz uređenja edukacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) i 
trenutne izazove koji su pred institucijama koje provode edukaciju sudija i tužilaca i osoba 
koje se namjeravaju baviti tom profesijom. U kontekstu evropskih integracija, većina izazova 
je identificirana u izvještajima i preporukama Evropske komisije o napretku BiH. Članstvo 
u EU donijet će BiH nove izazove, ali i mnoštvo mogućnosti u smislu punopravnog učešća u 
međunarodnim organizacijama i korištenja fondova EU. 

Za ovu temu je, i pored pomenutog značaja, karakterističan i generalno limitirani broj 
akademskih tekstova i istraživanja, dok radovi ove vrste koji su fokusirani na BiH praktično i 
ne postoje. Veći dio relevantnih izvora je i korišten u ovom tekstu, ali je dominantna metoda 
primarno istraživanje, odnosno analiza i evolucija formalnih dokumenata. 

1 European Parliament (2007) The relation between national courts and the European Court of Justice in the 
European Union judicial system – preliminary ruling regimes according to articles 234 EC, 68 EC, and 35 EU. PE 
378.291, 2007 [Internet}. Dostupno na: http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-ma/ep/07/pe378.291-en.
pdf.

 European Parliament (2008) European Parliament Resolution of 9 July 2008 on the role of the national judge in 
the European judicial system, 2007/2027(INI) [Internet]. Dostupno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0352&language=EN.
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U zaključku se naglašava potreba za edukacijom u skladu s općeprihvaćenim i 
formaliziranim principima u edukaciji pravosuđa, ali i ističu ključni pravci razvoja edukacije 
pravosuđa u BiH, a u svjetlu procesa priključenju Evropskoj uniji.

2. Značaj edukacije pravosuđa 
Edukacija pravosuđa jedan je od ključnih faktora nezavisnosti pravosuđa i integriteta 

nosilaca pravosudnih funkcija. Iako organizirano pravosuđe postoji stoljećima, u Evropi su 
prve škole za edukaciju sudija i tužilaca nastale 60-ih godina2 20. vijeka, a 1978. godine je i u 
Sjedinjenim Američkim Državama ustanovljen Nacionalni sudijski koledž3.

Škole za edukaciju sudija nastale su iz potrebe da pravosuđe pruži adekvatan odgovor 
svakodnevnim izazovima koji se pred njim nađu, znanjima i vještinama koje sudije nisu 
mogle steći tokom pravnog studija. Razvojem škola, globalnih i regionalnih internacionalnih 
organizacija, postalo je jasno da je edukacija sudija i tužilaca neophodna u očuvanju integriteta 
pravosuđa. 

Prvi dokument jedne takve suprancionalne organizacije koji govori o značaju edukacije 
sudija i tužilaca potiče iz 1980. godine od Ujedinjenih naroda. Na 6. kongresu o prevenciji 
kriminaliteta i postupanju s prijestupnicima, između ostalog, Odlukom (Rezolucijom) 16 
naloženo je Komitetu za prevenciju i kontrolu kriminaliteta da među svoje prioritete, između 
ostalih, uzme i poboljšanje postupka izbora, edukacije i ponašanja sudija”4.

Nakon ovog inicijalnog koraka, Ujedinjeni narodi su u nekoliko navrata posebnu pažnju 
posvetili položaju sudija i tužilaca, svaki put uključujući edukaciju, kao jedan od ključnih 
preduslova za očuvanje integriteta i borbu protiv kriminaliteta te zaštitu prava svih pojedinaca: 
Osnovni principi o nezavisnosti pravosuđa5 iz 1985. i Bangalorški principi sudijskog ponašanja6 
iz 2002. godine. 

Paralelno s ovim procesom, u okviru Vijeća Evrope, najveće zajednice evropskih država, 
dolazi do značajnih pomaka u nastojanjima da se ojača i ujednači značaj edukacije sudija i 
tužilaca (ali i ostalih grana pravne profesije). Evropskom poveljom o zakonu za sudije7 normira 
se položaj sudija i garancija za edukaciju u okviru odredbi o imenovanju. Pravo je svakog 
sudije da dobije odgovarajuću obuku za obavljanje funkcije na teret države. U ovom procesu 
supranacionalnog jačajanja značaja edukacije pravosuđa, najvažniju ulogu ima Konsultativno 
vijeće evropskih sudija koje izdaje mišljenja i čiju suštinu, u okviru preporuka usvaja Komitet 

2 Ronsin, X. (2016) The Principles of judicial training: towards international recognition? Journal of the 
International Organization for Judicial Training, 5, str. 11.

3 Robert, Payant V. (1995) Ethical Training in the Profession: The Special Challenge of the Judiciary, Law and 
Contemporary Problems, Judicial Ethics, Duke University School of Law, 3/4, str. 315.

4 Smjernice za osiguranje nezavisnosti sudija i poboljšanje izbora i edukacije sudija i tužilaca. Šesti kongres 
Ujedinjenih naroda o prevenciji kriminaliteta i postupanju s prijestupnicima, Ujedinjeni narodi, Karakas 
5.9.1980. [Internet]. Dostupno na: http://www.refworld.org/docid/3b00f47832.html.

5 Osnovni principi o nezavisnosti pravosuđa. Sedmi kongres Ujedinjenih naroda o prevenciji kriminaliteta i 
postupanju s prijestupnicima, Milano, 26.8.-6.9.1985. [Internet]. Dostupno na: http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx.

6 Bangalorški principi sudijskog ponašanja. Okrugli sto predsjednika sudova, Sudijska grupa za jačanje sudijskog 
integriteta, Hag, 25.-26.11.2002. [Internet]. Dostupno na: http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/
judicial_group/Bangalore_principles.pdf.

7 Evropska povelja o zakonu za sudije. Multilateralni sastanak o zakonu za sudije, Vijeće Evrope, 8.-10.7.1998. 
[Internet]. Dostupno na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1766525&Site=COE&direct=true.
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ministara Vijeća Evrope8. Do sada je Konsultativno vijeće evropskih sudija izdalo 19 mišljenja, 
a Komitet ministara u formi preporuka usvojio većinu. U okviru ovih preporuka, ističe se:

 • da je sudijama neophodno obezbijediti početnu obuku kojom bi bila obuhvaćena i 
teorijska i praktična znanja, a koju mora finansirati država putem nezavisnog organa9,

 • da je edukacija obezbijeđena kroz nezavisno tijelo garant nezavisnosti pravosuđa, 
kako od neodgovarajućeg uticaja drugih grana vlasti, tako i od neodgovarajućeg 
uticaja društva u svim njegovim segmentima10,

 • da se od sudija očekuje stručnost i nepristrasnost koju mogu steći na obukama koje 
obezbjeđuje nezavisno tijelo11,

 • da sudije, osim pravničkog (nacionalnog i međunarodnog) znanja, moraju imati 
široko znanje o svim drugim, relevantnim segmentima društvene zbilje12,

 • da sudije treba da imaju znanja o alternativnim načinima rješavanja sporova radi 
efikasnog i blagovremenog rješavanja sudskih postupaka13,

 • sva pravnička zanimanja, uključujući sudije i tužioce, prioritetno moraju imati 
znanja o pravima koja garantira Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim 
slobodama14,

 • sudije treba da imaju znanja o komunikaciji s medijima i javnošću općenito15,

8 Konsultativno vijeće evropskih sudija (CCJE) tijelo je u okviru Vijeća Evrope, koje od 2000.godine putem 
izdavanja mišljenja i preporuka ima za zadatak ojačati vladavidu prava. Mišljenja i preporuke ovog tijela usvaja 
Komitet ministara Vijeća Evrope čime oni postaju smjernice za sve članice ove organizacije.

9 Preporuka zemljama članicama o sudijama: “neovisnost, efikasnost i odgovornost” - Rec(2010)12, Komi-
teta Ministara Vijeća Evrope, 17.11.2010.godine. Dostupno na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Re-
f=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=-
EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true.

10 Mišljenje br. 1 Konsultativnog vijeća evropskih sudija povodom standarda koji se tiču nezavisnosti sudstva i 
nesmjenjivosti sudija, povodom preporuke Rec (94)12 i drugih međunarodnih standarda za trenutne probleme 
u ovim oblastima, 23. 11. 2001., Strazbu. Dostupno na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2001)
OP1&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntrane-
t=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.

11 Mišljenje br. 3 Konsultativnog vijeća evropskih sudija o principima i pravilima profesionalnog ponašanja sudija, 
naročito etici, neprikladnom ponašanju i nepristrasnosti, 19.11.2002., Strazbur. Dostupno na: https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2002)OP3&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColo-
rInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.

12 Mišljenje broj 4 Konsultativnog vijeća evropskih sudija o odgovarajućoj inicijalnoj i naknadnoj (kontinuiranoj) 
obuci za sudije na nacionalnom i evropskom nivou, 27.11.2003. Strazbur. Dostupno na: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2003)OP4&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorIn-
ternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.

13 Mišljenje br. 6 Konsulativnog vijeća evropskih sudija o pravičnom suđenju u razumnom roku i ulozi sudija u 
suđenjima imajući u vidu alternativne načine rješavanja sporova, 24.11.2004., Strazbur. Dostupno na: https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2004)OP6&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&B-
ackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.

14 Preporuka državama članicama o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i univerzitetskom obrazovanju i 
stručnom usavršavanju - Rec(2004)4, Komitet ministara Vijeća Evrope, 12.5.2004., Strazbur. Dostupno na 
http://www.mhrr.gov.ba/PDF/UredPDF/PreporukaREC20044.pdf.

15 Mišljenje br 7. Konsultativnog vijeća evropskih sudija o pravosuđu i društvu, 25.11.2005., Strazbur. Dostupno 
na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=-
original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.
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 • sudije (i tužioci) moraju imati znanja potrebna za razumijevanje modernih terorističkih 
aktivnosti, uključujući i međunarodnu dimenziju16,

 • da sudije u nacionalnim sistetima moraju poznavati i efikasno primjenjivati 
međunarodne standarde koji su nastali u okviru prava Evropske unije i evropskog 
prava općenito17,

 • da vijeća za imenovanje sudija imaju veoma važnu savjetodavnu ulogu u kreiranju 
programa edukacije, posebno za novoimenovane sudije te da sudije treba da imaju 
širok spektar znanja o pravnoj tečevini Evropske unije i korelaciji s nacionalnim 
pravom18,

 • da sudije treba da imaju obuke o etici i komunikacionim vještinama sa strankama 
u postupku i općenito, javnosti i medijima te korištenju informacionih tehnologija i 
organizacionim vještinama19,

 • da sve sudije moraju imati širok spektar znanja, ali da je dobro došla i duboka, 
specijalistička obuka za sudije koje rade u specijaliziranim sudovima20.

Na ovom mjestu potrebno je istaći da se, za razliku od sudijskog, položaj tužilaca značajno 
razlikuje među državama. Iz tog razloga mnogo manje preporuka odnosi se konkretno na 
status, položaj i edukaciju tužilaca, ali opći principi svih dokumenata koji se odnose na sudije 
svakako se mogu primijeniti i na tužioce, uz uvažavanje specifičnosti položaja tužioca u 
državnom sistemu i ulozi u sudskom postupku. Uvažavajući ove različitosti, Komitet ministara 
Vijeća Evrope usvojio je preporuku koja se odnosi isključivo na tužilaštva21.

U odnosu na potrebe edukacije sudija, države članice tužiocima moraju obezbijediti 
obuku posebno iz oblasti: etike, zaštite osumnjičenika, žrtava i svjedoka, ljudskih prava, 
posebno imajući u vidu čl. 5. i 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, 
specifičnostima rada u tužilačkom sistemu i mehanizmima saradnje s drugim subjektima.

Imajući u vidu činjenicu da su članice Evropske unije članice i Vijeća Evrope, sve se 
odrednice o značaju i edukaciji sudija i tužilaca odnose i na područje Evropske unije i sve njene 
članice. Detaljnije o edukaciji sudija i tužilaca na području Evropske unije bit će pojašnjeno u 
nastavku. 

16 Mišljenje br. 8 Konsultativnog vijeća evropskih sudija o ulozi sudija u zaštiti vladavine prava i ljudskih pra-
va u kontekstu terorizma, 10.11.2006., Strazbur. Dostupno na https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref-
=CCJE(2006)OP8&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackC-
olorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.

17 Mišljenje br 9. Konsultativnog vijeća evropskih sudija u vezi s ulogom nacionalnih sudija u obezbjeđivanju pri-
mjene međunarodnog i evropskog zakona, 10.11.2006., Strazbur. Dostupno na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?p=&Ref=CCJE(2006)OP9&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F-
EF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true.

18 Mišljenje br. 10 Konsultativnog vijeća evropskih sudija o sudskom vijeću na usluzi društvu, 23.11.2007., Straz-
bur. Dostupno na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=o-
riginal&Site=COE&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&di-
rect=true.

19 Mišljenje br. 11 Konsultativnog vijeća evropskih sudija o kvalitetu sudskih odluka, 18.12.2008., Strazbur. Dos-
tupno na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2008)OP11&Language=lanEnglish&Ver=original&B-
ackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true.

20 Mišljenje br. 15 Konsultativnog vijeća evropskih sudija o specijalizaciji sudija, 13.11.2012., Pariz. Dostupno na: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2012)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInter-
net=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true.

21 Preporuka državama članicama o ulozi državnog tužilaštva u sistemu krivičnog pravosuđa, Rec (2000)19, 
Komitet ministara Vijeća Evrope, 6.10.2000., Strazbur. Dostupno na: http://www.legislationline.org/
documents/id/7987.
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3. Standardi EU i očekivanja od članica
Pored već dobro poznatih diskusija i dilema u vezi s adekvatnom primjenom Evropske 

konvencije o ljudskim pravima te opisanih napora koji se u tom pravcu ulažu, brzi razvoj prava 
Evropske unije koji je zahvatio i danas regulira najrazličitije segmente života je, pred pravnike, 
kako teoretičare, tako i praktičare, postavio nove probleme i pitanja. Posebna odgovornost u 
tom pogledu je na sudijama za koje je prije više od pola vijeka Evropski sud utvrdio primarnu 
nadležnost za primjenu evropskog prava, odnosno prava tadašnje Evropske ekonomske 
zajednice22. Ovakav stav ostao je neizmijenjen do danas i svoj odraz našao je i u dokumentima 
koji su pomenuti u nastavku. 

Međutim, sve do Lisabonskog ugovora, Evropska unija je diskretno, ne pridajući poseban 
značaj edukaciji pravosuđa, u aktima svojih organa isticala potrebu da se pravosuđe zemalja 
članica unificira u poznavanju pravne tečevine Evropske unije, u praksi primjene propisa i 
općenito, upozna s nacionalnim pravima drugih država članica. Takva potreba, uostalom, 
proizašla je i iz same suštine Ugovora o EU. Veliki oslonac EU, u praksi, bile su već postojeće 
mreže za status i položaj pravosuđa i standardi koje je uspostavilo Vijeće Evrope.

Pored svega navedenog, od početka 21. vijeka, postavilo se nekoliko puta i pitanje 
sukoba odredbi sporazuma o EU i odredbi Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i prakse 
Evropskog suda za ljudska prava. Iako je bilo potrebno mnogo vremena, prioritet u oblasti 
zaštite ljudskih prava dat je tumačenju Evropskog suda za ljudska prava23, uz rezervu da se radi 
samo o slučaju kada je u pitanju zaštita ljudskih prava.

U tom kontekstu, motivirane su članice i organi EU da se priklone pristupanju Evropske 
unije Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP). Osim 
pristupanja, Lisabonskim ugovorom i formalno je dodato poglavlje o ljudskim pravima. Ova 
situacija može značiti samo više prava od onih zagarantiranih EKLJP-om, a nikako manje. 

Lisabonski ugovor donio je novosti i u oblasti edukacije pravosuđa. Iako su i ranije postojale 
odredbe i ustanovljena Evropska pravosudna mreža u oblasti građanskih i privrednih sporova 
s ciljem međusobnog priznavanja odluka i međusobnih edukacija24, dodata je Lisabonskim 
ugovorom odredba25 o potrebi da EU podrži edukaciju pravosuđa i pravosudnog osoblja u 
građanskim stvarima.

U oblasti saradnje u krivičnim stvarima, također je dodata odredba26 o davanju podrške 
EU obrazovanju sudija i sudskog osoblja, iako je ranijim brojnim odlukama uspostavljen sistem 
međusobne edukacije i razmjene. 

Zasnovano na ovim odredbama, Evropsko vijeće izradilo je Štokholmski program – 
otvorena i sigurna Evropa u službi građana27 kojim je pozvana Evropska komisija da “učini 
sistemski dostupnom obuku za sve profesije uključene u sigurnost, slobodu i pravdu “uz 

22 Predmet 26/62, Van Gend en Loos, [1963] ECR 1.
23 Hartley, TC. (2010) The Foundations of European Union Law. New York, Oxford University Press, str. 94-104.
24 Koen, L., Piet V.L. (2011) European Union Law. London, Sweet&Maxwell, str 331-335.
25 Čl. 81., st.2. Ugovora o EU, Janjević, M. (2009) Konsolidirani ugovor o Evropskoj uniji. Beograd, Službeni glasnik, 

str. 87.
26 Čl. 82., st.1. Ugovora o EU, Janjević, M. (2009) Konsolidirani ugovor o Evropskoj uniji. Beograd, Službeni glasnik, 

str. 87.
27 Štokholmski program – otvorena i sigurna Evropa u službi i zaštiti građana. Službeni glasnik Evropske 

unije, broj 115 od 4.5.2010. [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EN:PDF.
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programe razmjene po ugledu na Erasmus projekat, uključujući i zemlje nečlanice i one s 
kojima je EU potpisala ugovore28. Na osnovu ovog dokumenta, Evropska komisija je 2011. 
godine objavila Komunikaciju “Izgradnja povjerenja u pravosuđe EU, nova dimenzija evropske 
pravosudne edukacije”29. Komunikacija predstavlja prekretnicu i ozbiljno i sistemsko 
pristupanje edukaciji pravosuđa, prvi put u EU.

U samom uvodnom dijelu navodi se da je: “EU zasnovana na pravu Unije i nacionalnim 
pravnim sistemima te da oboje primjenjuju sudije koji rade u različitim pravnim sistemima i 
tradicijama” te da “edukacija pravosuđa predstavlja ključni element efikasnog funkcioniranja 
EU, poboljšavajući međusobno povjerenje među članicama, praktikantima i građanima”30.

U primjeni prava EU i uopće, funkcioniranju pravosuđa, pravosuđe je ključni faktor. 
Od pravosuđa, prvenstveno sudija očekuje se dvostruka angažiranost: da u nacionalnim 
sistemima prepoznaju situacije kada je potrebno primijeniti pravo EU i da ga primijene te 
građanima pruže zaštitu po najvišim standardima EU.

Za ovako odgovoran i težak zadatak nužno je educirati sudije i povećavati saradnju u svim 
segmentima. 

Nakon širokih konsultacija koje su provedene s mnoštvom subjekata u oblasti edukacije 
pravosuđa31 došlo se do zaključaka o stanju i potrebama u edukaciji pravosuđa u Evropskoj uniji:

 • S obzirom na to da je u maju 2011. godine 51% sudija i tužilaca izjavilo da nikada nisu 
pohađali (u okviru države ili na međunarodnom nivou) edukaciju o pravu Evropske 
unije, za osnovni cilj postavljena je edukacija bar polovine pravnih profesionalaca do 
2020. godine o pravu Evropske unije, uz prioritet dat sudijama i tužiocima;

 • Krajnji i dugoročni cilj je da sve sudije i tužioci, kao i drugi pravni profesionalci, budu 
educirani o pravu EU;

 • Početna obuka u okviru programa za sudije koje tek treba da budu imenovane ili 
su tek imenovane, ključni je element blagovremene primjene prava EU i efikasnog 
pravosuđa. Obuka započeta na ovaj način trebalo bi da bude nastavljena tokom cijele 
karijere;

 • Prioritetne oblasti edukacije su: struktura pravne tečevine EU, materijalno i procesno 
pravo, pravosudna saradnja i odgovarajuća praksa Evropskog suda;

 • Posebno je značajno (i Evropska komisija će finansijski podržati) educirati pravosuđe 
u oblastima: okolišno pravo, građansko, ugovorno, porodično i privredno pravo, pravo 
konkurencije i zaštita intelektualnog vlasništva, krivično pravo, naročito Evropski nalog 
za hapšenje, zločini protiv finansijskih interesa EU, osnovna ljudska prava i zaštita 
podataka;

 • Najbolji način za edukacije su kratkotrajne studijske razmjene, kojima se, osim 
znanja, razvija i međusobno povjerenje između aktera;

28 Op. cit. bilj. 25., str. 6.
29 Izgradnja povjerenja u pravosuđe EU, nova dimenzija evropske pravosudne edukacije. Evropska komisija, 

13.9.2011., Brisel [Internet]. Dostupno na: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/2011-551-judicial-
training_en.pdf.

30 Ibid. 
31 Evropski parlament, zemlje članice, Sud pravde Evropske unije, Evropska mreža institucija za edukaciju 

pravosuđa, Pravosudni forum, Evropska akademija prava, vijeća advokatskih komora, Vijeće notara Evropske 
unije, Evropska mreža pravosudnih vijeća i Vijeće najviših pravosudnih upravnih organa Evropske unije.
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 • Kvantitet, iako bitan, nije osnovni cilj edukacija. Osnovni cilj je kvalitet i u tom smislu 
je potrebno kreirati mehanizme evaluacije edukacija;

 • Savladavanje stranih jezika i pravne terminologije ključni je preduslov za uspješne 
međunarodne edukacije i razmjene;

 • Jačanje institucija koje se bave edukacijom u državama članicama je od velike 
važnosti, s obzirom na to da su te institucije nosioci edukacija;

 • Institucije koje se bave edukacijom pravosuđa u zemljama članicama trebale bi 
uvrstiti u svoje kurikulume početne obuke edukacije o pravnoj tečevini EU;

 • U pogledu kontinuirane obuke, potrebno je da se institucije potrude da svaki nosilac 
pravosudne funkcije tokom svoje karijere ima barem jednosedmično obrazovanje o 
pravnoj tečevini EU;

 • Evropska komisija podržava razvoj međunarodne saradnje ovih institucija i 
međusobno osnaživanje i udruživanje;

 • Posebna pažanja i sredstva bit će posvećeni Evropskoj pravosudnoj akademiji (ERA) i 
Evropskoj mreži institucija za edukaciju pravosuđa (EJTN);

 • Podržava se uključenje i svih drugih relevantnih subjekata i javno-privatno partnerstvo 
u ostvarenju ovih ciljeva. 

U postupku realizacije ovih ciljeva, ključnu je ulogu preuzela Evropska mreža institucija 
za edukaciju pravosuđa32 (EJTN) kao zajednica institucija za edukaciju pravosuđa zemalja 
članica Evropske unije. EJTN je nastao 2000. godine i osnovna je platforma za razmjenu znanja 
i iskustava u evropskom pravosuđu, uključujući i studijske razmjene pod vlastitim okriljem. 
Zemlje koje nisu članice EU mogu imati u EJTN-u status posmatrača. Sve do 2017. godine, 
praktično je to značilo da mogu učestvovati na godišnjim konferencijama uz finansijsku 
podršku EJTN-a. Od ove godine, finansijska podrška je izostala, ali su svim institucijama 
dostupni edukativni materijali EJTN-a i priručnici o metodologiji poučavanja pravne tečevine 
EU.

Evropska komisija je 2015. godine izdala Savjete za institucije koje educiraju pravosuđe 
u EU33, sa osnovnim naznakama o pripremi edukacija i izboru edukatora, realizaciji edukacija, 
ocjeni rezultata obuke, e-learningu i edukaciji u oblasti stranih jezika, koja može poslužiti svim 
institucijama koje u svojim kurikulumima sadrže pravo EU.

Posljednji Izvještaj o edukaciji pravosuđa34 koji je izdala Evropska komisija govori o 
pozitivnom trendu edukacije pravosuđa i broju od 124 hiljade pravnih praktičara koji su od 
objave Štokholmskog programa prošli edukaciju o pravnoj stečevini EU. Cilj koji je postavljen 
do 2020. godine je da 700 hiljade pravnih profesionalaca bude educirano o EU. 

U januaru 2016. godine EJTN je izdao Priručnik o metodologiji pravosudne edukacije u 
Evropi35. Priručnik sadržava osnovna načela i najbolje prakse u edukaciji pravosuđa o pravnoj 
tečevini Evropske unije, do kojih se došlo tokom godina intenzivnih edukacija i razmjene iskustava 

32 [Internet]. Dostupno na: http://www.ejtn.eu/.
33 European Comission (2015) Advice for Training Providers, European Judicial Training, Brisel [Internet]. 

Dostupno na: http://ec.europa.eu/competition/calls/2016_judges/advice_training_providers_en.pdf.
34 European Comission (2016) European Judicial Training 2016, Brisel [Internet]. Dostupno na: https://www.google.

ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiytYm4zJXWAhUCsxQKHe
ofDi8QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fe-justice.europa.eu%2FfileDownload.do%3Fid%3D70293454-82da-
4e3b-885b-2ab8dd7ddc21&usg=AFQjCNEoLEYIsk_8wHQnvhve_PdvGtfs6Q.

35 EJTN (2016) Priručnik EJTN-a o metodologiji pravosudne izobrazbe u Europi, Brisel [Internet]. Dostupno na: 
http://www.ejtn.eu/PageFiles/11019/JUST_HR-TRA-00.pdf.
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u okviru EJTN-a i EU. Najboljim praksama, a samim tim i ciljevima za buduće edukacije, pokazale 
su se one koje su interaktivne, multidisciplinarne i obuke podijeljene na uvodne / početne (za tek 
imenovane sudije i tužioce) i one za sudije i tužioce koji su duže vrijeme na funkciji. 

Značajan segment edukacije o pravnoj tečevini EU i u okviru Vijeća Evrope zauzimaju 
informacijske tehnologije, odnosno učenje na daljinu. Učenje na daljinu predstavlja novost u 
edukaciji pravosuđa i široko je dostupno, kako putem Programa edukacije o ljudskim pravima za 
pravne profesionalce (HELP)36 Vijeća Evrope, tako i putem portala za pravosuđe EU – e- justice37. 

Iako ima mnoštvo prednosti, od kojih se najviše ističe ušteda vremena koje se gubi u 
putovanju na klasične “face to face” edukacije, smanjenje odsustva iz sudova / kancelarija, 
ušteda finansijskih sredstava institucijama, pristup u svako vrijeme portalu i materijalima, 
mogućnost komunikacije s drugim članovima i mentorima, e-learning nije do sada postigao 
željene rezultate. Potreba dalje promocije e leraninga može se naći u analizama edukacija 
pravosuđa koje su imale za predmet ovaj segment edukacije38, ali i preporukama relevantnih 
mreža o edukaciji pravosuđa. Iskustva pokazuju da nosioci pravosudnih funkcija preferiraju 
direktnu komunikaciju s učesnicima i edukatorima. Istraživanje provedeno među 640 sudija 
Njemačke, Holandije, Poljske i Španije39 potvrdilo je da je lična razmjena znanja, naročito među 
sudijama iz različitih država, “najsnažniji instrument”40 u sticanju znanja o EU pravnoj stečevini.

Sve navedeno, EJTN je precizirao i Skupština jednoglasno usvojila u formi Principa 
edukacije pravosuđa41, potvrđujući da je: obuka multidisciplinarna i praktična, neophodna za 
sve sudije i tužioce, dio svakodnevnice i karijere, na državama članicama je da je obezbijede 
kao segment zaštite položaja i integriteta pravosuđa, uz potrebu da bude praćena novim 
metodologijama, predvođena iskusnim predavačima i podržana od vrhovnih sudskih tijela. 

U praćenju rezultata postavljenih načela i ciljeva EU o edukaciji pravosuđa i pravosudnim 
sistemima relevantan su izvor i preporuke te izvještaji Evropske komisije za efikasnost 
pravosuđa (CEPEJ42), još jednog tijela Vijeća Evrope. Izvještaji se izrađuju na bazi dvogodišnjeg 
perioda i upitnika na koje odgovaraju sve zemlje članice Vijeća Evrope, a koji detaljno 
prezentiraju pravosudne sisteme zemalja članica, od strukture, budžeta, edukacije, broja 
sudija, broja predmeta, uočenih ključnih problema te izdaju preporuke. 

36 [Internet]. Dostupno na: http://help.elearning.ext.coe.int/
37 [Internet]. Dostupno na: https://e-justice.europa.eu/content_the_european_judicial_training_policy-121-hr.

do
38 Daniela P. et al. (2013) Legal Education and Judicial Training in Europe. The Menu for Justice Project Report, 

Portland, Eleven International Publishing.
39 Juan, Mayoral, A., Jaremba, U. & Nowak, T. Creating EU law judges: the role of generational differences, legal 

education and judicial career paths in national judgeś  assessment regarding EU law knowledge. Journal of 
European Public Policy. Taylor and Francis, 21:8, str. 1120 - 1141.

40 Ibid., str. 1134.
41 Principi edukacije pravosuđa. Skupština EJTN, 9.-10.6-2016., Amsterdam [Internet]. Dostupno na: http://www.

ejtn.eu/News/Principles/.
42 [Internet]. Dostupno na: http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp.
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4. Bosna i Hercegovina na putu ka EU – 
izazovi u edukaciji pravosuđa u BiH
U Bosni i Hercegovini zakone o centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne 

i Hercegovine (FBiH) i Republike Srpske (RS) i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH donio 
je odlukom visoki predstavnik 2003. godine u okviru seta propisa kojima se uređuje reforma 
pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini43.

Iako je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTVBiH) samostalni organ na državnom nivou 
sa zadatkom da: “osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe”44, edukacija sudija 
i tužilaca, kao i osoba koje se namjeravaju baviti profesijom sudije ili tužioca45, kao i finansiranje 
edukacije i osnivanje ustanova povjereno je entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca. 
U pogledu edukacije, VSTVBiH ima nadležnost da propisuje minimalan broj dana obavezne 
edukacije koje je svaki nosilac pravosudne funkcije obavezan pohađati u toku godine, “nadzire 
stručno usavršavanje sudija i tužilaca i savjetuje entitetske centre za edukaciju sudija i tužilaca i 
Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta BiH u vezi sa usvajanjem programa stručnog usavršavanja 
sudija i tužilaca” te određuje početnu obuku za novoimenovane sudije i tužioce46. 

Centri za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS-u su, u skladu sa zakonima kojim su 
osnovani47 (u daljnjem tekstu: centri), samostalne javne ustanove na nivou entiteta sa osnovnom 
nadležnošću da, prema uputstvima i pod nadzorom VSTV-a BiH, organiziraju početnu obuku 
osoba koje se namjeravaju baviti profesijom sudije ili tužioca te, pod nadzorom VSTV-a BiH, 
stručno usavršavanje sudija i tužilaca i izdavanje odgovarajućih certifikata o uspješno okončanoj 
obuci / ispunjenom minimumu stručnog usavršavanja. Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH 
(u daljnjem tekstu: Komisija) razlikuje se od centara, utoliko što ima i druge nadležnosti, mali 
broj nosilaca pravosudnih funkcija, a edukacija je definirana kao jedan segment nadležnosti 
“osiguravanjem stručnog usavršavanja sudija, tužilaca, pravobranilaca, advokata kancelarije 
i stručnih saradnika u pravosuđu”48. U tom smislu, centri i Komisija su 2005. godine potpisali 
Sporazum o saradnji, kojim se kapaciteti centara stavljaju na raspolaganje sudijama i tužiocima 
iz Brčko Distrikta BiH. Finansijska sredstva neophodna za funkcioniranje centara i provođenje 
obuka osiguravaju entitetske vlade. Na ovom mjestu bitno je istaći da je pomenutim sporazumom 
između centara i Komisije definiran i slobodan pristup svih sudija i tužilaca obukama u bilo 
kojem od centara, kao i međusobno priznavanje minimalnog broja dana stručnog usavršavanja 
koji su pohađani u bilo kojem centru.

Edukatori centara su osobe visokih pravnih kvalifikacija (akademskih i/ili stručnih), 
kao i drugi domaći ili međunarodni eksperti u specifičnim oblastima o kojima su sudijama i 
tužiocima potrebna znanja, a biraju se putem konkursne procedure za izbor edukatora, koji 
svaki od centara provodi u skladu s pravilnicima o izboru edukatora. Lista se ažurira/mijenja 
nakon isteka perioda od četiri godine.

43 U istom procesu, Odlukama su doneseni zakoni o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Sudu BiH, Tužilaštvu 
BiH i brojni drugi, o imenovanju sudija i tužilaca u BiH, čime je u potpunosti rekonstruiran pravosudni sistem BiH.

44 Čl. 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, “Službeni glasnik BiH”, broj 25/04, te zakoni o 
izmjenama zakona o VSTV-u BiH, “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 48/07 i 15/08. 

45 Stručni saradnici i savjetnici u pravosuđu i u nekim slučajevima pripravnici i volonteri.
46 Op. cit. bilj. 44., Čl. 17., st. 7.
47 Zakon o Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, “Službene novine FBiH”, br. 24/02, 40/02, 59/02 i 21/03;
 Zakon o Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, “Službeni glasnik Republike Srpske”, 

br. 34/02, 49/02, 77/02 i 30/07.
48 Zakon o pravosudnoj Komisiji Brčko Distrikta BiH, “Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 19/07.
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Programi edukacije koje realiziraju centri podijeljeni su na:

 • Program početne obuke za osobe koje se namjeravaju baviti profesijom sudije ili 
tužioca (stručni saradnici i savjetnici imenovani u pravosuđe BiH), koji obuhvata 12 
modula49 i podijeljen je u trajanje od tri godine. Svake godine, polaznici pohađaju 
četiri edukativna modula. S obzirom na to da se u trenutku pohađanja obuke ne 
može znati u kojem pravcu će se dalje razvijati karijera kandidata (sudije ili tužioci), 
početna obuka obezbjeđuje osnovna znanja o krivičnim, građanskim, materijalnim 
i procesnim propisima, osnovnim postulatima etike i komunikacije sa strankama, 
ponašanja u sudnici, alternativnim načinima rješavanja sporova te međunarodnim 
standardima u primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnosti 
spolova. U Program početne obuke nije uvrštena pravna tečevina EU.

 • Program početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce50, koji obuhvata: 
orijentaciju u pravosudnoj instituciji, podršku radnih kolega, obavezu novoimenovanih 
sudija i tužilaca da se u prvoj godini od imenovanja educiraju najmanje osam dana u 
okvirima edukacija centara, učenje na daljinu i samostalno učenje. Ovim programom, 
kao jedna od ponuđenih tema e-learning učenja, obuhvaćene su i osnove evropskog 
prava. 

 • Program edukacije za sudije i tužioce, kontinuirana obuka (realizira se na godišnjem 
nivou) obuhvata sve pravne oblasti i teme koje su ocijenjene kao relevantne u 
postupku izrade programa i konsultacija akademske i stručne zajednice. U okviru 
ovog programa obavezni dio edukacija su edukacije o pravu EU51.

 • Program za pripravnike u pravosuđu nudi tri aktivnosti kojim se pripravnici imaju 
priliku upoznati sa osnovama etičkog kodeksa i postupanja, krivičnim i parničnim 
postupkom.

Sistem godišnje prijave i pohađanja edukacija svih polaznika edukacija (kontinuirane 
obuke) baziran je na dobrovoljnosti, iskazanom interesu i potvrdi rukovodilaca institucija u 
kojima su sudije i tužioci zaposleni.

Edukacije koje centri provode zasnovane su najvećim dijelom na tradicionalnim “face 
to face” seminarima, dok su u manjem obimu, ali zastupljeni i: okrugli stolovi, radionice, 
konferencije i e-learning.

4.1. Aktuelni izazovi i zahtjevi

O trenutnim izazovima i zahtjevima koji se nalaze pred pravosuđem BiH, a samim tim 
i organizacijom edukacije pravosuđa BiH, može se zaključiti na osnovu brojnih analiza i 
preporuka koje izdaju relevantne međunarodne, ali i domaće institucije. 

Najvažniji dokument za analizu u ovom segmentu su svakako preporuke Evropske 
komisije, koja u godišnjim izvještajima o napretku BiH ka EU ukazuje na uočene probleme 

49 Programi početne obuke i stručnog usavršavanja [Internet]. Dostupno na: http://www.fbih.cest.gov.ba/ i 
http://www.rs.cest.gov.ba/.

50 Usvojen u VSTV-u BiH 2014. godine [Internet]. Dostupno na: https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/
pdfser vlet;jsessionid=7be8baaaf27d52232d1d3a360c1639550f9085ff3b6467f039b26bd69f35207e.
e34TbxyRbNiRb40Lbx0LbhqOch0Le0?p_id_doc=27087.

51 Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH u Programu stručnog usavršavanja za 2017. godinu u okviru 
oblasti “Evropsko pravo” ima predviđene: Edukaciju edukatora iz evropskog prava i Interpretacijski učinak 
prava EU prije stupanja u članstvo te Međunarodno privatno pravo u praksi sudova, dok Centar za edukaciju 
sudija i javnih tužilaca u RS-u u Programu stručnog usavršavanja za 2017. godinu ima temu “Uticaj prava EU na 
nacionalno pravo” u okviru obuke za novoimenovane sudije i tužioce.
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i izdaje preporuke za njihovo otklanjanje, a u kontekstu civilizacijskih, kulturnih i pravnih 
tekovina EU.

Zasnovano na ovim izvještajima ili u vezi s njima, aktuelni izazovi u edukaciji pravosuđa 
BiH predmet su: Mišljenja Venecijanske komisije o sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u BiH, 
sastanaka Strukturiranog dijaloga, Preporuka iz evaluacija Grupe zemalja protiv korupcije 
(GRECO), Strategije za reformu sektora pravde BiH (2014.-2018.), Strateškog plana VSTV-a 
BiH (2014.-2018.), Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Strategije za borbu 
protiv korupcije (2015.-2019.), Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015.-
2020.) te brojnih drugih strateških dokumenata kojima su uočeni nedostaci i iskazane potrebe 
za boljom, drugačijom ili efikasnijom edukacijom pravosuđa u BiH.

Iako se većina preporuka odnosi na aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini, nužno je istaći 
da sve preporuke u konačnici vode ka pristupanju BiH Evropskoj uniji i samim tim su neodvojivi 
dio evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.

Trenutno, od edukacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini očekuje se da se:

 • poboljšaju standardi, metodologija i izvođenje obuke, posebno o kompleksnim 
sudskim postupcima (trgovina ljudima, organizovani kriminal, finansijski kriminal),

 • sistemski urede obuke za rukovodstva sudova i tužilaštava, kao i zajedničke obuke za 
tužioce i ovlaštene policijske službenike,

 • unaprijede edukacije o etičkim kodeksima i sukobu interesa u pravosuđu52,
 • radi na razvoju programa edukacije za početni nivo u pravosuđu,
 • radi na edukacijama o alternativnom rješavanju sporova, kako bi se skratilo trajanje 

sudskih postupaka, 
 • edukacijama unaprijedi ujednačeno postupanje po zamolnicama organa drugih 

država, 
 • unaprijede edukacije o zabrani i procesuiranju diskriminacije, 
 • izučava evropski sistem zaštite ljudskih prava, kao i pravna tečevina i hijerarhija akata 

EU,
 • pravosuđe educira u pogledu međunarodnih normi o privatnom pravu i njihovoj 

primjeni u BiH, 
 • edukacijama jačaju tužilački kapaciteti za borbu protiv kibernetičkog kriminala te da 

se edukacijama unaprijede znanja pravosuđa o borbi protiv korupcije53. 
Suprotstavljanje aktuelnim izazovima i postupanje po preporukama dovešće do poboljšanja 

postupanja pravosuđa u BiH i osigurati vladavinu prava, kakva se zahtijeva od BiH na putu ka 
EU. Visok stepen etike, efikasna i dobra saradnja tužilaca i policijskih službenika, blagovremeno 
okončani postupci i jednakost građana, opći su principi, a ne samo tekovine EU. Kao takvim, 
pravosuđe Bosne i Hercegovine im mora težiti, bez obzira na reformu u kojoj je već dvije decenije.

4.2. Budući izazovi

Izvjesna je budućnost BiH u EU. U tom smislu, nema nikakvih prepreka da se, osim s 
trenutnim izazovima, nosioci edukacija pravosuđa suoče i sa izazovima koje će članstvo BiH 

52 Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH na putu ka EU za 2015. godinu, Brisel, 10.11.2015. [Internet]. 
Dostupno na: https://europa.ba/wp-content/uploads/2015/11/Izvjestaj-za-BiH-za-2015-godinu.pdf.

53 Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH na putu ka EU za 2016. godinu, Brisel, 9.11.2016. [Internet]. Dostupno 
na: http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=17691&langTag=bs-BA.
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u EU donijeti. Osim već uočenih potreba da se edukacije pravosuđa unaprijede u određenim 
segmentima, evidentna je potreba educiranja u oblasti stranih jezika, naročito engleskog. 

Onog trenutka kada BiH bude članica EU, bit će neophodno da većina nosilaca pravosudnih 
funkcija bude educirana o pravu EU. Kapaciteti centara trenutno nisu u mogućnosti odgovoriti 
ovom zahtjevu u kratkom roku. Najeefikasniji i najsigurniji metod za to je da se obezbijedi 
blagovremeno da polaznici edukacija mogu putem samoedukacije izučavati, pristupati i 
razumjeti dokumente EU. Olakšavajuća je okolnost da je Republika Hrvatska već članica EU i 
da je veliki broj dokumenata već preveden na hrvatski jezik. 

Mogućnosti za studijske posjete i razmjene znanja i iskustava koje će se otvoriti 
punopravnim članstvom BiH u EU velike su i treba da budu maksimalno iskorištene. U okviru 
Vijeća Evrope i drugih, regionalnih zajednica koje okupljaju (i) predstavnike pravosuđa i 
institucija koje se bave edukacijom, određeni broj polaznika već je stekao poznanstva s 
kolegama iz drugih zemalja, što sasvim sigurno doprinosi bržoj i efikasnijoj komunikaciji 
i međusobnom povjerenju u pogledu međusobnog priznavanja odluka i poznavanja drugih 
pravnih sistema. Organizacija i pružanje podrške u razmjeni pravosudnih profesionalaca još 
jedan je od izazova pred centrima.

Sljedeći izazov je popularizacija e-learninga koji, uz sve navedene prednosti, u Bosni i 
Hercegovini nije postigao značajne rezultate kao metod edukacije pravosudne zajednice54. E- 
learning nije uključen u obuku kao obavezan segment ni u jednom od programa obuka sudija 
i tužilaca i osoba koje se namjeravaju baviti profesijom sudije ili tužioca. Obaveznost ovakvog 
vida edukacije, barem u jednom segmentu, doprinijela bi boljem razumijevanju i popularizaciji 
e-learninga kao metoda učenja, a istovremeno bi bile ostvarene značajne uštede finansijskih 
sredstava i vremena za polaznike obuke. 

Nema dilema da će se pravosuđe BiH i nosioci edukacija, osim s aktuelnom nacionalnom 
reformom i izazovima, morati u budućnosti ozbiljno suočiti i s upoznavanjem i primjenom 
cijelog jednog novog i obimnog pravnog korpusa.

5. Zaključak 
Edukacija pravosuđa ključni je element nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa, kakvo 

se očekuje u svakoj državi. Polazeći od ove konstatacije, moguće je samo istražiti koji su 
formalizirani opći principi u edukaciji i koji su najbolji načini da se oni otjelotvore. Evropska 
unija kao zajednica evropskih država garant je jednakosti svih građana i kao takva, posebno 
od Lisabonskog ugovora, ističe potrebu da se pravosuđe educira u pogledu: prepoznavanja 
situacija kada je potrebno primijeniti pravo EU, poznavanja samog prava EU i direktne primjene 
prava u konkretnim slučajevima. 

Imajući u vidu uglavnom skromne kapacitete država članica, Evropska komisija izdvaja 
značajna sredstva da kroz EJTN i ERA-u podrži unapređenje edukacije nosilaca pravosudnih 
funkcija i drugih pravnih profesija. 

Opći principi edukacije u pravosuđu tiču se potrebe da edukacije budu mulditidsciplinarne 
i praktične, sveobuhvatne, da ih provode stručnjaci, da doprinesu razumijevanju kroz 
podučavanje stranim jezicima i studijske razmjene kojima se jača međusobno povjerenje 
učesnika. Savremene tehnologije nužno vode i do potrebe da se u metodologiju edukacija 

54 Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (2017) Godišnji izvještaj o radu Centra za edukaciju sudija i tužilaca 
u FBiH za 2016.godinu. Sarajevo, str. 38 [Internet]. Dostupno na: http://www.fbih.cest.gov.ba/.
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pravosuđa uvrsti i učenje na daljinu. U nastojanju da ostvari sve navedeno, a na osnovu 
Štokholmskog programa, Evropska komisija podržava ne samo EJTN nego i nosioce edukacija 
pravosuđa u državama članicama, argumentirajući da su upravo te institucije temelji uspjeha. 

Bosna i Hercegovina, osim vlastite pravosudne reforme i izazova koji su pred pravosuđem, 
nepostojanja dovoljne koordinacije između tužilaštava i policijskih agencija (što otežava 
suprotstavljanje kompleksnim oblicima kriminaliteta), velikog broja zaostalih predmeta 
u građanskim parnicama, dugog trajanja sudskih postupaka i ostalih problema koji su 
konstatirani u pomenutim izvještajima o napretku, mora odgovoriti i zahtjevima poznavanja 
pravne tečevine EU i njene adekvatne primjene, kada je to potrebno. 

Odgovarajući pravni okvir i, za prilike u Bosni i Hercegovini, solidno kapacitirane institucije 
za obuku nosilaca pravosudnih funkcija već postoje.

Međutim, usljed velikog broja gorućih pitanja, kao što su primjena ključnih procesnih 
i materijalnih zakona koji su doneseni u sklopu reforme pravosuđa, te potreba za obukama 
u vezi s procesuiranjem ratnih zločina, edukacije o pravu EU su trenutno sporadične. Osim 
toga, osim u jednom slučaju, nisu obavezni dio obuke nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni 
i Hercegovini. Važan prvi korak bio bi uvrštavanje ovog segmenta obuke kao obaveznog u 
počecima pravosudne karijere, pa dalje i sklopu kontinuirane obuke. 

Da bi odgovorili potrebama, centri za edukaciju sudija i tužilaca u BiH morat će u dogledno 
vrijeme intenzivirati obuke o pravnoj tečevini EU. U tom pravcu, moraju iskoristiti svoje 
kapacitete kako bi iskoristili pomenute značajne instrumente međunarodne saradnje i pomoći, 
posebno međunarodne studijske razmjene i edukacije edukatora. Prioritet u tom pogledu 
trebalo bi da bude obuka domaćih trenera, koje bi trebalo izabrati između najperspektivnijih 
predstavnika pravosudne i akademske zajednice, kako bi adekvatno i blagovremeno prenijeli 
znanja nosiocima pravosudnih funkcija i onima koji to namjeravaju biti.
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Sažetak: Reformom javne uprave kao krajnjeg instrumenta koji dotiče prava, slobode, 
ovlaštenja i obaveze građana savremena država građaninu šalje poruku o nivou društvene 
odgovornosti za unapređenje onog domena državne vlasti koji predstavlja ogledalo nivoa 
pravne uređenosti, pravne sigurnosti i političke stabilnosti. Višestruki organizacioni, 
funkcionalni, ekonomski, kadrovski, tehnički problemi javne uprave zahtijevaju sistemsku 
i korjenitu reformu koja bi proizvela kako unapređenje principa javnog upravljanja tako i 
kreiranje savremenog, demokratskog, evropeiziranog imidža upravljanja državom. Javna 
uprava ne predstavlja čisti tehnički organizam, već i mehanizam čije djelovanje ovisi o 
osnovnom faktoru radnog procesa – ljudskom potencijalu, koji razvija ili opstruira proces 
dobrog javnog upravljanja. Dakle, razvoj i reforma državne službe predstavljaju drugi aspekt 
ukupnog unapređenja javne uprave i zahtijevaju dugotrajan i kontinuiran pristup promjeni 
kulture i metoda u obavljanju javnih poslova.

Ključne riječi: javna uprava, racionalizacija, optimizacija, dobro upravljanje, evropski 
administrativni prostor, javna služba

Organisational and functional aspects of public administration reform in the process of 
integration into the European administrative area

Summary: Public Administration Reform, as the ultimate instrument that addresses 
the rights, freedoms, powers and obligations of citizens, a modern state sends a message 
to the citizen about the level of social responsibility for the improvement of the domain 
of government that represents “the mirror” of the level of legal and political stability. 
Multiple organisational, functional, economic, personnel-related, technical issues of public 
administration require systematic and thorough reform that would result in the enhancement 
of the principles of public administration as well as the creation of a modern, democratic, 
“Europe-ised” image of the state administration. Public administration is not a pure technical 
body, but a mechanism whose function depends on the basic factor of the work process – 
human resources, which develop or obstruct the process of good public administration. Thus, 
civil service development and reform are another aspect of overall improvement of public 
administration and require a long-lasting and continuous approach to the modification of 
culture and methods in conducting public affairs. 

Key words: public administration, rationalisation, optimisation, good governance, 
European administrative space, public service.
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1. Uvod
Javna uprava savremene države uspostavlja se i izgrađuje kao tzv. PS21 (Public Service 

of 21st Century – Javna uprava 21. stoljeća), specijalizirani organizam u jezgru državne vlasti 
koji njeguje visoke standarde izvrsnosti, stvarajući ambijent inovativnosti i kontinuiranog 
unapređivanja1.

Reforma javne uprave je prateći trend globalizacije, ekonomskog rasta, te opće 
pluralizacije zahtjeva građana u razvijenim zemljama, a naročito u zemljama u razvoju, gdje se 
imperativ reforme pretvara u zahtjev za suštinskom, potpunom promjenom pravne i političke 
prirode javne uprave. Reformski pravac u tranzicijskim zemljama predstavlja skup nužnih 
normativnih premisa, modela organizacionog redizajniranja, inovativnih praksi i metoda 
upravnog postupanja koje statičnu i arhaičnu javnu upravu postepeno pretvaraju u katalizator 
društveno-ekonomskog razvoja.

Tradicionalna, anahrona, nereformirana javna uprava osuđena je kao politična, koruptivna, 
neefikasna, neekonomična, neprijateljski postavljena prema transparentnosti i fleksibilnosti, 
zatvorena i neinkluzivna za građane. Modeli prevazilaženja “simptoma bolesti” najbitnijeg 
dijela državnog organizma zapravo nude normativne pretpostavke za uvođenje izmijenjenih 
organizaciono-funkcionalnih pravila upravljanja. Konkurencija, delegacija, učinak i pristupačnost 
nude mjerila za birokratsko ponašanje i generiraju bolje administrativne rezultate.

Zemlje u tranziciji su se od 80-ih godina trebale fokusirati na teorijsko-praktične pristupe 
preobrazbi “stare” javne uprave u model poznat kao “novi javni menadžment” (New Public 
Menagement) koji se razvijao do kraja 90-ih, te na tzv. model “nova javna služba” (New 
Public Service), odnosno “novo javno upravljanje” (New Public Governance) ili “postnovi 
javni menadžment” (Post-new Public Menagement) koji nastavljaju razvoj od 2000. godine. 
Princip good governance sa svojim principima čini posljednji kvalitativni model nadogradnje 
reformskih modela savremene javne uprave, a insistira primarno na “principijelnoj promjeni 
pristupa javnim uslugama”, odnosno funkcionalnom unapređenju startnih organizacionih 
pretpostavki i profila ljudskih potencijala u službi građana.

Modernu državu prati trend evolucije “umjetnosti upravljanja”2, oslanjajući se na stabilne 
temelje jasne organizacione strukture i općih principa kojih se pridržavaju oni kojima je 
povjeren najznačajniji društveni zadatak – upravljanje državnim poslovima i rukovođenje 
državom.

Epitet savremena javna uprava ne nosi tzv. upravljački diletantizam3, koji se povezuje 
sa službeničkim sistemima i nominalno obrazovanim kadrovima koji javnim poslovima 
pristupaju i obavljaju ih amaterski, već je savremena javna uprava stepen razvoja upravnog 
sistema nastao primarno kao produkt rada specijaliziranih stručnjaka i profesionalne državne 
službe.

Kao neizbježan sastavni dio svakodnevnog života građanina, savremena javna uprava 
je efikasna, odgovorna, javna i dostupna uprava, te predstavlja centralni dio demokratskog 

1 Robinson, M. (2015) From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector 
Reform in Developing Countries. GCPSE, New York, UNDP, str. 6.

2 Richard, J. R. (1996) Leonard D. White and Invention of American Administrative History. Reviews in American 
History, vol. 24, br. 2. The Johns Hopkins University Press, str. 344-360.

3 Pusić, E. (2002) Nauka o upravi. Školska knjiga, Zagreb, str. 27.
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upravljanja državom. Međutim, apolitična javna uprava čini državni aparat demokratski 
vitalnim u realizaciji stvarnog javnog interesa.

Reformom javne uprave kao krajnjeg instrumenta koji dotiče prava, slobode, ovlaštenja i 
obaveze građana savremena država građaninu šalje poruku o nivou društvene odgovornosti za 
unapređenje onog domena državne vlasti koji predstavlja ogledalo nivoa pravne uređenosti, 
pravne sigurnosti i političke stabilnosti.

Iskustva postkomunističkih zemalja i zemalja građanske demokratije pokazuju kako je 
za sve strukturalne, sistemske reforme, a naročito reformu javne uprave potrebno osigurati:

 • reformsku namjeru i postavljanje prioriteta,
 • političko liderstvo, odlučnost i jasnu viziju,
 • visok nivo političke moći, kohezije i stabilne koncentracije vlasti4,
 • pogodno institucionalno okruženje, strukture podložne i otvorene za reformu5.

Nepostojanje jedne od kumulativnih pretpostavki za evoluciju reformskih procesa stvorit 
će deficitarnu bazu za pretvaranje “političke odluke u pravnu normu”. Iskustva komunističkih 
država, isključujući rat i postratne okolnosti zemalja bivše SFRJ, a naročito BiH, svakako 
stvaraju teške i nepogodne političke i institucionalne uslove za modernizaciju javne uprave. 
Sporost svih reformi ima u pozadini čvrsto ukorjenjivanje nedemokratskih vrijednosti i 
obrazaca ponašanja u ambijentu pune politizacije javne uprave.

Iskustva bivših komunističkih država u reformi javne uprave, uz istovremena 
evrointegracijska kretanja, ukazuju na realnu i praktičnu problematiku usvajanja i 
uspostavljanja novih organizacionih okvira i metoda funkcioniranja javne uprave. Stvaranje 
dijametralno drugačijeg reformskog osnova na tradicionalno utemeljenim “naučenim” 
vrijednostima društva ne funkcionira u sistemu koji je dugo usvajao i njegovao centralizam, 
politizaciju, nepotizam, formalizam i zatvorenu upravu. Svi izvještaji SIGMA-e o demokratskom 
razvoju institucija u postkomunističkim državama obilježeni su praktičnim problemima 
“tečevine starog sistema” gdje korjenita reforma percepcije javne uprave nikad nije potpuno 
zaživjela i za čije će iskorjenjivanje biti potrebno mnogo vremena. 

2. Osnovna obilježja javne uprave 
Evropske unije i zemalja članica

2.1. Reformski zahtjevi za kandidatske zemlje – SIGMA principi javne uprave

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern 
European Countries) predstavlja zajedničku inicijativu OECD-a6 i Evropske unije (EU) u pružanju 
podrške procesima reforme javne uprave, zemljama Centralne i Istočne Evrope, odnosno 

4 Ibid, str. 35.
5 Ibid, str. 40.
6 OECD je međuvladina organizacija 35 demokratskih zemalja s razvijenom tržišnom ekonomijom, koje pomažu 

zemljama u razvoju u prevazilaženju ekonomskih, socijalnih izazova i problema upravljanja [Internet]. 
Dostupno na: www.oecd.org [4.2.2017.]
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zemljama u tranziciji, a do nivoa na kojem su spremne preuzeti obaveze i odgovornosti koje 
proizlaze iz pristupanja i članstva u Evropskoj uniji7.

SIGMA je osnovana 1992. i pruža informacije, različita komparativna iskustva, tehničku 
podršku i daje stručne analize, odnosno izvještaje putem Direkcije za javni menadžment 
OECD-a.

Cilj SIGMA-e je da:

 • pruži dobrovoljnu podršku zemljama u potrazi za principima dobrog upravljanja, 
u unapređenju efikasnosti javne uprave i promociji posvećenosti demokratskim 
vrijednostima, etici, vladavini prava svih službenika u javnom sektoru,

 • pomogne u izgradnji centralnih nacionalnih kapaciteta sposobnih za suočavanje sa 
izazovima internacionalizacije i pridruživanja EU, 

 • podrži inicijative EU i drugih donatora na dobrovoljnoj pomoći procesima reforme 
javne uprave i doprinosi koordinaciji donatorskih aktivnosti8.

SIGMA je razvila specifičan, taktičko-metodološki pristup modifikacije javne uprave u 
pravcu približavanja standardima zemalja članica EU, a u svrhu uspostavljanja jedinstvenog 
evropskog upravnog prostora. Evropska komisija (EK) je 2014. definirala obim reforme javne 
uprave, koji obuhvata šest ključnih oblasti: 

1) strateški okvir reforme javne uprave,
2) razvoj politike i koordinaciju,
3) javnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima,
4) odgovornost,
5) pružanje usluga,
6) menadžment javnih finansija.

SIGMA je utvrdila tzv. principe javne uprave u saradnji s Evropskom komisijom u svrhu 
postavljanja detaljnih zahtjeva za uspostavljanje funkcionalne javne uprave u svakoj od 
navedenih oblasti. Iako su tzv. principi good governance univerzalni, SIGMA ih je generirala za 
odgovarajuću primjenu u najvećem broju evropskih zemalja, i to su: 

 • principi javne uprave u zemljama proširenja (European Enlargement Policy),
 • principi javne uprave u zemljama evropske susjedske politike (European 

Neighbourhood Policy)9.
Principima javne uprave za zemlje proširenja, SIGMA je u šest oblasti postavila 18 ključnih 

zahtjeva i 49 principa izvedenih iz dobrih praksi zemalja članica EU i / ili OECD-a, predstavljenih 
putem seta detaljnih uslova za funkcionalnu javnu upravu, odnosno putem okvira za faktički 
plan za provođenje reforme javne uprave koji se izrađuje u zemljama proširenja. SIGMA 

7 Programi podrške zemljama Centralne i Istočne Evrope uglavnom se finansiraju iz tzv. European Phare 
Programme, što je jedan od tri pretpristupna finansijska instrumenta pomoći i podrške EU zemljama 
pristupnicama u pripremi za proces pridruživanja [Internet]. Dostupno na: www.europarl.europa.eu [7.2.1017.]

8 European Principles for Public Administration – SIGMA papers (1999), br. 27, str. 2 [Internet]. Dostupno na: 
www.sigma.org [11.2.2017.]

9 Evropska susjedska politika predstavlja odnose prekogranične saradnje EU sa 16 najbližih istočnih i 
jugoistočnih zemalja: Alžir, Egipat, Izrael, Liban, Libija, Maroko, Jordan, Palestina, Sirija, Tunis, Armenija, 
Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Rusija. European Neighbourhood Instrument (2014-2020) 
predstavlja osnovni finansijski dokument za realizaciju saradnje primarno ekonomskog razvoja i stabilizacije, 
sigurnosnih pitanja, migracija i mobilnosti [Internet]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/neighbourhood/overview_en [4.2.2017.]
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izrađuje svoje izvještaje prema eventualnim zemljama kadidatkinjama za EU, a do momenta 
pridruživanja, mjereći reformski proces date zemlje stepenom unapređenja zakonodavstva i 
prakse prema postavljenim zahtjevima i principima.

U kontekstu tzv. evropske susjedske politike (European Neighborhood Policy – ENP) 
SIGMA/OECD prepoznale su značaj širenja principa dobrog upravljanja i standardizacije dobre 
evropske prakse preko granica EU i postavile “principe javne uprave: Okvir za zemlje evropske 
susjedske politike”, kojim definiraju slične, odnosno sužene principe predviđene za zemlje 
proširenja, iz razloga što je odgovorna javna uprava, na lokalnom, regionalnom i centralnom 
nivou, ključna komponenta demokratskog upravljanja i ekonomskog razvoja.

2.2. Evropski standardi u javnoj upravi

Evropski principi u javnoj upravi predstavljaju tzv. nivo standardizacije u upravljanju 
zemalja članica EU, koje svaka potencijalna zemlja kandidatkinja treba dostići u svrhu 
potpunog integriranja, preuzimanja obaveza iz članstva i provođenja acquisa.

Principi SIGMA-e zapravo u suštini zahtijevaju reformu državne službe, koja dovodi do 
jačanja upravne kontrole i upravnih kapaciteta. Zemlje pristupnice, odnosno kandidatske 
zemlje za EU moraju ispuniti kriterije iz Madrida i Kopenhagena.

Kriteriji iz Kopenhangena10, usvojeni na sastanku Evropskog vijeća u Kopenhagenu 1993., 
jesu uslovi za članstvo, odnosno tzv. pristupni kriteriji, gdje se od zemalja pristupnica zahtijeva 
ispunjavanje političkog (stabilnost institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava, 
poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava manjina), ekonomskog (postojanje funkcionalne 
tržišne privrede, sposobne da se nosi s pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar 
Evropske unije) i pravnog tzv. acquis kriterija (sposobnost preuzimanja obaveza članstva, 
uključujući privrženost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije).

Kriterij iz Madrida ili tzv. administrativni kriterij11, kao dodatni uslov na postavljene 
kriterije iz Kopenhagena za članstvo u EU, postavljen je na sastanku Evropskog vijeća u 
Madridu 1995., a podrazumijeva prilagođavanje administrativne strukture s ciljem stvaranja 
uslova za postupnu i skladnu integraciju. Podrazumijeva jačanje administrativne sposobnosti 
i stvaranje efikasnog državnog sistema uprave za provođenje acquisa i drugih obaveza koje 
proizlaze iz članstva u Evropskoj uniji.

Iako ne postoji acquis kojim se ujednačeno regulira sistem upravljanja već je to 
nadležnost zemalja članica EU, u procesu pridruživanja potrebno je stvoriti, izgraditi i ojačati 
institucionalne i kadrovske upravne kapacitete sposobne i spremne za buduće provođenje 
ukupnog zakonodavstva EU, odnosno njene pravne tečevine.

U reformskom procesu za zemlje kandidatkinje bitna je ciljna opredijeljenost i orijentacija 
prema evropskoj ekonomskoj i upravnoj perspektivi, što podrazumijeva normativnu 
inkorporaciju standarda o kojima postoji opći konsenzus zemalja članica. Zajedničke 
vrijednosti, principi odnosno standardi u javnoj upravi zemalja članica EU predstavljaju uslov 
za tzv. dijeljenje evropskog administrativnog prostora. 

Evropski administrativni prostor podrazumijeva i postavlja zahtjev za uspostavljanje seta 
zajedničkih standarda koji se normiraju zakonima, provode u upravnim postupcima, pružanju 

10 Marktler, T. (2006) The power of the Copenhagen criteria. Croatian Yearbook of European Law and Policy, No. 2, 
str. 344-345.

11 Ibid, str. 355.
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usluga i drugim procedurama, metodama i ukupnoj praksi, te im je primjena podržana 
različitim mehanizmima uspostavljanja odgovornosti u slučaju neprovođenja odnosno 
kršenja. Evropski standardi u javnoj upravi imaju razvojni efekat na sistem i funkcioniranje 
javne uprave, te predstavljaju svojevrsni vodič za proces reforme javne uprave u kandidatskim 
zemljama.

Okosnicu evropskih standarda u javnoj upravi zapravo čine subprincipi vladavine 
prava, odnosno pouzdanost, predvidljivost, odgovornosti i transparentnosti, ali i tehničke 
i menadžerske kompetencije, organizacioni kapacitet i učešće građana. Navedeni principi 
uspostavljaju se inkorporiranjem u zakone, i to one o organizaciji organa uprave, upravnom 
postupku, državnoj službi itd. 

Evropske zemlje su već unazad stotinjak godina, usvajanjem tzv. Zakonika o upravnim 
postupcima, te objedinjujući materiju općeg i posebnog upravnog postupka, postavljale 
osnove za buduće zajedničke standarde u javnoj upravi, kao što su: Austrija (1925.), Španija 
(1958.), Mađarska (1957.), Poljska (1960.), Njemačka (1976.), Bugarska (1979.) i Danska (1979.).

U svrhu formiranja općih administrativnih pravnih principa zemalja članica EU, Evropski 
sud pravde je sudskom praksom postavio niz principa koje nacionalne zemlje provode u primjeni 
prava EU, a to su principi: zakonitosti, proporcionalnosti, pravne sigurnosti, zaštite legitimnih 
očekivanja, nediskriminacije, prava saslušanja u svim postupcima upravnog odlučivanja, fer 
uslove na pristup upravnom sudu, privremene mjere (interim relief ), odgovornost za štetu 
(non- contractual liability) itd12.

Sistematizacijom navedenih principa u ključne standarde u javnoj upravi zemalja EU 
uspostavljena su i četiri osnovna važeća principa:

1. princip pouzdanosti i očekivanja (pravne sigurnosti) (reliability and predictability),
2. princip otvorenosti i transparentnosti (openness and transparency),
3. princip odgovornosti (accountability),
4. princip efikasnosti i efektivnosti (efficiency and effectiveness).

Ostali potprincipi izvode četiri glavna13, okvirna principa za evropeizaciju domena 
javne uprave. Princip pouzdanosti i očekivanja jeste osnovni pravni princip u javnoj upravi 
EU, koji implicira primjenu niza principa vladavine prava, a naročito principa zakonitosti, 
odnosno proceduralne pravednosti (administration through law – procedural fairness), 
poštivanje zakonom propisane nadležnosti (legal competence), principa proporcionalnosti 
(proportionality), vremenske determiniranosti (timeliness), profesionalizma i profesionalnog 
integriteta u državnoj službi.

Proceduralna pravednost bit će osigurana u upravnom odlučivanju ako se na stranku, koja 
je obaviještena i saslušana o svojoj upravnoj stvari, ispravno i neutralno primijeni adekvatna 
pravna norma, vođenjem računa o društvenim vrijednostima i dignitetu konkretnog pojedinca. 

Proporcionalnost u djelovanju javne uprave po službenoj dužnosti zapravo znači 
održavanje srazmjera između upravnog djelovanja i normativnog cilja, uz vođenje računa 
da se građanima ne ograničavaju, ne umanjuju prava niti propisuju obaveze u većem obimu 
nego što je to nužno i potrebno naspram cilja pravne norme. Proporcionalnost se kao princip 

12 Detaljnije vidjeti: Schwarze, J. (1992) Europäisches Verwaltungsrecht. Nomos, Baden-Baden, English version: 
European Administrative Law, London.

13 Detaljnije vidjeti: See SIGMA Papers (1998) Sustainable Institutions for European Union Membership OECD, Paris, 
br. 26, str. 10.
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objašnjava tzv. pravnom razložnošću (reasonableness), u slučaju prelaska opravdanih razloga 
dolazi do zloupotrebe položaja. Precizna vremenska određenost upravnog djelovanja i 
poštivanje jasno postavljenih rokova, kao i profesionalizam, odnosno profesionalni integritet 
(apolitičnost i nezavisnost) bitno doprinose ostvarenju principa pouzdanosti i očekivanja.

Princip pouzdanosti i legitimnih očekivanja suprotstavlja se bilo kakvoj arbitrarnosti u 
upravnom postupanju14, klijentelizmu i drugim nezakonitim devijacijama, te također oponira 
normativnoj upotrebi pravnih standarda (tzv. blank concepts), a koji naročito podrivaju princip 
pravne sigurnosti, odnosno legitimnih očekivanja. 

Ističe se značaj strogog i dosljednog poštivanja hijerarhije pravnih propisa koji dalje 
garantiraju pravnu sigurnost, više oblika pravne zaštite protiv upravnih akata, ali i radnji 
službenih lica u upravnom postupku i sporu. Apolitičnost, neutralnost i jednak tretman 
predstavljaju komponente principa nediskriminacije koji služi principu zakonitosti.

Princip otvorenosti javne uprave definira vanjski, pojavni efekat sistema javne uprave 
u smislu stepena pristupačnosti organa građaninu i drugim korisnicima javnih usluga. 
Transparentnost je, s druge strane, mjera vanjske dostupnosti i podložnost kontroli ukupnog 
rada i djelovanja organa javne uprave. 

Izuzeci od općeg principa otvorenosti i transparentnosti bila bi tačno definirana pitanja 
značajna za nacionalnu sigurnost i zaštita ličnih podataka, u suprotnom, diskrecija i tajnost 
oponiraju savremenoj tendenciji tzv. otvorene vlasti (open government) koja je naročito bitan 
funkcionalni princip u javnoj upravi. Otvorenost i transparentnost utiču na smanjenje tzv. 
nepravičnih posljedica upravljanja (maladministration), korupcije, služe zaštiti javnog interesa 
i prava građana.

Primjena principa odgovornosti zapravo znači postojanje djelotvornog instrumentarija 
za interno i eksterno ispitivanje, nadzor odnosno monitoring, kontrolu javne uprave. 

Princip odgovornosti direktno utiče na pouzdanost, legitimna očekivanja, efikasnost, 
efektivnost, odnosno funkcionalno unapređenje javne uprave. 

Dalje, viši stepen odgovornosti u javnoj upravi doprinosi ostvarenju principa zakonitosti, 
odnosno tzv. proceduralne pravednosti. Instrumentalni dijapazon za osiguranje principa 
odgovornosti može činiti niz raznolikih sredstava kao što su: interna/vanjska revizija, inspekcija, 
sudska kontrola, ombudsmen, parlamentarne komisije, nevladine organizacije, mediji itd.

Princip efikasnosti i efektivnosti predstavlja dvostruki pogled na učinak u državnoj službi, 
te čini relativno nov i značajan aspekt evaluacije rada organa javne uprave i analize kvaliteta i 
kvantiteta pružanja javnih usluga. 

Riječ je o osobinama koje u ukupnosti služe mjerenju produktivnosti javne uprave, jer se 
javna uprava definira kao proizvođač javnih usluga15. Evropska komisija također insistira na 
efikasnoj javnoj upravi, a zbog adekvatne primjene direktiva i odluka EU16.

Efikasnost i efektivnost su tipični principi strateškog menadžmenta, gdje efikasnost 
znači zakonito, pravilno, adekvatno ispunjenje organizacionih ciljeva (tzv. output – rezultat), 

14 Treba napomenuti da arbitrarnost (samovolja) ne podrazumijeva diskreciono odlučivanje, koje, u zakonskim 
okvirima, dopušta onome ko odlučuje izvjesni stepen slobode izbora između više zakonitih opcija. ibid, str. 20.

15 Detaljnije vidjeti: SIGMA papers (1998) European Principles for Public Administration, CCNM/SIGMA/PUMA(99)44/
REV1. OECD, Paris, br. 27, str. 14.

16 Pogledati Evropski sud pravde, predmet 68/81- Evropska komisija protiv Belgije [Internet]. Dostupno na: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5123/en/ [11.2.2017.]



62

Organizacioni i funkcionalni aspekti reforme javne uprave u 
procesu integriranja u evropski administrativni prostor

dok efektivnost (djelotvornost) predstavlja upotrebu najboljeg sredstva za kvalitetno i 
ekonomično ostvarenje organizacionog cilja (tzv. outcome – ishod).

Efektivnost je viši “organizaciono-funkcionalni” pojam jer podržava vezu između naj-
racionalnije upotrebe sredstava za uspješno ostvarenje zadatka, odnosno organizacionog cilja.

S aspekta učinka odnosno performansi, efektivnost insistira na pravom organizacionom 
uspjehu i unapređenju, a efikasnost na održavanju dobrih organizacionih rezultata.

Razliku između dva principa čini izbor, odnosno plasman ekonomski i kvalitativno 
najboljeg zakonitog sredstva (tzv. best practice – najbolja praksa) kada efikasnost “prerasta” 
u efektivnost. Diferencijacija dva principa na nivou izbora adekvatne ili najbolje zakonite 
tehnike govori da efektivnost ne mora značiti efikasnost.

Efikasnost znači raditi prave stvari (doing right things), dok efektivnost znači raditi 
prave stvari na pravi način (doing things right)17. U reformskim procesima može se reći da je 
efikasnost nužni minimum, dok je efektivnost put ka potrebnom maksimumu. Pojedinim 
ustavima zapadnoevropskih zemalja princip efikasnosti i efektivnosti izdignut je na nivo 
ustavnog principa18, dok su ustavi drugih država inkorporirali ovaj princip kao komponentu 
osnovnog principa vladavine prava.

Potpuno, pravilno i dosljedno ugrađivanje evropskih standarda u javnoj upravi u 
upravne sisteme zemalja članica kroz ukupno zakonodavstvo garantira pravni osnov i pravne 
pretpostavke za organizaciono, a naročito funkcionalno unapređenje javne uprave.

3. Organizacioni aspekt reforme javne uprave-
racionalizacija sistema javne uprave
Redizajniranje organizacione strukture javne uprave zajedno s reformama u oblasti 

metoda rada organa javne uprave predstavlja sistemski korjenitu reformu koja podrazumijeva 
donošenje i izmjenu velikog broja zakona, a vjerovatno i ustavnu reformu.

Racionalizacija javne uprave postiže se reformom organizacionog aspekta javne uprave, 
odnosno bitnim mijenjanjem principa konstituiranja organa javne uprave. Strukturalna 
kompleksnost organa javne uprave je praktična posljedica dva elementa: složenog državnog 
uređenja i isključivo ili dominantno resornog principa organiziranja javne uprave.

Složena državna organizacija (što su danas federacije kao jedini oblik složene države) 
podrazumijeva ustavno kompleksnu konstituciju države i diferencijaciju između federalnog 
nivoa vlasti, nivoa vlasti federalnih jedinica, te nivoa lokalne samouprave unutar federalnih 
jedinica. Ustavom federacije predviđa se i eventualna mogućnost regionalizacije federalne 
jedinice, koja se može uspostaviti ustavom federalne jedinice. Složena državna struktura 
konstitutivno i rerum natura simbolizira najviši stepen decentralizacije jer presumira postojanje 
najmanje tri nivoa vlasti u vertikalnoj podjeli zakonske nadležnosti i procesu odlučivanja.

Uz primjenu demokratskog imperativa podjele vlasti, neminovno se uspostavljaju organi 
zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na svim nivoima, što je organizacioni i funkcionalni 
aspekt djelovanja složene države. Organi javne uprave koji, pored političko-izvršnih organa, 

17 Šehić, Dž. (2006) Strateški menadžment i planiranje. Ekonomski fakultet, Sarajevo, str. 99.
18 Ustav Španije iz 1958. [Internet]. Dostupno na: www.senado.es. 
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čine izvršnu vlast, konstituiraju se prema tome na svim nivoima vlasti u skladu sa ustavnom 
raspodjelom nadležnosti.

Dakle, državnu upravu u organizacionom smislu čini skup svih državnih organa uprave 
koji obavljaju upravne poslove u najužem smislu19 na svim nivoima vlasti u državi, i koji su, kao 
takvi, naznačeni u ustavu i zakonima.

Racionalizaciju sistema javne uprave u složenoj državi, koja po svojoj prirodi poskupljuje 
svakako neekonomičnu organizaciju vlasti, moguće je postići:

 • ustavnom reformom (promjenom državnog uređenja, preraspodjelom ustavnih 
nadležnosti između federacije i federalnih jedinica20 itd.),

 • zakonskom promjenom principa konstituiranja i funkcioniranja organa javne uprave, 
odnosno pravilnim kombiniranjem teritorijalnog i realnog principa; stvaranjem 
zajedničkih organa uprave; podizanjem nivoa profesionalizma javnih službenika u 
kombinaciji s principom koncentracije poslova,

 • zakonskim sužavanjem, restrikcijom pravnog osnova za osnivanje dodatnih organa 
uprave.

Dobra javna uprava ne postiže se isključivo putem racionalizacije, jer praksa ukazuje 
na to da se bolji rezultati u reformama postižu zajedno s funkcionalnim unapređenjem 
javne uprave. Čisto organizaciona reforma javne uprave proizvod je upravne tehnike, koja 
zanemaruje ljudski faktor tretirajući javnu upravu kao tehnološki mehanizam, ne uzimajući u 
obzir “senzibilitet humanog potencijala” čiji rad realizira, primjenjuje metode rada, odnosno 
koji direktno otklanja ili povećava nedostatke funkcionalnog aspekta upravne djelatnosti. Od 
organizacije i veličine ukupne državne vlasti mnogo je važniji njen kvalitet, jer postoji moćna 
korelacija između kvaliteta vlade i dobrih ekonomskih i socijalnih ishoda21.

Javna uprava djeluje kao organizam, odnosno kao mehanizam gdje unutrašnji 
organizacioni elementi pokreću vanjsku, pojavnu formu i čine osnovni faktor funkcionalnosti 
javne uprave.

Država kao organizacija i kao institucija, organizacija državne zakonodavne, izvršne i 
sudske vlasti i institucija uspostavljenog sistema normi, teži pravnoj izvjesnosti i stabilnosti, 
čime ne dozvoljava i ne trpi vanjske pritiske i nastojanja za konstantnim promjenama. Zbog 
dinamike društvenih odnosa i društvenog razvoja, potreba za organizacionim i funkcionalnim 
reformama javne uprave kao centralne državne organizacije i djelatnosti je konstantna, ali 
je ograničenog obima i dometa, zbog težnje države za stabilizacijom i ostvarenjem pravne 
sigurnosti. Međutim, kada politički razvoj države i ukupno stanje u društvu prevazilaze 
stabilizacijski imperativ, organizaciono-funkcionalne reforme u sprezi svog međudjelovanja 
postaju nužnost u cilju uspostavljanja novog tzv. stabilizacijskog konsensa22.

19 Dimitrijević, P. (1959) Organizacija i metodi rada javne uprave. Savremena administracija, Beograd, str. 29.
20 Konkurentne, odnosno zajedničke nadležnosti između federacije i federalnih jedinica stvaraju ambijent 

za duplicitet resorno istih organa javne uprave, za razliku od tehnike isključivih nadležnosti i pretpostavke 
u korist federacije / federalnih jedinica. Detaljniji vidjeti: Merima Tanović (2016) Organizacija državne vlasti u 
federacijama sa osvrtom na ustavnosudsku zaštitu federalizma. Fakultet za upravu, Sarajevo.

21 Fukuyama, F. (2014) Political Order and Political Decay, from the industrial revolution to the Globalization of 
Democracy. Farrar, Straus and Giroux, str. 39.

22 Detaljnije o stabilizacijskom konsensu kao društvenom ugovoru gdje država kao organizacija i institucija 
odgovara stvarnom stanju u društvu vidjeti u: Pusić, E. (2002) Upravljanje u suvremenoj državi. Suvremena 
javna uprava, Zagreb, str. 115.
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Težište ukupne državne organizacije jeste organizacija državne uprave, ali je 
simptomatično, što potvrđuju mnogobrojna istraživanja, da organizacioni propisi predstavljaju 
formalne, nominalno-tehničke norme koje u potpunosti ne odgovaraju organizacionoj 
realnosti, već samo daju približnu sliku stvarnih organizacija. U organizacioni aspekt javne 
uprave udahnut je “kadrovski” život čija svakodnevnica diriguje dignitet službe, kvalitet i 
kvantitet rada.

U duhu izbjegavanja daljnjeg organizacionog usložnjavanja sistema javne uprave, ali i tzv. 
duplog kolosijeka, odnosno dupliranja nadležnosti organa uprave na različitim nivoima vlasti 
potrebno je:

 • jasno definirati principe osnivanja organa uprave zakonom kao općim pravnim 
aktom,

 • normirati resorni princip kao princip osnivanja organa uprave na višim nivoima vlasti,
 • s ciljem realizacije ustavne raspodjele nadležnosti, proširiti shvatanje srodnih 

društvenih oblasti odnosno povezivanja više upravnih oblasti, koji će doprinijeti 
smanjenju broja ministarstava kao tipičnog organa uprave,

 • normirati teritorijalni princip osnivanja organa uprave na nivou lokalne samouprave 
i eventualno kao princip za osnivanje dodatnih organa uprave,

 • normirati reorganizacioni princip stvaranja / osnivanja zajedničkih organa uprave na 
istom nivou vlasti,

 • normirati reorganizacioni princip koncentracije poslova dvije ili više upravnih 
organizacija (formiranje zajedničkih tehničkih službi – materijalno-finansijski poslovi, 
pravni i opći poslovi itd., te povezivanje poslova koji nisu iz osnovne djelatnosti organa 
javne uprave, npr. poslovi pisarnice i arhiv, odnosi s javnošću itd., i onih pomoćno-
tehničkog karaktera: održavanje zgrade, vozači, kuriri itd.),

 • uvesti princip prioritetnog razmatranja osnivanja novih unutrašnjih organizacionih 
jedinica postojećeg organa uprave, a izuzetnog osnivanja dodatnih organa uprave tj. 
uprava, upravnih organizacija, potrebnih za obavljanje stručnih upravnih poslova,

 • jasno i taksativno odrediti uslove za osnivanje samostalnih / nesamostalnih organa 
uprave,

 • naročito restriktivno postaviti uslove za osnivanje samostalnih organa uprave. 

3.1. Racionalizacija javne uprave i stvaranje zajedničkih organa 
uprave u unitarnim i složenim državama

U procesima reforme javne uprave, po pitanju restrukturiranja organizacije, ne može se 
zanemariti mogućnost i značaj stvaranja zajedničkih organa uprave, kao izlazne strategije za 
povezivanje organa uprave različitih administrativno-teritorijalnih jedinica, što bi za efekat 
imalo značajnu harmonizaciju upravnog djelovanja, stvaranje zajedničkih politika upravljanja, 
pojednostavljenje organizacione strukture i ekonomičnost uprave.

Jedan aspekt racionalizacije vanjske strukture organa uprave podrazumijeva 
konsolidaciju nekoliko prethodno postojećih organa uprave što je prijedlog koji odgovara 
ekonomskoj teoriji udruživanja privrednih društava gdje tehnika povezivanja služi principu 
ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti “udruženih snaga”23.

23 Wyman, B. (2001) Special Law Governing Public Service Corporations and All Others Engaged in Public 
Employment. Beard Books, Washington, ed. 2, str. 750.
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Organizaciona racionalizacija organa uprave, naročito u složenom državnom uređenju, 
dozvoljava povezivanje dvije ili više upravnih organizacija u jednu, gdje će se sa aspekta 
ekonomičnosti, maksimalno iskoristiti jedna struktura organizacionih elemenata, a ostvariti 
multiplicitet upravnih ciljeva. Vanjska reorganizacija organa javne uprave spajanjem ili 
stvaranjem zajedničkih organa uprave istog nivoa vlasti udovoljit će principu ekonomičnosti 
i u slučaju da dođe do:

 • neophodnog povećanja broja zaposlenih u zajedničkom organu uprave,
 • posebnog nagrađivanja za dodatan rad postojećeg radnog kolektiva.

Zahtjevom za smanjenje organizacionog obima javne uprave na obim koji je potreban za 
obavljanje ne samo tradicionalnih već savremenih zadaća države praktično se realizira princip 
ekonomičnosti, ali do nivoa koji nije nauštrb kvaliteta rada organa javne uprave.

4. Funkcionalni aspekt reforme javne uprave 
– metode rada u javnoj upravi
Funkcionalno unapređenje javne uprave kao instrumenta državne vlasti koji doprinosi, 

osigurava i ostvaruje ekonomski i socijalni napredak od vitalnog je značaja za društveno 
blagostanje i kao takvo je neprestani proces i izazov kojem treba ići u susret. Funkcionalnost 
javne uprave definira se putem tzv. 3E – efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti, a 
kvantitativno se mjeri putem kvaliteta pružene javne usluge. Smatra se da, ako se ne iskoriste 
prednosti dobrog upravljanja učincima, boljeg finansijskog menadžmenta i naprednijih 
sistema informacijskih tehnologija, dolazi do funkcionalnih propusta u standardu javne usluge, 
te pada na testu profesionalizma24. Unapređenje funkcionalnosti javne uprave podrazumijeva 
donošenje i primjenu niza novih propisa ili izmjenu postojećih, te inkorporaciju drugačijih 
metoda rada, a prema modelima najboljih uporednih praksi koje su univerzalno primjenjive 
na sve upravne organizacije. 

Reforma metoda rada organa javne uprave uvela je novi, isključivo funkcionalni pojam 
javne službe, po kojem javnu službu čini ukupnost organa javne uprave, ali i privatnih 
organizacija koje vrše djelatnost po javnim kriterijima, a zbog ostvarenja prava, pružanja 
usluge ili druge servisne materijalne radnje prema građanima25.

Optimizacija javne uprave je metodološki proces26 pretvaranja javne uprave u potpuno 
funkcionalni i najefektivniji mogući aparat. Javna uprava mora imati kapacitet da efikasno 
osigura i prati promjenjive ekonomske, socijalne, tehnološke zahtjeve. Kreatori razvojnih 
politika (tzv. policymakers) moraju sjediniti političke volje u pravcu optimizacije javne uprave 
koja će funkcionalno više odgovarati razvojnim trendovima i ekonomskom rastu27. Savremena 
javna uprava gradi funkcionalni dojam javnog servisa u službi građana, a reformski proces u 
metodama rada podrazumijeva:

24 Aherrn, B. (1997) Remarks by An Taoiseach at the Launch of the First Customer Service Action Plan of the 
Department of the Taoiseach. Government Information Services, Dublin, str. 16.

25 Detaljnije vidjeti u: Flynn, N. (1990) Public Sector Menagement. Knjiga I, Harvester-Wheatsheaf, London.
26 RESPA. The Optimization of Public Administration in the Western Balkan Region: Comparative Study with Baseline 

Analysis [Internet]. Dostupno na: www.respaweb.eu , str. 14.
27 Ibid, str. 14.
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 • reformu ukupnog službeničkog sistema (prava i obaveze javnih službenika, procedura 
zapošljavanja, kretanja u službi, nagrađivanja, ocjenjivanja, plaća, disciplinske 
odgovornosti, uslova za prestanak radnog odnosa),

 • naročito reformu sistema kretanja u službi i plaćanja po učinku (povezivanje postupka 
ocjenjivanja s mjerenjem učinka odnosno napredovanje/nagrađivanje odnosno 
degradiranje/prestanak radnog odnosa u vezi s rezultatima rada, reforma platnog 
sistema – uvođenje tzv. fleksibilnog dijela plaće),

 • uvođenje principa tzv. performance budgeting u reformu javnih finansija,
 • sistemske izmjene i harmonizaciju procesnih i materijalnih propisa, uz prateće 

vladine programe poboljšanja/unapređenja upravnog odlučivanja i pružanja usluga, 
 • jačanje instrumenata unutarinstitucionalnog nadzora rada i instancione kontrole, te 

kontrole drugih organa,
 • unapređenje e-uprave,
 • reorijentaciju organizacione kulture u pravcu izgradnje sistema koji promovira i 

uspostavlja standard napredne isporuke usluge i sistema vrijednosti koji u fokus 
stavlja potrebe građana kao klijenata, potrošača, korisnika,

 • inkorporaciju većeg broja instrumenata formalne participacije građana,
 • inkorporaciju instrumenata kontrole i praćenja rada organa javne uprave od strane 

građana i institucija civilnog društva.
Na metode rada organa javne uprave, a koje personificira i primjenjuje humani potencijal, 

zapravo utiču faktori radne sredine, prevashodno uslovi rada, zbog čega se navodi potreba 
za reformom različitih aspekata službeničkog sistema u svrhu poboljšanja individualnog i 
kolektivnog kvantiteta, ali i kvaliteta rada javnih službenika. Naročito je bitno spomenuti 
vezu između adekvatnog platnog sistema, odnosno reforme javnih finansija i funkcionalnog 
dostignuća tzv. 3E postulata. Kao uslov rada koji bitno determinira metodološki proces 
optimizacije rada navode se tehnička sredstva, odnosno nivo adekvatne upotrebe informacijskih 
tehnologija, a s kojim se povezuje trend stalnog unapređivanja i razvoja e-uprave.

Informacijske tehnologije potrebno je iskoristiti za konstrukciju elektronskih formi koje 
doprinose komunikaciji organa javne uprave i građana, kontinuiranoj kontroli organa javne 
uprave, te participativnoj demokratiji uopće. Sistem e-uprave koji doprinosi unapređenju 
metoda rada organa javne uprave svakako podrazumijeva aplikaciju “javna rasprava” s 
mogućnošću glasanja, program “pitajte rukovodioca”, monitoring aplikaciju o načinu rada 
organa javne uprave, online praćenje i obavještavanje o toku upravnog postupka, aplikaciju 
za tzv. pravovremeni feedback u slučajevima šutnje uprave, kršenja prava građana, načina 
vršenja materijalnih operacija itd.28. Nesumnjivo je da raspolaganje drugim naprednim 
tehničkim sredstvima i upotreba prednosti koje pružaju moderne informacijske tehnologije 
dovode do racionalnije upotrebe radnog vremena, skraćivanja postupaka, brže komunikacije, 
a time i efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti. Savremena tehnička sredstva naročito služe 
uspostavljanju vanjske kontrole organa javne uprave, te se koriste kao participativna metoda 
za ostvarenje građanske demokratije. Jačanje postojećih i uvođenje novih instrumenata 
kontinuiranog praćenja i unutrašnje kontrole rada javnih službenika dovode do tzv. operativne 
izvrsnosti ili efektivnosti zaposlenih, naročito što veći nivo odgovornosti (uz istovremeno veću 
samostalnost u odlučivanju) utiče na produktivnost.

28 O primjeni navedenih programa u komparativnoj praksi detaljnije vidjeti na: http://blogs.worldbank.org/
governance/five-ways-technology-improving-public-services [3.1.2017.]
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Funkcionalno unapređenje javne uprave u suštini predstavlja promjenu tehnika 
svakodnevnog rada, reformu “alata” (proceduralnih i materijalnih propisa) uz kumulativno 
unapređenje sredstava za rad, te kao takvo može rezultirati faktičkim reformama u oblasti 
upravnog odlučivanja i pružanja usluga.

4.1. Značaj kodeksa “dobrog administrativnog ponašanja” javnih službenika 
za dignitet, kredibilitet i kvalitet rada organa javne uprave

Metode rada i ukupan funkcionalni aspekt javne uprave prvenstveno zavise od profila 
javnih službenika koji odražavaju stanje, razvojnu politiku, stabilnost i uređenost sistema 
državne vlasti. Javni službenici, kao organizaciono-funkcionalna spona u upravnoj organizaciji 
diktiraju, odnosno stvaraju percepciju građana o državi. 

“Dobra javna uprava” doprinosi razvoju države, a u obavljanju te uloge zahtijeva najviše i 
najbolje administrativne standarde.

Uloga zakonodavne i političko-izvršne vlasti u okvirima ustavnih i zakonskih ovlaštenja 
veoma je značajna i podrazumijeva teret odgovornosti za predlaganje, usvajanje i izvršavanje 
propisa kojima se regulira službenički sistem i u tom sistemu naročito opći pravci kadrovskih 
kretanja (kadrovska politika), politika selekcije i regrutiranja, stručnog obrazovanja i stručne 
nadogradnje (usavršavanja), te posebno etički kodeks i/ili kodeks dobrog administrativnog 
ponašanja javnih službenika. Osnovni razlog odgovornosti izvršne vlasti za uspostavljanje 
adekvatnog službeničkog sistema jeste činjenica da su javni službenici vitalni, odnosno 
humani instrument koji promovira, ali i osigurava ljudska prava i slobode, s jedne strane, a 
opći, javni interes, s druge strane.

U reformskim procesima, ovi značajni segmenti upravljanja ljudskim potencijalima, 
pored zakonskih propisa, zahtijevaju formu općeg podzakonskog propisa, koji donosi vlada, 
nadležno ministarstvo ili specijalizirana agencija, a u svrhu modernizacije i profesionalizacije 
državne službe.

Uspostavljena, usvojena i aplicirana pravila uniformnog ponašanja javnih službenika 
predstavljaju vodič formalnih savjeta, praktičnih koraka koji osiguravaju kredibilitet i dignitet 
reprezenata javnog interesa u svim segmentima odnosa prema građanima.

Kodeks pravila ponašanja kreira, oblikuje i profilira efikasnog, odgovornog, otvorenog, 
javnog službenika posebno posvećenog i okrenutog prema građanima (tzv. citizen--centred 
public servant). Etički kodeks javnih službenika obezbjeđuje principijelno poštivanje principa 
zakonitosti, jačanje principa pravne sigurnosti i eliminaciju arbitrarnosti kod diskrecionog 
upravnog odlučivanja.

Značaj kodeksa dobrog administrativnog ponašanja koji supsumira etički kodeks je 
naročito u stvaranju harmonizirane kulture ponašanja u odnosu prema građanima, odnosno 
u praćenju evropskih ujednačenih standarda koji osiguravaju punu primjenu principa good 
governance u postupanju prema pravima i obavezama građanina i realiziranju javnog interesa.

Država polahko postaje svjesna značaja konkretnog ostvarenja funkcije javne uprave kao 
javne službe građana. Polazeći od ljudskih prava i sloboda, fundamentalno građansko pravo 
u savremenoj državi je pravo na javnu, odgovornu, stabilnu, dostupnu i efikasnu odnosno 
“dobru javnu upravu” i “dobro upravljanje” (good governance), iz čega proizlazi i pravo na 
“dobru” personifikaciju evropeiziranog imidža javne uprave u profilu javnog službenika.
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Evropska unija usvojila je Evropski kodeks dobrog administrativnog ponašanja, na osnovu 
prava građana EU na dobru administraciju29 iz Povelje o osnovnim pravima građana EU, koja je 
sastavni dio Lisabonskog ugovora. Osnovni principi “dobrog administrativnog ponašanja” su:

 • princip potpunog zakonitog postupanja,
 • princip zabrane diskriminacije,
 • princip zabrane zloupotrebe položaja,
 • princip srazmjernosti (upravne mjere i upravnog cilja, balansa u zaštiti javnog interesa 

i prava građana),
 • princip političke neutralnosti i nezavisnosti,
 • princip objektivnosti,
 • princip pravednosti,
 • princip legitimnih očekivanja, konzistentnosti, savjetodavnosti,
 • princip digniteta službe,
 • princip upotrebe jezika stranke itd.

Visoki standardi administrativnog ponašanja prema građanima u EU podržani su i velikim 
ingerencijama Ombudsmena EU u slučaju notificiranja građana zbog “loše administracije” u 
bilo kojoj od institucija EU, izuzev Evropskog suda pravde i Suda prve instance30.

5. Ulazak Bosne i Hercegovine u evropski 
administrativni prostor – preuzete obaveze 
i proces pristupanja Evropskoj uniji
Nastavak izgradnje i unapređenja pravnog okvira, organizacione i kadrovske strukture 

organa i institucija javne uprave Bosne i Hercegovine, odnosno izgradnja upravnih kapaciteta, 
prioritetni je zadatak od najviše važnosti u procesu tranzicije i euroatlantskih integracija. 

Država Bosna i Hercegovina je u prilici da, koristeći vremensku distancu, uvede i primijeni 
reformu javne uprave na osnovu iskustava i najboljih praksi evropskih zemalja, i time skrati 
put ka razvijenijim društvima.

Evropeizirana javna uprava je ujedno pristupni uslov u procesu pridruživanja EU predviđen 
političkim kriterijima iz Madrida i Kopenhagena, a s druge strane jedinstvena, pravna i politička 
prilika, odnosno mogućnost demokratizacije javne uprave i svih drugih institucija. Prema 
preuzetim obavezama BiH, član 111. Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju predviđa saradnju 
s ciljem unapređenja razvoja efikasne i odgovorne javne uprave, dopunjavajući prethodne 
reformske napore preduzete u ovoj oblasti31. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila 
je nekoliko važnih preporuka koje se odnose na reformu javne uprave i kodeks ponašanja 
javnih službenika. Iako nisu obavezujući akti, preporuke su izraz zajedničke politike zemalja 

29 Član 41. Povelje o osnovnim pravima EU [Internet]. Dostupno na: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/
text_en.pdf [14.2.2017.]

30 Ibid, čl. 43.
31 Detaljnije vidjeti na stranici Direkcije za evropske integracije [Internet]. Dostupno na: www.dei.gov.ba 

[6.3.2017.]
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članica32. Usvajanjem Reformske agende Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da reforma 
javne uprave bude jedna od ključnih oblasti, odnosno prioriteta za period njenog provođenja 
(2015.-2018.).33

5.1. Izvještaji Evropske komisije o napretku BiH –  
napredak u reformskom procesu BiH (2007.- 2016.)

Pregled izvještaja o napretku BiH pokazuje kako je Evropska komisija, ocjenjujući 
napredak BiH u procesu pridruživanja EU, prema političkim, ekonomskim i kriterijima, u 
domenu javne uprave iskazivala umjereni entuzijazam i naglašavala određenu progresiju u 
periodima kada je BiH usvajala reformske akte (Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan 
1 iz 2006., Revidirani akcioni plan 2011., Reformsku agendu 2015.), odnosno kada je dostavljen 
prvi izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku reformskog procesa.

Zbog slabosti procesa njihove realizacije i provizorne suštinske implementacije, u 
izvještajima dominira kvalifikacija malog / ograničenog napretka u reformi javne uprave, sve 
do izvještaja o napretku iz 2016., kada se, nakon 11 godina od početka reformskog procesa, 
konačno zaključilo da je BiH zapravo u ranoj fazi reforme javne uprave. Zabilježena je 
reformska stagnacija, odnosno da od 2014. “nije bilo napretka” u domenu javne uprave, te su u 
izvještaju iz 2015. formulirane osnovne preporuke za nastavak reformskog procesa. Navedene 
preporuke su u istoj formi prenesene u izvještaj iz 2016., nakon što je zabilježen ozbiljan zastoj 
i kašnjenje sa usvajanjem novog strateškog okvira.

Osnovni problemi javne uprave BiH koje prepoznaje Evropska komisija prema izvještajima 
u periodu 2005.- 2016.34 su:

 • glomaznost administrativnih struktura, fragmentacija, rascjepkanost i nejasna 
podjela nadležnosti,

 • nedovoljni i slabi administrativni kapaciteti za provođenje acquisa,
 • politizacija i etnicizacija državne službe,
 • finansijska (ne)održivost javne uprave,
 • sve funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi (zasluge i 

kompetencije, službenički sistem, procedure zapošljavanja, napredovanje, 
profesionalizacija itd.),

 • rascjepkanost reforme javnog sektora i slabe izvršne ovlasti Ureda koordinatora za 
reformu javne uprave,

 • slaba koordinacija i komunikacija nivoa vlasti u izradi propisa,
 • negativan uticaj složene podjele nadležnosti na funkcionalnu podjelu uloga u procesu 

evropskih integracija i efikasno pružanje usluga.
Ponavljanje kategorijalnih, sistemskih problema u javnoj upravi BiH pokazuje da suštinski 

nikad nije bilo objektivno vidljivog pomaka u ovom reformskom procesu, odnosno da je na 

32 Posebno su bitne Preporuke Parlamentarne skupštine 1617 (2913) o reformi državne službe u Evropi i uz 
nju vezan Izvještaj Odbora ministara iz 2000. godine, Preporuka R (2000) 6 o statusu javnih službenika, te 
Preporuka R(2000) 10 o kodeksu ponašanja javnih službenika (Council of Europe, Parliamentary Assembly, 
Committee on Economic Affairs and Development, doc. 9711, 19. 02. 2003. [Internet]. Dostupno na: www.coe.
org [7.2.2017.]

33 Detaljnije vidjeti Reformska agenda (2015-2018) [Internet]. Dostupno na: www.vladafbih.gov.ba [7. 2. 2017.]
34 Detaljnije izvještaje o napretku vidjeti na stranici DIrekcije za evropske integracije [Internet]. Dostupno na: 

www.dei.gov.ba 
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samom početku nedostajalo stvarno političko opredjeljenje, faktički kompetentan centralni 
nosilac reforme, adekvatan strateški okvir, te kvalitetan proces praćenja i evaluacije napretka. 
U posljednjem Izvještaju o napretku Evropske komisije iz 2016. navodi se da je BiH u “ranoj fazi 
reforme javne uprave”, a faktički nakon desetogodišnjeg neuspjelog reformskog procesa i još 
neusvojenog novog strateškog okvira35. 

6. Zaključak
Korjenita reforma javne uprave u složenim državama, u kojima funkcioniranje državne 

vlasti zahtijeva formiranje organa javne uprave na svakom od vertikalnih nivoa ukupne 
državne organizacije, zapravo podrazumijeva provođenje ustavne reforme, odnosno 
redefiniranje podjele nadležnosti, koji uz pravilnu zaštitu hijerarhije državnih organa i pravnih 
propisa pred ustavnim sudom, automatski dovode do reorganizacije javne uprave i smanjenja 
rascjepkanosti pravnog sistema.

Sekundarno, smanjenje pravne rascjepkanosti u složenoj državi moguće je planskim 
usklađivanjem dugoročne politike i pravnih propisa, a putem usvajanja strateških 
dokumenata nadležnih organa centralne vlasti, uz adekvatna sredstva monitoringa, kontrole 
i uspostavljanja kvalitetnih indikatora učinka, evaluacije reformskog procesa.

Stvarna politička volja, pretvorena u pravna sredstva, prevashodno garantira reformski 
uspjeh, inače zbog “institucionalne nemoći” nadležne institucije ne mogu garantirati, osigurati 
niti adekvatno provesti reformske mjere.

Suština problematike ekonomičnosti javne uprave nije glomazan, već upravni aparat koji 
ne odgovara ni potrebama države niti pruža usluge građanima, odnosno problem nije skupi 
birokratski aparat, već sistem javne uprave koji, organizaciono i funkcionalno, ne opravdava 
uloženi novac. Reforma javne uprave u oblasti javnih finansija treba predvidjeti reformske 
mjere koje bitno smanjuju ili dokidaju neracionalno trošenje budžetskih sredstava i to u 
pravcima koji organizaciono ili funkcionalno ne unapređuju javnu upravu. Opravdano trošenje 
budžetskih sredstava, naročito u reformskim procesima, znači svojevrsno ulaganje u pojedine 
segmente strukture upravne organizacije i metode rada, a koja značajno utiču na efikasnost i 
efektivnost rada organa javne uprave, odnosno adekvatnu zaštitu javnog interesa i pružanje 
usluga građanima.

Potpuna, sistemska i korjenita reforma javne uprave, s naučnog gledišta36 podrazumijevala 
bi ustavnu i niz zakonskih reformi kojima bi se složena javna uprava pojednostavila s dva 
osnovna aspekta: organizacionog i funkcionalnog. 

35 O novom Strateškom okviru za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini (2017-2022) su 16. i 17.11.2017. 
održane dodatne javne konsultacije u Banjoj Luci i Sarajevu. Kako nije usvojen u 2017. godini, vrlo je sporan 
period njegovog važenja i buduće primjene, koja će biti moguća tek usvajanjem pratećeg akcionog plana.

36 Uz primjenu demokratskog imperativa podjele vlasti, neminovno se uspostavljaju organi zakonodavne, 
izvršne i sudske vlasti na svim nivoima, što je organizacioni i funkcionalni aspekt djelovanja složene države. 
Organi javne uprave, koji pored političko-izvršnih organa čine izvršnu vlast, konstituiraju se prema tome na 
svim nivoima vlasti u skladu sa ustavnom raspodjelom nadležnosti. Npr. konkurentne, odnosno zajedničke 
nadležnosti između federacije i federalnih jedinica stvaraju ambijent za dupliciranje resorno istih organa javne 
uprave, za razliku od tehnike isključivih nadležnosti i pretpostavke u korist federacije / federalnih jedinica, 
dok i jedna i druga tehnika, u svakom slučaju, stvaraju organizaciono-funkcionalni ambijent većeg stepena 
složenosti naspram unitarnih država. Detaljnije vidjeti u: White, L.D. (1955) Introduction to the Study of Public 
Administration. 4th Edition, New York, str. 174.
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Unitarne države imaju samo jednu punu organizaciju organa državne vlasti (zakonodavne, 
političko-izvršne, upravne i sudske), dok složene države imaju dvije ili više, što usložnjava i 
poskupljuje ukupnu državnu strukturu37. U skladu s teorijom države i prava, ustavna promjena 
složenog državnog uređenja dovodi do modifikacije državne strukture u smislu smanjenja 
broja nivoa vlasti (njihovim ukidanjem, odnosno spajanjem), smanjenja mogućnosti pravne 
rascjepkanosti i pravne nesigurnosti koju izaziva brojnost i različitost procesnih i materijalnih 
pravnih propisa u upravnim postupcima i sporovima, a time i smanjenja kadrovske strukture 
odnosno optimizacije organa javne uprave. Promjenom državnog uređenja nužno se ostvaruje 
i tzv. vanjska reorganizacija organa državne uprave, odnosno racionalizacija broja vršilaca 
upravne djelatnosti.

Osnovni cilj reforme javne uprave nije politički, već pravno racionalan, cilj koji zahtijeva 
niz legislativnih koraka kojim se (re)formira postojeća, odnosno uspostavlja nova ekonomski 
održiva i efikasna javna uprava na svim nivoima vlasti u BiH.

Konačno, reforma javne uprave jedan je od osnovnih, neispunjenih uslova za daljnji 
evrointegracijski put naše zemlje, koji zahtijeva izgradnju institucionalnih i kadrovskih kapaciteta 
sposobnih za transpoziciju pravne tečevine EU u domaći pravni sistem. Reforma javne uprave 
nadalje znači formiranje upravnih kapaciteta spremnih za evropsku budućnost BiH, a kao takav 
zahtijeva sistemska, beskompromisna i korjenito drugačija pravna rješenja od postojećih.
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Sažetak: Autorica u radu analizira pravila o međunarodnoj nadležnosti sudova u 
predmetima izdržavanja djece u pravu Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH). Posebno 
apostrofira činjenicu da se Sud pravde EU prilikom tumačenja odredbi o međunarodnoj 
nadležnosti za izdržavanje djece vodio kriterijem proksimiteta, koji se ostvaruje u okviru 
koncepta redovnog boravišta djeteta. Autorica smatra da bi akceptiranje ovog koncepta 
u smislu izmjene i/ili dopune postojećih odredbi o međunarodnoj nadležnosti sudova u 
predmetima izdržavanja djece u pravu BiH vodilo zaštiti najboljeg interesa djeteta, koja je 
proklamovana najvišim unutrašnjim i međunarodnim pravnim aktima. Istovremeno bi se na 
ovaj način izvršilo usklađivanje odnosnog dijela procesnog međunarodnog privatnog prava s 
pravnom tečevinom EU.

Ključne riječi: izdržavanje, pravila o nadležnosti, EU, BiH, najbolji interes djeteta, 
usklađivanje

Rules on international jurisdiction of courts in cases of guardianship over children in EU 
law and in Bosnia and Herzegovina’s law

Summary: The author analyses the rules on international jurisdiction of courts in cases 
of obligations related to guardianship over children in EU and Bosnia and Herzegovina. 
She particularly emphasizes the fact that the Court of Justice of the EU, in interpreting the 
provisions on international jurisdiction for guardianship over children, has been guided by 
the proximity criterion, which is realized through the concept of a habitual residence of the 
child. The author believes that the acceptance of this concept in terms of amending and/or 
supplementing existing provisions on the international jurisdiction of courts in guardianship 
cases in BiH legal system would lead to protection of the best interest of the child, which was 
proclaimed by the highest internal and international legal acts. At the same time, the relevant 
part of the procedural private international law will be harmonised with the EU acquis.

Key words: maintenance, rules on jurisdiction, EU, BiH, best interest of the child, 
harmonisation
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1. Uvod
Trend velikih migracija stanovništva neminovno vodi povećanju broja prekograničnih 

privatnopravnih (porodičnih) odnosa. Nažalost, nije zanemarljiv broj slučajeva koji se završi 
razvodom braka - postupkom uz koji se vrlo često postavlja pitanje roditeljske odgovornosti i 
izdržavanja djece, odnosno ostvarivanje izdržavanja djeteta u prekograničnim predmetima.1 
Imajući u vidu da obaveza izdržavanja djeteta nije jednako uređena u pravnim sistemima 
različitih zemalja, te činjenicu da primjena odgovarajućeg materijalnog prava u vezi sa 
izdržavanjem zavisi od toga koja će pravila o međunarodnoj nadležnosti biti primijenjena, ne 
iznenađuje da se EU zakonodavac opredijelio za donošenje Uredbe o nadležnosti, relevantnom 
pravu, priznanju i izvršenju odluka i o saradnji u predmetima koji se odnose na obaveze 
izdržavanja2, kako bi stvorio jedinstven akt s unificiranim pravilima za sve države članice, 
a čiji je cilj da se olakša postavljanje zahtjeva za izdržavanje s inostranim elementom, te da 
povjerilac izdržavanja lakše dobije odluku koja je automatski izvršna u drugoj državi članici. 

S druge strane, Bosna i Hercegovina je država koja se Sporazumom o stabilizaciji i 
pridruživanju obavezala na usklađivanje, te adekvatno provođenje postojećeg i budućeg 
zakonodavstva s pravnom tečevinom EU. Pravila o međunarodnoj nadležnosti u pitanjima 
izdržavanja djece koja se primjenjuju u BiH sadržana su kako u različitim bilateralnim 
konvencijama, tako i u Zakonu o međunarodnom privatnom pravu. Odredbe o međunarodnoj 
nadležnosti sudova u pitanjima izdržavanja djece iz Zakona o međunarodnom privatnom 
pravu FBiH i RS-a nisu usklađena sa acquisem.

Uz to, veliki je broj državljana BiH koji žive van granica domovine, uglavnom u državama 
članicama EU, pa je izuzetno važno ispitivanje mogućnosti zaključivanja međunarodnih 
sporazuma s državama članicama EU, s obzirom na predmet ovog rada.

S tim u vezi, u prvom dijelu rada razmatraju se osnove za međunarodnu nadležnost 
sudova u predmetima izdržavanja u skladu s Uredbom o izdržavanju, ukazujući naročito na 
koncept tumačenja ovih odredbi od Suda pravde EU u smislu davanja primarnog značaja 
standardu najboljeg interesa djeteta.

U drugom dijelu rada analizira se primjena pravila o međunarodnoj nadležnosti sudova u 
BiH u predmetima zakonskog izdržavanja djece, navodeći da je primarni kriterij za utvrđivanje 
ove nadležnosti prebivalište, odnosno državljanstvo stranke.

O obavezi usklađivanja odnosnog domaćeg zakonodavstva sa acquisem i mogućnostima 
bilateralnog uređivanja oblasti koja je predmet ovog rada piše se u trećem dijelu rada.

Na kraju slijede zaključna razmatranja.

1 Vidjeti više u Duraković, A. (2015) Ostvarivanje izdržavanja djeteta u prekograničnim predmetima [Internet].
Dostupno na: eprints.ibu.edu.ba/2995/2/010%20Ana%20Duraković%20-%20ZRM.pdf [ 26.9.2017].

2 Official Journal of the European Union, L 7/1, 10.1.2009. 
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2. Međunarodna nadležnost sudova u predmetima 
izdržavanja djece u pravu Evropske unije
Međunarodna nadležnost sudova u predmetima o izdržavanju na nivou Evropske unije 

uređena je Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18.12.2008. o nadležnosti, relevantnom pravu, 
priznanju i izvršenju odluka i o saradnji u predmetima koji se odnose na obaveze izdržavanja 
(Uredba o izdržavanju). Zbog posebne prirode obaveze izdržavanja, pojavila se dilema o pitanju 
primjene zakonodavne procedure na postupak donošenja ovog akta. Naime, iako je jasno da 
postoji neraskidiva veza između obaveze izdržavanja i drugih segmenata porodičnopravnih 
odnosa, Evropska komisija (EK) zauzela je stav da se radi o obavezama sui generis u kojima 
dominantnu ulogu ima novčana obaveza, te da se s obzirom na to ova vrsta pravnog odnosa 
treba smatrati dijelom građanskopravne materije imovinskog karaktera3. Ovo pitanje dobiva 
na značaju ako se u obzir uzme činjenica da je Ugovorom iz Nice4 učinjen izuzetak s obzirom na 
provođenje zakonodavne procedure u oblasti porodično - pravnih odnosa5. Komisija je u svom 
prijedlogu za donošenje Uredbe konstatirala da bi, zbog posebnih veza koje postoje između 
obaveze izdržavanja i materije porodičnopravnih odnosa, bilo opravdano oblast izdržavanja 
izuzeti od primjene redovne zakonodavne procedure. Ipak, zbog novčanog karaktera 
obaveza, te dosadašnje prakse EU zakonodavca da u procesu unifikacije pojedinih oblasti 
međunarodnog privatnog prava uvrsti obaveze izdržavanja u akte EU građanskopravnog 
imovinskog karaktera6, prevladao je stav da se Uredba o izdržavanju donese u skladu s 
redovnom zakonodavnom procedurom, odnosno procedurom saodlučivanja kvalificiranom 
većinom7.

 S ciljem postizanja što veće prohodnosti odluka koje se odnose na obaveze izdržavanja, 
zakonodavac je predvidio da takve odluke budu automatski izvršive u drugim državama 
članicama, bez posebnih formalnosti. Kako bi se taj cilj lakše ostvario, donesen je instrument 
koji na sveobuhvatan način uređuje materiju nadležnosti, relevantnog prava, priznanja i 
izvršenja, te saradnje u predmetima koji se odnose na obaveze izdržavanja8.

Uredba o izdržavanju primjenjuje se ratione materiae na obaveze izdržavanja koje 
proizlaze iz porodičnopravnih odnosa, roditeljstva, braka ili srodstva po tazbini9. Stupanjem 
na snagu ove uredbe, područje koje se odnosi na nadležnost, te priznanje i izvršenje obaveze 
izdržavanja je modificirano, odnosno isključeno iz polja primjene Uredbe “Brisel I”10.

Polje primjene nužno je posmatrati u zavisnosti od oblasti koja se Uredbom regulira. Tako 
se, s obzirom na pitanja nadležnosti, polje primjene Uredbe ograničava na prostor država 
članica EU11.

3 Commision Communication of 15 December 2005 Calling on the Council to Provide for Measures Relating to 
Maintenance Obligations Taken under Article 65 of the Treaty Establishing the European Community to be 
Governed by the Procedure Laid Down in Article 251 of that Treaty, COM (2005) 648 final.

4 Treaty of Nice, Official Journal C 80, 10.3.2001.
5 Član 67. Ugovora iz Nice.
6 Tako su obaveze izdržavanja bile obuhvaćene poljem primjene Uredbe 44/2001 (Brisel I), te Uredbe 805/2004 o 

stvaranju Evropskog izvršnog naloga za neosporene zahtjeve, Official Journal of the European Communities, L 
143, 30. 4. 2004. Obaveze izdržavanja su međutim isključene iz polja primjene Uredbe 2201/2003 “Brisel II i IIa”.

7 Prijedlog Uredbe o izdržavanju, COM (2005) 649 final, Brussels, 15. 12. 2005., str. 8. 
8 Tačka 9. i 10. preambule Uredbe o izdržavanju.
9 Član 1. stav 1. Uredbe o izdržavanju.
10 Vidjeti i član 68. stav 1. i član 75. stav 2. tačka (b) Uredbe o izdržavanju.
11 Vidjeti član 3. – 7. Uredbe o izdržavanju.
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Pravila o nadležnosti Uredbe o izdržavanju strukturirana su na način koji, prije svega, 
omogućava očuvanje interesa povjerioca izdržavanja12. Iako su obaveze izdržavanja usko 
vezane za određene porodičnopravne relacije, njihov prevashodno novčani karakter svrstava 
ih u opća građanskopravna pitanja imovinskog karaktera, pa je u tom smislu mogućnost 
stranaka da prorogiraju nadležnost sudova daleko šira nego u drugim oblastima porodičnog 
prava. Ipak, vezanost za porodične odnose modificira mogućnost prorogacije, pa je u 
određenim slučajevima i ne dozvoljava. To će biti slučaj ako se spor odnosi na izdržavanje 
djeteta koje je mlađe od 18 godina13.

Shodno navedenom, može se smatrati da je osnovni princip kod određivanja nadležnosti 
u predmetima izdržavanja autonomija stranaka14, pri čemu nadležnost izabranog suda 
postaje isključiva, osim ako su se stranke drugačije sporazumjele15. U tom smislu u Uredbi o 
izdržavanju navode se sudovi država članica o čijoj nadležnosti se stranke, povjerilac i dužnik 
izdržavanja16 mogu sporazumjeti, kao u pogledu rješavanja sporova koji su već nastali među 
strankama, tako i u pogledu onih koji tek mogu nastati. Pri tome su posebno regulirana pravila 
o nadležnosti za sporove o izdržavanju između bračnih partnera ili bivših bračnih partnera 
koji imaju mogućnost alternativnog izbora suda koji je nadležan da riješi njihov spor u bračnoj 
materiji ili suda, odnosno sudova države članice u kojoj su bračni partneri imali svoje posljednje 
zajedničko redovno boravište u trajanju od najmanje godinu dana17.

U ostalim sporovima koji za predmet imaju obaveze izdržavanja, stranke mogu izabrati 
sud ili sudove države članice u kojoj jedna od stranaka ima redovno boravište, odnosno sud 
ili sudove države članice čiji je državljanin jedna od stranaka, te ako su se stranke opredijelile 
da isključivu nadležnost povjere sudu ili sudovima države ugovornice Luganske konvencije, a 
koja nije ujedno država članica EU, na sporazum o nadležnosti primijenit će se odredbe ove 
konvencije18. Prorogacioni sporazum Uredba uslovljava postojanjem temporalne determinante 
propisujući da veza sa sudom, odnosno sudovima države članice čija nadležnost može da se 
izabere mora postojati u vrijeme zaključenja sporazuma o izboru suda ili u vrijeme kada je 
pred sudom pokrenut postupak. Sporazum o nadležnosti mora biti u pisanoj formi, pri čemu 
se svaka komunikacija elektronskim sredstvima, kojom se osigurava trajni zapis sporazuma, 
ima smatrati ekvivalentom pisane forme19.

Ako stranke nisu sporazumno odredile nadležnost, primjenjuju se osnovi opće nadležnosti 
(član 3. Uredbe o izdržavanju), te ako se tuženi ne odazove pozivu i ne pristupi sudu države 
članice, dolazi u obzir primjena člana 5. Uredbe o izdržavanju.

Tako će prema članu 3. Uredbe o izdržavanju biti nadležan sud mjesta redovnog 
boravišta tuženog, odnosno dužnika izdržavanja, ili sud mjesta redovnog boravišta povjerioca 
izdržavanja20. Uredbom se propisuje i atrakciona nadležnost u situacijama u kojima je prema 
lex fori propisima ustanovljena nadležnost suda države članice da postupa u predmetima koji 

12 Vidjeti tačku 15. preambule Uredbe o izdržavanju.
13 Član 4. stav. 3. Uredbe o izdržavanju.
14 Tačka 19. preambule Uredbe o izdržavanju.
15 Član 4. Uredbe o izdržavanju.
16 Vidjeti u tom smislu član 2. stav 1. tačka 10. i 11. Uredbe o izdržavanju. Vidjeti i tačku 14. preambule Uredbe o 

izdražavanju.
17 Član 4. stav 1. tačka (c) Uredbe o izdržavanju. Vidjeti i tačku 19. preambule Uredbe o izdržavanju.
18 Član 4. stav 1. tačka (a) i (b) i stav 4. Uredbe o izdržavanju. Uredba o izdržavanju ne zamjenjuje odredbe o 

nadležnosti Luganske konvencije, za razliku od odnosnih odredbi ranije važeće Uredbe “Brisel I”.
19 Član 4. stav 2. Uredbe o izdržavanju.
20 Član 3. tačka (a) i (b) Uredbe o izdržavanju.
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se odnose na status lica u pitanju, odnosno na roditeljsko pravo, ako se pitanje izdržavanja 
javlja kao sporedno u odnosu na predmet postupka, izuzev ako se takva nadležnost zasniva 
isključivo na državljanstvu jedne od stranaka u postupku21.

Iz odredbe člana 5. Uredbe o izdržavanju vidljivo je da Uredba sadrži i pravilo o prešutnom 
izboru u korist suda države članice čijem se pozivu tuženi odazove i pristupi sudu, osim u 
slučaju da je tuženi pristupio da bi osporio nadležnost suda.

S ciljem zaštite interesa povjerioca izdržavanja, Uredbom se predviđaju i posebna pravila 
o nadležnosti, i to:

 • utvrđivanje supsidijarne nadležnosti ako tuženi nema redovno boravište u državi 
članici, već u trećoj zemlji, čime se otklanja mogućnost primjene nacionalnog 
procesnog prava22;

 • ustanovljavanje odredbe o nadležnosti sudova država članica u situaciji kada je slučaj 
bliže povezan s pravom treće zemlje (forum necessitatis). Osnov za izuzetnu (kurziv: 
J.A.) primjenu ove odredbe postoji kada je pokretanje postupka pred organom treće 
države nemoguće, npr. zbog građanskog rata. Ipak, nadležnost po ovom osnovu 
može biti ustanovljena samo ako postoji dovoljno jaka veza s državom članicom pred 
čijim sudom se pokreće postupak, npr. državljanstvo jedne od stranaka23;

 • ustanovljavanje posebnog pravila o nadležnosti koje se odnosi na postupke koji imaju 
za predmet zahtjev dužnika obaveze za izmjenu postojeće ili donošenje nove odluke o 
izdržavanju. Takav zahtjev može dužnik izdržavanja podnijeti samo u državi u kojoj je 
povjerilac izdržavanja imao redovno boravište u vrijeme i nakon donošenja odluke24.

Dakle, prilikom normiranja opće međunarodne nadležnosti iz člana 3. Uredbe, EU 
zakonodavac vodio se kriterijem redovnog boravišta. Međutim, kako ovaj akt ne sadrži 
definiciju ovog pojma, mora mu se dati autonomno značenje, nezavisno od tumačenja koja 
ovaj termin ima u nacionalnim sistemima pojedinih država članica. U tom smislu, nezaobilazna 
je praksa Suda pravde EU u vezi s tumačenjem Uredbe EU o nadležnosti, priznanju i izvršenju 
stranih sudskih odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti (Uredba 
EU br. 2201/2003)25, budući da se EU zakonodavac prilikom donošenja ovih instrumenata 
i normiranjem kriterija redovnog boravišta vodio (posebno) potrebom zaštite najboljeg 
interesa djeteta26.

Član 3. tačka (c) Uredbe o izdržavanju odnosi se na akcesorno postupanje suda koji je u 
skladu sa svojim pravom nadležan za postupke o statusu osobe čiji je predmet o izdržavanju 
povezan s tim postupkom, osim ako nadležnost nije utemeljena isključivo na državljanstvu 
jedne od strana. Članom 3. tačka (d) istog akta određeno je akcesorno postupanje suda države 
članice, koji je u skladu sa svojim pravom nadležan za postupke o roditeljskoj odgovornosti, 
osim ako nadležnost nije utemeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana.

Preduslov za utvrđivanje akcesornog postupanja suda u slučaju zahtjeva za izdržavanje 
djece iz tač. (c) i (d) jeste da nadležnost suda u glavnom postupku (postupak za rastavu braka, 
okončanje bračne veze roditelja maloljetnog djeteta ili postupak o roditeljskoj odgovornosti) 

21 Član 3. tačka (c) i (d) Uredbe o izdržavanju.
22 Tačka 15. preambule i član 6. Uredbe o izdržavanju.
23 Tačka 16. preambule i član 7. Uredbe o izdržavanju.
24 Tačka 17. preambule i član 8. Uredbe o izdržavanju.
25 Službeni list EU, L 338/1, od 23.12.2003. 
26 Vidjeti predmet C (C-376/14 PPU), predmet A (C – 523/07), Detiček (C-403/09 PPU), Mercredi (C-497/10 PPU). 
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nije utemeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana. Osim toga, ukoliko se postupak 
za razvod braka i postupak o roditeljskoj odgovornosti vode pred forumima različitih država 
članica, Uredba nije precizna s obzirom na način primjene navedenih odredbi u pogledu 
zahtjeva za izdržavanje djeteta koji se s obzirom na navedene sporove javlja kao akcesoran. 
Drugim riječima, postavlja se pitanje da li se pomenute odredbe iz tač. (c) i (d) međusobno 
isključuju, ili se podrazumijeva da imaju alternativni karakter, odnosno da oba suda, tj. sud pred 
kojim se vodi postupak za rastavu braka, kao i sud pred kojim se vodi postupak o roditeljskoj 
odgovornosti mogu biti nadležni u pogledu zahtjeva za izdržavanje djece? Ili, imajući u vidu 
odredbe o međunarodnoj litispendenciji, ako je zahtjev za izdržavanje kao akcesoran prvo 
postavljen pred sudom države članice koji odlučuje o rastavi braka, može li istovjetan zahtjev 
biti postavljen i pred sudom države u kojoj djeca imaju redovno boravište?

Upravo ovo pitanje pojavilo se pred Sudom pravde EU u slučaju A v. B (C-184/14)27, kada je, 
u osnovi, ponuđen koncept tumačenja koji na određeni način relativizira značaj principa “ranije 
pokrenutog postupka” u skladu s pravilima međunarodne litispendencije u korist standarda 
najboljeg interesa djeteta, koji se u slučaju zahtjeva za izdržavanje manifestira kroz kriterij 
proksimiteta.

Kako se u obrazloženju presude navodi28, gospodin A i njegova supruga gospođa B, kao i 
njihovo dvoje maloljetne djece, državljani su Italije, ali trajno nastanjeni u Londonu (Ujedinjeno 
Kraljevstvo). Djeca su rođena u Londonu 2004., odnosno 2008. godine. Tužbom iz februara 
2001. godine, koju je gospodin A pokrenuo protiv gospođe B pred sudom u Milanu, zatražio 
je rastavu njihovog braka, krivicom gospođe B, te podjelu staranja o dvoje maloljetne djece, 
utvrđujući mjesto boravišta na adresi njihove majke. Predložio je da na ime izdržavanja uplaćuje 
mjesečni iznos u visini od 4000 eura. Gospođa B podnijela je protivtužbeni zahtjev u Londonu, 
ali zbog isključive krivice njenog supruga, zahtijevajući da joj se na ime izdržavanja dodijeli 
mjesečni iznos u visini od 18.700 eura, pri čemu je također osporila nadležnost italijanskog 
suda u pitanjima prava na staranje, utvrđivanje mjesta boravišta djece, održavanje odnosa i 
kontakata s djecom te učešća u njihovom izdržavanju, smatrajući da je o tim pitanjima nadležan 
britanski sud, s obzirom na činjenicu da su supružnici živjeli u Londonu, te da su tamo rođena 
njihova djeca, gdje i dalje borave. Rješenjem iz novembra 2012. Tribunale di Milano proglasio se 
nadležnim za odlučivanje o zahtjevu za rastavu braka, na osnovu odredbe člana 3. stav 1. tačka 
(b) Uredbe 2201/2003, odnosno na osnovu zajedničkog državljanstva bračnih partnera.

Međutim, u pogledu zahtjeva koji se odnosi na pitanja roditeljske odgovornosti, sud u 
Milanu zauzeo je stav da su u pogledu ovog predmeta isključivo nadležni britanski sudovi, s 
obzirom na to da djeca borave u Londonu29.

U pogledu izdržavanja, sud u Milanu napravio je jasnu razliku između zahtjeva za 
izdržavanje gospođe B, koji je smatrao akcesornim u odnosu na postupak o statusu osobe 
ili čak i u odnosu na postupak za rastavu braka, a shodno odredbi člana 3. tačke (c) Uredbe 
o izdržavanju. Istovremeno, ovaj sud oglasio se međunarodno nenadležnim kada je riječ o 
zahtjevu za izdržavanje djece, smatrajući ovaj zahtjev akcesornim u odnosu na postupak o 
roditeljskoj odgovornosti, smatrajući da su o tom zahtjevu nadležni odlučivati britanski sudovi. 
Smatrajući da su italijanski sudovi nadležni i za odlučivanje o pitanju izdržavanja djece, gospodin 
A je protiv odluke suda iz Milana podnio žalbu Vrhovnom kasacionom sudu, pozivajući se na 

27 A v. B (C-184/14), 16.7.2015. 
28 Stav 15 – 25. Odluke A v. B.
29 Član 8. stav 1. Uredbe Brisel II a.
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povredu člana 3. tačke ( c) Uredbe o izdržavanju. U žalbi se dalje navodi da je tumačenje člana 3. 
tačke (d) Uredbe o izdržavanju na kojem je sud u Milanu temeljio svoju odluku o nenadležnosti 
u pogledu zahtjeva za izdržavanje djece pogrešno. 

S obzirom na navedeno, Vrhovni kasacioni sud uputio je zahtjev Sudu pravde EU za 
tumačenje odnosa odredbe člana 8. Uredbe Brisel IIa i člana 3. Uredbe o izdržavanju, a s obzirom 
na uslove navedene u članu 3. tač. (c ) i (d).

U osnovi, Sud pravde EU je u ovom slučaju prednost dao kriteriju proksimiteta koji se 
manifestira kroz koncept redovnog boravišta djeteta u odnosu na pravilo o litispendenciji, 
odnosno kriteriju da o zahtjevu raspravlja sud pred kojim je postupak ranije pokrenut. U 
tom smislu, Sud pravde EU oslonio se na mišljenje generalnog pravobranioca Yvesa Bota30. 
Analizirajući ovaj predmet, on je zauzeo nešto drugačiji pristup u odnosu na dotadašnje 
uobičajeno tumačenje porodičnog prava EU, upozoravajući na izuzetnu važnost standarda 
najboljeg interesa djeteta prilikom tumačenja odredbi o međunarodnoj nadležnosti sudova 
zasnovanih na kriteriju proksimiteta31. 

Najbolji interes djeteta proklamiran je kao vodeći princip članom 24. stav 2. Povelje 
Evropske unije o osnovnim pravima, u kojem se navodi da “u svakom djelovanju koje se odnosi 
na djecu, bez obzira na to provode li ga tijela javnih ili privatnih institucija socijalnog staranja, 
sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, primarni cilj mora biti zaštita interesa djeteta”. 
Zaštita interesa djeteta je standard, cilj, pristup, ključni pojam, koji mora razjasniti, prožimati i 
nadopuniti sve unutrašnje standarde, politike i odluke, te proračune koji se odnose na djecu32.

Imajući u vidu navedeno, EU zakonodavac se prilikom donošenja Uredbe Brisel IIa, te 
normiranja pravila o nadležnosti u predmetima povezanim s roditeljskom odgovornošću vodio, 
prije svega, potrebom zaštite najboljeg interesa djeteta33. U pogledu pravila o međunarodnoj 
nadležnosti, najbolji interes djeteta može biti zadovoljen ako se kao primarni usvoji kriterij 
redovnog boravišta djeteta34.

Ni Uredba Brisel IIa, kao ni Uredba o izdržavanju ne daje definiciju redovnog boravišta 
djeteta u svrhu primjene ovog akta na predmete roditeljske odgovornosti. Međutim, jasno je iz 
proklamiranih ciljeva uredbi da ovaj koncept mora biti definiran u duhu unificiranog prava EU. 
Drugim riječima, osiguranje jednakosti svakog djeteta, odnosno zaštita interesa djeteta ne može 
biti osigurana ako se pri determiniranju ovog koncepta bude zauzeo različit pristup u državama 
članicama EU u skladu s njihovim unutrašnjim pravom. Stoga je, zahvaljujući odlukama Suda 
pravde EU, ovom pojmu dato nezavisno značenje uzimajući u obzir svrhu uredbi i opće principe 
na kojima počivaju zakonodavstva država članica. Tako je u predmetu Mercredi35 Sud ustanovio 

30 Mišljenje nezavisnog odvjetnika Yvesa Bota od 16.4.2015. godine u predmetu C-184/14. Vidjeti u: Zbornik sudske 
prakse [internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0184 
[28.9.2017.] 

31 Ibid, tačka 28. i 31.
32 Izjava odbora za prava djeteta pri Uredu Visokog povjerenika UN za ljudska prava (OHCHR). Nav. prema 

mišljenju: Bot, Y., op. cit., tačka 35.
33 Raucher, T. (2005) Parental Responsibility Cases under the New Council Regulation “Brussels IIa”. The European 

Legal Forum (E), No. 1., str. 40. 
34 Tačka 12. uvodne izjave Uredbe Brisel IIa.
35 Barbara Mercredi v. Richard Chaffe, C-497/10 PPU, od 22.12.2010. Više o predmetu i tumačenju koncepta redovnog 

boravišta vidjeti u: Alihodžić, J. (2012) Razvoj Evropskog međunarodnog privatnog prava: pravci reforme 
zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. OFF-SET, Tuzla, str. 131-138. Vidjeti i u Alihodžić, J. (2012) International 
Jurisdiction Rules in Matters of Parental Responsibility in the European Union and Bosnia and Herzegovina: the 
Concept of habitual Residence v. Nationality. Human: Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, issue 2, str. 4-14.
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parametre koje, s ciljem jedinstvene interpretacije koncepta redovnog boravišta djeteta, 
nadležni sudovi treba da uzmu u obzir. Pri tome je nužno imati u vidu potrebu jedinstvenog 
tumačenja i primjene prava EU općenito, te ciljeve utvrđene Uredbom, što se, prije svega, 
odnosi na princip proksimiteta i zaštitu interesa djeteta36.

Nesporno je, imajući u vidu stavove Suda pravde EU vezano za tumačenje odredbi Uredbe 
Brisel IIa, da se sudska praksa obilježena potrebom zaštite najboljeg interesa djeteta može 
prenijeti i na tumačenje relevantnih odredbi Uredbe o izdržavanju.

Zajednički imenitelj obje uredbe u ovom slučaju je kriterij proksimiteta (blizine)37, koji 
omogućava da se kao nadležan za odlučivanje o pitanjima izdržavanja djece odabere sud 
mjesta njihovog redovnog boravišta. 

Shodno navedenom, u slučaju u kojem su postupak za rastavu braka, odnosno okončanje 
bračne veze roditelja maloljetne djece i postupak o roditeljskoj odgovornosti u pogledu te 
djece pokrenuti pred sudovima različitih država – zahtjev u pogledu izdržavanja te djece ne 
može se smatrati istovremeno akcesornim i u odnosu na postupak o roditeljskoj odgovornosti 
u smislu člana 3. (d) i u odnosu na postupak o statusu osobe u smislu člana 3 (c). Zahtjev o 
izdržavanju djece može se smatrati akcesornim samo u odnosu na postupak o roditeljskoj 
odgovornosti38.

3. Međunarodna nadležnost sudova u predmetima 
izdržavanja djece u pravu Bosne i Hercegovine
U pogledu određivanja međunarodne nadležnosti sudova u Bosni i Hercegovini (BiH) 

u predmetima izdržavanja djece primjenjuju se odredbe o općoj i posebnoj međunarodnoj 
nadležnosti iz Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim 
odnosima (ZMPP)39. Ovaj zakon, međutim, određuje svoju supsidijarnu primjenu u slučaju da 
su navedeni odnosi regulirani drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom40.

Tako, opća međunarodna nadležnost suda u BiH postoji ako tuženi ima u BiH prebivalište. 
Pomoćni kriteriji za određivanje opće međunarodne nadležnosti prema boravištu tuženog41 
nisu od značaja kada je riječ o zakonskom izdržavanju djece42. Opća međunarodna nadležnost 
sudova u BiH postojat će i u sporovima protiv državljana koji žive u inozemstvu gdje su ih na 
službu ili na rad uputili državni organi ili druga pravna lica, pod uslovom da su imali prebivalište 
u BiH43.

36 Stav 45. i 46. odluke Mercredi.
37 Bot, Y., tačka 56. Mišljenja. 
38 Stav 47. Odluke u predmetu A v. B, C-184/14, od 16.7.2015. godine.
39 “Sl. list SFRJ”, br. 43/82, 72/82 i “Sl. list RBiH”, br. 2/92, 13/94. Vidjeti u: Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, 

V. (2010) Međunarodno privatno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 511-512.
40 Član 3. ZMPP.
41 Ukoliko tuženi nema prebivalište u BiH, niti u nekoj drugoj državi, nadležnost suda u BiH će postojati ako tuženi 

ima boravište u BiH (član 46, stav 2. ZMPP). Ako su parnične stranke državljani BiH, nadležnost suda u BiH 
postoji i kad tuženi ima boravište u BiH (član 46, stav 3. ZMPP).

42 Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. 
Nomos, Beograd, str. 226.

43 Član 52. ZMPP. O tumačenju kriterija za primjenu navedene odredbe vidjeti u: Komentar, str. 195.
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Posebna međunarodna nadležnost sudova u BiH u sporovima o zakonskom izdržavanju 
djece postoji i kada tuženi nema prebivalište u BiH:

 • ako dijete podnosi tužbu i ima prebivlište u BiH, ili
 • ako su tužilac i tuženi državljani BiH, bez obzira na to gdje imaju prebivalište, ili
 • ako je tužilac maloljetno dijete i državljanin je BiH44. 

Nadležnost suda u BiH u sporovima o zakonskom izdržavanju djece postoji i ako tuženi 
ima imovinu u BiH iz koje se može naplatiti izdržavanje45.

ZMPP ne sadrži odredbu o atrakciji međunarodne nadležnosti suda u BiH za sporove o 
zakonskom izdržavanju djece u slučajevima kada taj sud odlučuje o bračnim, paternitetskim, 
odnosno maternitetskim sporovima46. 

U sporovima o zakonskom izdržavanju djece nije dozvoljena prorogacija međunarodne 
nadležnosti47.

Navedene odredbe ZMPP-a o međunarodnoj nadležnosti suda u BiH u pogledu sporova 
o zakonskom izdržavanju djece neće se primijeniti ako je ovo pitanje riješeno međunarodnim 
konvencijama koje su na snazi u BiH. Neke od ovih konvencija kojima se, između ostalog, 
regulira pitanje međunarodne nadležnosti sudova u materiji zakonskog izdržavanja djece, BiH 
je notifikacijom o sukcesiji preuzela u svoj pravni sistem iz bivše države48, dok je druge nakon 
sticanja nezavisnosti zaključila uglavnom sa susjednim zemljama49.

U Bosni i Hercegovini je od februara 2013. godine na snazi Konvencija o međunarodnom 
ostvarivanju prava na izdržavanje djeteta i drugim oblicima izdržavanja porodice, od 

44 Član 67, stav 1. ZMPP-a.
45 Član 68. ZMPP-a.
46 Dika, M. et al 1991) op. cit., str. 228. Vidjeti i Aras, S. (2011) Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i 

makedonskom pravu. Zbornik PFZ, 61 (2), str. 322.
47 Član 49 stav 3. ZMPP-a: “Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primjenjuju se kad je u pitanju nadležnost u stvarima 

iz člana 61. do 70. ovog zakona.”
48 Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju 

i izvršavanju odluka o izdržavanju od 10.10.1961. (''Sl. list SFRJ'', broj 2/63). Sporazum je stupio na snagu 25. 
12.1962.

 Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim 
stvarima od 20.1.1964. (''Sl. list SFRJ'', broj 13/64). Ugovor je stupio na snagu 2.8.1964., a nakon disolucije 
Čehoslovačke isti se odnosi na Češku i Slovačku;

 Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju od 7.3.1968. (''Sl. list 
SFRJ'', broj 3/68). Ugovor je stupio na snagu 18.1.1969.

 Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju od 12.12.1973. 
(''Sl. list SFRJ'', broj 45/76). Konvencija je stupila na snagu 8.3.1976.

 Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadležnosti i zakonu koji se primjenjuje u oblasti 
ličnog i porodičnog prava od 18.5.1971. - dio koji se odnosi na pravnu pomoć (''Sl. list SFRJ'', broj 55/72). 
Konvencija je stupila na snagu 1.12.1972.

 Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.2.1962. 
(''Sl. list FNRJ'', broj 5/63). Ugovor je stupio na snagu 26.5.1963. Disolucijom SSSR-a Ugovor se odnosi na države 
sljednice SSSR-a, koje su postale članice EU, ukoliko su one prešutno pristale na njegovu primjenu [Internet]. 
Dostupno na: http://www.mpr.gov.ba/bs/str.asp?id27 [18.10.2010.]

 Iako Ugovor s Njemačkom Demokratskom Republikom o pravnom saobraćaju u građanskim, porodičnim i 
krivičnim stvarima iz 1966., Ugovor s Poljskom o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima iz 
1960., te Ugovor s Rumunijom o pravnoj pomoći iz 1960. godine ne sadrže odredbe o nadležnosti u pitanjima 
izdržavanja, prema mišljenju autora Komentara (Dika, M. et al.), trebalo bi smatrati da za sporove o izdržavanju 
između roditelja i djece vrijede opća pravila o nadležnosti za rješavanje odnosa između roditelja i djece, tj. 
pravila koja vrijede za paternitetske i maternitetske sporove. Vidjeti više u: Dika, M. (1991) Komentar... ,str. 229.

49 Vidjeti više u: Alihodžić, J. (2012) Razvoj..., op. cit., str. 49.
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23.11.2007. godine (Konvencija o izdržavanju iz 2007.)50. Ova konvencija sadrži set indirektnih 
pravila o nadležnosti, koji predstavljaju osnove za priznanje i izvršenje odluka o izdržavanju. 

Dakle, konvencija ne sadrži pozitivna direktna pravila o nadležnosti u predmetima 
izdržavanja djece. Odredbom člana 18. Konvencije o izdržavanju iz 2007. ostvaruje se funkcija 
pravila o negativnoj nadležnosti, u smislu da se njegova efikasnost osigurava odredbom 
konvencije kojom se onemogućava priznanje izmijenjene odluke o izdržavanju, ukoliko je 
došlo do kršenja navedene odredbe51.

Poređenjem pravila o međunarodnoj nadležnosti sudova u predmetima izdržavanja djece 
iz Uredbe o izdržavanju i ZMPP-a, jasno je da oba akta imaju isti cilj, a to je zaštita interesa 
povjerilaca izdržavanja. Pri tome, Uredba primat daje konceptu redovnog boravišta, koji se 
u određenim slučajevima dopunjava poveznicom državljanstva52, dok se zakonodavac u BiH 
opredijelio za princip prebivališta i državljanstva.

Uredbom se dozvoljava mogućnost ograničene prorogacije nadležnosti, što ZMPP 
eksplicitno zabranjuje. Naime, članom 49. stav 3. ZMPP-a izričito se zabranjuje strankama da 
se sporazumijevaju o nadležnosti stranog ili suda u BiH u sporovima o izdržavanju, iako se 
ne radi o predmetima za koje je ovim ili drugim zakonom predviđena isključiva nadležnost 
domaćih organa. Mišljenja smo da bi, slijedeći opći trend na nivou EU, strankama trebalo 
dozvoliti ograničenu mogućnost izbora nadležnog suda i u predmetima izdržavanja djece 
starije od 18 godina. Dakle, mogućnost prorogacije i dalje bi bila isključena kada je riječ o 
sporovima o izdržavanju maloljetnog djeteta koje je državljanin BiH.

4. Odnos prava EU prema pravu BiH u oblasti međunarodne 
nadležnosti sudova u predmetima izdržavanja djece

4.1. Obaveza usaglašavanja sa acquisem

Jedan od osnovnih ciljeva jeste harmonizacija zakonodavstava država članica radi 
osiguranja nesmetanog funkcioniranja unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Uredbe, kao izvori 
sekundarnog komunitarnog zakonodavstva u oblasti MPP-a koje se donose na nivou Unije, 
neposredno se primjenjuju u državama članicama, te ujedno predstavljaju sredstvo unifikacije 
pravila međunarodnog privatnog prava u onim oblastima koje se uređuju ovim aktima 
donesenim na nivou Evropske unije. Direktive su, s druge strane, obavezujuće za države članice 
u pogledu cilja koji njima treba ostvariti. Međutim, organi država članica slobodni su da izborom 
oblika i sredstava donesu unutrašnji propis koji treba biti usklađen s datom direktivom. U 

50 Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family 
Maintenance.

51 Ovo može biti relevantno u smislu onemogućavanja dužnika obaveze izdržavanja koji, promjenom redovnog 
boravišta, nastoji modificirati ranije donesenu odluku o izdržavanju pred sudom druge zemlje. Naime, sve dok 
povjerilac izdržavanja ima redovno boravište u državi porijekla odluke, dužnik može pokrenuti postupak za 
izmjenu te odluke samo u toj zemlji. Vidjeti više u: Član 18. stav 1. Konvencije o izdržavanju iz 2007.

 U slučaju da nakon donesene odluke u državi u kojoj su povjerilac i dužnik imali redovno boravište dođe do 
promjene redovnog boravišta povjerioca izdržavanja, odredba člana 18. Konvencije se ne primjenjuje, tako da 
se postupak za izmjenu odluke o izdržavanju može pokrenuti pred organima bilo koje države koja u skladu s 
vlastitim pravilima može imati nadležnost za rješavanje ovog pravnog pitanja. Takva odluka, međutim, može 
biti priznata pred organima država ugovornica pod uslovima navedenim odredbom člana 20. Konvencije. 
Vidjeti više u: Borras, A., Degeling, J., (2007) Explanatory Report on the Convention of 23 November 2007 on 
the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, str. 153 – 155.

52 Član 4. stav 1. t. (b) i član 6. Uredbe o izdržavanju.
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perspektivi, a imajući u vidu neposredno dejstvo akata EU (uredbi) u zemljama članicama, 
evidentno je da će navedeni propisi imati isto dejstvo i u BiH činom njenog pridruživanja 
Evropskoj uniji.

Bosna i Hercegovina je država koja je prihvatila obaveze u procesu evropskih integracija. 
Te obaveze su ugovornog karaktera, pri čemu se država obavezala na provođenje, između 
ostalog, i reformi u oblasti međunarodnog privatnog prava. U vezi s prethodnim, posebno je 
značajna mogućnost osiguranja mehanizama kojima će se u perspektivi stvoriti preduslovi 
za efikasno usklađivanje zakonodavstva u oblasti međunarodnog privatnog prava u BiH s 
propisima EU u mjeri u kojoj to zahtijeva članstvo u Evropskoj uniji. 

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i 
njenih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (u daljnjem 
tekstu: Sporazum)53, preuzeta je obaveza u pogledu usklađivanja zakonodavstva u BiH sa 
zakonodavstvom Unije, između ostalog, i u oblasti izdržavanja između roditelja i djece s 
međunarodnim elementom. 

Pretpostavka izvršavanja obaveza i uopće provođenja Sporazuma jeste funkcioniranje 
slobodnog i jedinstvenog tržišta unutar Bosne i Hercegovine, što uostalom predstavlja i 
ustavnu obavezu za sve nivoe vlasti u BiH (član I/4. Ustava BiH, alineja 4. preambule). 

Stoga se već u članu 1. Sporazuma, kao jedan od prioritetnih ciljeva pridruživanja, navodi 
i usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Evropske unije, te 
efikasno okončanje prelaska na tržišni način privređivanja. Član 70. Sporazuma u cijelosti 
je posvećen obavezi provođenja reformi u pravcu usklađivanja navedenih zakonodavstava: 
“Strane priznaju važnost usklađivanja postojećeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa 
zakonodavstvom Unije, kao i njegovog efikasnog provođenja. Bosna i Hercegovina nastojat 
će osigurati postepeno usklađivanje svojih postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s 
pravnom tečevinom (acquisem) Unije. Bosna i Hercegovina osigurat će propisnu primjenu i 
provođenje postojećeg i budućeg zakonodavstva.” 

Stavom 2. istog člana utvrđena je obaveza usklađivanja koje ima početi danom potpisivanja 
Sporazuma. Bosna i Hercegovina, u skladu sa istim stavom, usklađivanje mora proširiti na sve 
elemente pravne tečevine (acquisa) Unije. U početnoj fazi težište usklađivanja, u skladu sa 
Sporazumom, mora biti usmjereno na propise koji se tiču trgovine i unutrašnjeg tržišta BiH. U 
kasnijoj fazi akcenat će biti stavljen na preostale dijelove pravne tečevine (acquisa) Zajednice.

Prethodno navedene preuzete obaveze uslovljavaju nužnost provođenja reformi, između 
ostalog, i u oblasti privatno-pravnih odnosa s međunarodnim elementom. 

Imajući u vidu elaborirane osnove međunarodne nadležnosti u predmetima izdržavanja 
djece u pravu EU i ZMPP-a u BiH, evidentno je da su oba zakonodavca prilikom normiranja 
osnova nadležnosti u ovoj oblasti bila vođena potrebom zaštite najboljeg interesa povjerioca 
izdržavanja. Način na koji se standard najboljeg interesa djeteta kroz pravila o nadležnosti 
ostvaruje u EU i BiH je različit. EU zakonodavac prihvata kriterij proksimiteta koji se ostvaruje 
kroz koncept redovnog boravišta, dok zakonodavstvo u BiH prihvata kao primarni kriterij 
prebivalište i državljanstvo djeteta kao povjerioca izdržavanja. Nema smetnje da se u pogledu 
pravila o nadležnosti za izdržavanje djeteta i u naše zakonodavstvo kao jedan od kriterija uvede 
koncept redovnog boravišta. U tom smislu, a s obzirom na obavezu usklađivanja, adekvatno 

53 Sporazum je parafiran 4. 12. 2007., a potpisan 16. 6. 2008. u Luksemburgu. Sporazum je stupio na snagu 2015. 
godine.
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provođenje i usklađivanje postojećeg i budućeg zakonodavstva u BiH s pravnom tečevinom 
EU, uzimanje u obzir prakse Suda pravde EU jedan je od načina ispunjavanja ovih obaveza54.

4.2. Mogućnost zaključivanja ugovora između država članica EU i BiH u pitanjima 
međunarodne nadležnosti za izdržavanje između roditelja i djece

S obzirom na pravne izvore koji sadrže pravila o međunarodnoj nadležnosti sudova u 
predmetima izdržavanja djece, posebno je značajno razmotriti pravni značaj međunarodnih 
ugovora zaključenih između nekih država članica EU i BiH, te mogućnost zaključivanja novih 
sporazuma koji bi, između ostalog, sadržavali i odredbe o međunarodnoj nadležnosti u 
predmetima izdržavanja između roditelja i djece55.

U skladu s tumačenjem Suda pravde EU u slučaju ERTA i drugim povezanim slučajevima56 
ako je EU u potpunosti harmonizirala određenu oblast međunarodnog privatnog prava, države 
članice gube mogućnost sklapanja međunarodnih sporazuma s trećim zemljama u onom 
dijelu koji je u potpunosti reguliran obavezujućim instrumentima prava EU57. Iz navedenog 
proizlazi da države članice ne bi mogle zaključiti međunarodne ugovore s trećim zemljama 
(uključujući Bosnu i Hercegovinu) koji bi sadržavali, između ostalog, pravila o međunarodnoj 
nadležnosti za obaveze izdržavanja. To je zato što je EU ovo područje na unutrašnjem planu 
unificirala Uredbom o izdržavanju. Ako bi se, međutim, ukazala potreba za zaključivanje novog 
ili izmjenu postojećeg ugovora između države članice i treće zemlje, bilo bi nužno provesti 
poseban postupak, koji podrazumijeva dobivanje ovlaštenja od nadležnih organa EU. Budući 
da sve države članice nemaju jednak interes za zaključivanje međunarodnih sporazuma s 
trećim zemljama, nadležne istitucije EU u smislu svoje vanjske nadležnosti ne moraju nužno 
pokrenuti inicijativu za stupanje u ugovorni odnos s trećom državom, što bi se svakako moglo 
negativno odraziti na realne potrebe stranaka koje proizlaze iz privatnopravnih odnosa s 
vanevropskim obilježjem. Upravo iz tog razloga, EU može obavezujućim (komunitarnim) 
pravnim aktima ustanoviti postupak i uslove pod kojima države članice mogu pristupiti 
zaključivanju novih ili izmjeni postojećih međunarodnih ugovora s trećim zemljama. U tom 
smislu donesena je i Uredba vijeća br. 664/2009 od 7. 7. 2009. kojom se ustanovljava postupak 
za pregovore i zaključivanje sporazuma između država članica i trećih država s obzirom na 
nadležnost, priznanje i izvršenje sudskih i drugih odluka u bračnim predmetima, predmetima 
roditeljske odgovornosti, predmetima koji se odnose na obaveze izdržavanja, te pravo 
relevantno za obaveze izdržavanja58. 

Kako interesi Evropske unije u određenim pitanjima evropskog međunarodnog privatnog 
prava, što se posebno odnosi na oblast ličnopravnih i porodičnih odnosa, ne moraju biti (a vrlo 
često i nisu) komplementarni s interesima pojedinih država članica, to je donošenje pomenute 

54 Kostić – Mandić, M. (2017) Međunarodno privatno pravo. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, str. 
48-49.

55 Vidjeti više f.n. 47.
56 Slučaj 22/70, Commission v. Council, 1971 E.C.R. 263. Open Skies Judgments iz 2002. godine: slučaj C-467/98, 

Commission V. Denmark, 2002 ECR I-9519; Slučaj C-468/98, Commission v. Sweden, 2002 ECR I-9575; Slučaj 
C-471/98, Commission v. Belgium, 2002 ECR I-9681 i dr.

57 Vidjeti više u: Kruger, T. (2006) Opinion 1/03, Competence of the Community to Conclude the New Lugano 
Convention on the Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial 
Matters. Columbia Journal of European Law, Vol. 13, str. 198.

58 Official Journal of the EU, L 200/46, 31.7.2009. Vidjeti više u: Alihodžić, J. (2010) Uticaj vanjske nadležnosti 
Evropske unije na sklapanje međunarodnih ugovora država članica u oblasti međunarodnog privatnog prava 
– osvrt na Uredbu EZ br. 664/2009 i njen značaj za BiH. Anali Pravnog fakulteta u Zenici, br. 6, godina 3, Zenica, 
str. 86 – 90.
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uredbe u smislu davanja mogućnosti državama članicama da stupaju u međunarodne 
ugovorne odnose s trećim zemljama od izuzetne važnosti.

Uredbom je ustanovljena procedura u skladu s kojom se može dati ovlaštenje državi 
članici da, uprkos postojanju isključive nadležnosti EU u predmetima vezanim za obaveze 
izdržavanja, izmijeni postojeći ili pristupi pregovorima i zaključenju novog sporazuma s 
nekom trećom zemljom. Međutim, odredbe ove uredbe neće biti primijenjene ako je EU već 
zaključila ili u roku od 24 mjeseca namjerava zaključiti sporazum s odnosnom trećom zemljom 
o istom pravnom pitanju59. Ako i dođe do zaključenja međunarodnog ugovora po osnovu 
Uredbe 664/2009, važenje takvih sporazuma unaprijed je ograničeno stipulisanjem klauzula 
koje određuju da naknadno zaključivanje ugovora između EU i treće zemlje po istom pravnom 
pitanju, u cijelosti ili djelimično stavlja van pravne snage odredbe prvobitnog ugovora60. 

5. Zaključak
Primarni kriterij za determiniranje međunarodne nadležnosti sudova u oblasti izdržavanja 

djece u skladu s Uredbom o izdržavanju je redovno boravište dužnika ili povjerioca izdržavanja. 
Budući da se zahtjevi o izdržavanju djece mogu pojaviti kao akcesorni u odnosu na glavni 
postupak povezan s roditeljskom odgovornošću, nadležnost u ovim predmetima utemeljena 
je u svjetlu zaštite najboljeg interesa djeteta, posebno na kriteriju blizine (proksimiteta). U 
slučaju kada se forum države članice pred kojim se vodi brakorazvodna parnica ne podudara 
s forumom pred kojim se raspravlja o pitanju roditeljske odgovornosti, Sud pravde EU zauzeo 
je stav da je zahtjev u pogledu izdržavanja djeteta akcesoran isključivo u odnosu na postupak 
o roditeljskoj odgovornosti, imajući u vidu kriterij proksimiteta koji se ostvaruje kroz koncept 
redovnog boravišta djeteta. Prilikom tumačenja navedenih odredbi Sud pravde EU se vodio 
potrebom zaštite interesa djeteta, koji je Odbor za prava djeteta pri Uredu visokog predstavnika 
UN-a za ljudska prava (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - 
OHCHR) determinirao kao standard, cilj, pristup, ključni pojam, koji mora razjasniti, prožimati 
i nadopuniti sve unutrašnje standarde, politike i odluke te proračune koji se odnose na djecu.

Imajući u vidu neusklađenost zakonodavstva u BiH s odnosnim dijelom acquisa, te 
obaveze koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, smatramo da je neizostavno 
potrebno praksu Suda pravde EU uzeti u obzir ne samo prilikom eventualnih reformi Zakona 
o međunarodnom privatnom pravu, već i u domaćoj sudskoj praksi kao specifičan koncept 
interpretacije koji ovaj sud primjenjuje dajući prednost teleološkom u odnosu na jezičko 
tumačenje norme. 

Shodno tome, ako zakonodavac u BiH smatra da je interes djeteta u dovoljnoj mjeri 
zaštićen postojećim pravilima o nadležnosti iz ZMPP-a, zasnovanim na konceptu prebivališta i 
državljanstva stranaka, predlažemo uvođenje koncepta redovnog boravišta, kao supsidijarnog 
kriterija za određivanje nadležnosti u pitanjima zakonskog izdržavanja djece. Ovakvo rješenje 
utemeljeno je na potrebi zaštite najboljeg interesa djeteta, a što je u skladu i s praksom Suda 
pravde EU.

Od izuzetnog značaja je i razmatranje mogućnosti bilateralnog djelovanja u pravcu 
reguliranja pravila o međunarodnoj nadležnosti u oblasti izdržavanja djece posredstvom 
Uredbe 664/2009, a imajući u vidu ograničenja koja u tom smislu nameću vanjska nadležnost 
EU, kao i ustavni kapaciteti BiH.

59 Član 1. stav 1. i 3. i član 4. Stav 2. Uredbe br. 664/2009.
60 Član 5. stav 2. Uredbe br. 664/2009.
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Sažetak: U pogledu određenja pravne prirode Evropske unije postoje neslaganja unutar 
akademskog diskursa. Ipak, kako god da se definira pravna priroda EU, polazište svakog 
teorijskog određenja ne može zanemariti činjenicu da je Unija prije svega ekonomski projekat. 
Osnovni cilj koji se protezao kroz sve institucionalno-pravne okvire u evoluciji Unije težio je 
ka uspostavljanju jedinstvenog (unutrašnjeg) ekonomskog (tržišnog) prostora, utemeljenog 
na četiri slobode, kao ekonomske pretpostavke funkcioniranja Unije – sloboda prometa 
robe, kapitala, radne snage i usluga. Imajući u vidu ciljeve izražene u osnivačkim i revizionim 
ugovorima (pretečâ) Evropske unije, sa sigurnošću se može istaći da uspostava jedinstvenog 
unutrašnjeg tržišta ne bi bila moguća bez, između ostalog, slobode kretanja radne snage koja 
je od samog početka statuirana kao jedan od četiri osnovna pravna principa pri ostvarenju 
ovog cilja. Imajući u vidu navedeno, važno je naglasiti da je praksa Suda pravde Evropske unije 
odigrala ključnu ulogu u definiranju sadržaja i opsega slobode kretanja radnika, pružajući tako 
snažnu podršku (ekonomskoj) integraciji otklanjanjem ograničenja i smetnji na unutrašnjem 
tržištu rada, te prevazilazeći praznine uzrokovane fragmentiranošću pravnog okvira. Može 
se istaći da je upravo Sud pravde Evropske unije kao najviša sudska instanca Evropske unije, 
s jedne strane dao snažan podsticaj dovršetku ekonomske integracije, dok, s druge strane, 
konkretizirajući opseg i sadržaj odredbi primarnih i sekundarnih pravnih izvora osloncem na 
princip zabrane diskriminacije, uspostavio osnovna pravila stabilnog unutrašnjeg tržišta rada, 
čime je indirektno omogućen daljnji razvoj socijalnog aspekta radnog prava EU, odnosno rada 
u nekoj od država članica Unije. 

Ključne riječi: Radno pravo Evropske unije, pojam radnika, pravo na rad i integracija 
Evropske unije, ekonomska dimenzija rada, primarno i sekundarno zakonodavstvo u praksi 
Suda pravde Evropske unije.

Interpretation of freedom of movement of workers through the work practices of the 
EU Court of Justice

Summary: In terms of determining the legal nature of the European Union, there are 
discrepancies within the academic discourse. However, regardless of how the legal nature 
of the EU is defined, the starting point for each theoretical definition cannot ignore the fact 
that the Union is primarily an economic project. The basic goal, that has stretched across all 
institutional and legal frameworks in the evolution of the Union, has been to establish a single 
(internal) economic (market) space based on four freedoms, as the economic assumptions 
of the functioning of the Union – the freedom of trade in goods, capital, labour and services. 
Bearing in mind the objectives expressed in the founding and revision contracts of the 
European Union, it can be safely stated that the establishment of a single internal market 
would not have been possible without, inter alia, freedom of movement of labour force, which 
has from the outset been constituted as one of the four basic legal principles in achieving this 
goal. Bearing in mind the above, it is important to emphasize that the practice of the Court of 
Justice of the European Union has played a key role in defining the content and scope of the 
freedom of movement of workers, providing such strong support of (economic) integration by 
removing restrictions and disruptions in the internal labour market and by overcoming gaps 
caused by fragmented legal framework. It can be pointed out that the European Court, as 
the highest judicial institution of the European Union, on the one hand gave a strong impetus 
to the completion of economic integration. On the other hand, by specifying the scope and 
content of the provisions of primary and secondary legal sources, based on the principle of 



94

Tumačenje slobode kretanja radnika kroz praksu Suda pravde Evropske unije

non-discrimination, it has laid down the principal rules of a stable internal labour market, 
which indirectly enables further development of the social aspect of EU labour law, i.e. work in 
one of the Member States of the Union.

Keywords: Basic Principles of the Functioning of the European Union, Freedom of 
Movement of Workers, Right to Work, Economic and Social Integration, European Union 
Court of Justice, EU Labour Law, Primary and Secondary Labour Legislation in the Practice 
of the Court of Justice of the European Union, the notion of worker, the scope of freedom of 
movement of worker, economic dimension of work, concept of administrative bodies.
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1. Uvod
U pogledu određenja pravne prirode Evropske unije (Unija) postoje neslaganja unutar 

akademskog diskursa: sui generis višeslojna međunarodna organizacija koja počiva na 
federalizmu kao političkom procesu odlučivanja, federacija (?!)1 ili institucionalno-pravna 
tvorevina s elementima konfederalizma2. Različitosti u definiranju pojma temelje se na 
specifičnom međunarodno-pravnom subjektivitetu Unije3, nadnacionalnosti unijskih organa 
u oblastima isključive nadležnosti Unije4, posebnosti, autonomnosti i nadređenosti njenog 
pravnog poretka5, karakteru ustavnosti primarnih izvora prava EU6, principu demokratskog 
ustrojstva utemeljenom na poštivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda građana Unije7. Ipak, 
kako god da se definira pravna priroda EU, polazište svakog teorijskog određenja ne može 
zanemariti činjenicu da je Unija, prije svega, ekonomski projekat. Naime, u pozadini ideje o 
osnivanju preteča Unije stajala je potreba brzog privrednog oporavka i razvoja evropskih 
zemalja nakon Drugog svjetskog rata. Osnovni cilj koji se protezao kroz sve institucionalno-
pravne okvire u evoluciji Unije8 težio je ka uspostavljanju jedinstvenog (unutrašnjeg) 
ekonomskog (tržišnog) prostora, utemeljenog na četiri slobode, kao ekonomske pretpostavke 
funkcioniranja Unije – sloboda prometa robe, kapitala, radne snage i usluga9. 

Imajući u vidu ciljeve iznesene u osnivačkim i revizionim ugovorima (pretečâ) Unije10, sa 
sigurnošću se može istaći da uspostava jedinstvenog unutrašnjeg tržišta ne bi bila moguća 

1 O razlici između pojma federacija kao termina koji se najčešće (pogrešno) koristi za opis složene države i 
pojma federalizam koji (prije svega) označava politički proces. Vidjeti više u: Šarčević, E. (2010) Ustav iz nužde. 
Sarajevo, str. 319-323. 

2 Za pregled različitih pristupa shvatanju pravne prirode Evropske unije. Vidjeti više u: Misita, N. (2014) Uvod u 
pravo Evropske unije. Sarajevo, str. 77-81.

3 Vidjetu u: alineja 10 Preambule, u vezi sa čl. 9, 47. i čl. 37. Ugovora o Evropskoj uniji (UEU), SL C 202//66/16. 
[Internet]. Pročišćena verzija teksta dostupna na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=HR [31.12.2016.] 

4 Vidjeti u: čl. 2. (1), u vezi s čl. 3. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije (UFEU), SL C 202/16. Prema 
odredbama čl. 2. UFEU oblasti isključive nadležnosti Unije obuhvataju pitanja carinske unije, utvrđivanje 
pravila za funkcioniranje unutrašnjeg tržišta, monetarna politika, ribolovna politika, zajednička trgovinska 
politika, zaključivanje međunarodnih sporazuma. [Internet]. Prečišćena verzija teksta dostupna na: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=HR [31.12.2016.] Ovome je 
potrebno dodati da Unija može, u skladu s pravilima preempcije, rukovodeći se principima supsidijarnosti i 
proporcionalnosti, pod određenim uslovima steći ovlaštenje isključivog prava raguliranja pitanja koja spadaju 
u polje podijeljene nadležnosti. Usp. Misita (bilj. 2), str. 49-51. Vidjeti još i: Dedić, s. i Gradaščević-Sijerčić, J. 
(2005) Radno pravo. Sarajevo, str. 133. 

5 Misita (bilj. 2), str. 23-24.
6 O primarnim izvorima unijskog prava kao pravnih akata ustavno-pravne prirode vidjeti više u: Von Bogdandy, 

A. (n.d.) Founding Principles of EU Law: A Theoretical and Doctrinal Sketch. European Law Journal, Vol. 16, 
str. 95-111 [Internet]. Dostupno na: http://euce.apps01.yorku.ca/wp-content/uploads/2010/10/Founding-
Principle-of-EU-Law-Armin-Von-Bogdandy.pdf [31.12.2016.]

7 Principi Unije mogu se definirati kao katalog utemeljujućih i rukovodnih vrijednosti čiji je sadržaj konkretiziran 
kroz praksu Suda pravde Evropske unije (Sud EU), a koji služe kao legitimirajući orijentir utemeljenja i 
funkcioniranja Unije, te primjene njenog prava. 

8 Evropska zajednica za ugalj i čelik (osnovana 1951.) utopila se u Evropsku (ekonomsku) zajednicu (osnovanu 
1957.) koju je zaključenjem Mastrihtskog ugovora (Ugovor o EU zaključen 1992.), apsorbovala Unija. Vidjeti više 
u: Misita (bilj. 2), str. 9-40. 

9 EU trenutno važi za najrazvijeniju ekonomiju svijeta s više od 500 miliona potrošača, te s procentualnim 
učešćem od 16% u ukupnom svjetskom uvozu i izvozu dobara i usluga. [Internet]. Dostupno na: http://
ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/ [31.12.2016.]

10 U kontekstu istaknutog osnovnog cilja i ekonomskih kategorija (slobode kretanja) kao potpore njegovog 
ostvarenja za primjer vidi sažetak teksta Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici. [Internet]. Dostupno na: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0023&from=EN [31.12.2016.] 
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bez, između ostalog, slobode kretanja radne snage koja je od samog početka statuirana kao 
jedan od četiri osnovna pravna principa pri ostvarenju ovog cilja. Potonje imajući u vidu da 
četiri pobrojane slobode predstavljaju ekonomsko-pravni mehanizam uspostave unutrašnjeg 
tržišta s ciljem postizanja uvoznih, konkurencijskih, dinamičkih efekata, te efekta ekonomskog 
obima11. U tom kontekstu, treba razumijevati sadržaj i opseg prava na slobodu kretanja 
radne snage, odnosno radnika na unutrašnjem tržištu. Svakako treba istaći da, u kontekstu 
slobode kretanja radnika, uspostavljanje unutrašnjeg (jedinstvenog) tržišta nije moguće 
bez normizacije principa i pravila s ciljem uspostave stabilnog unutrašnjeg (jedinstvenog) 
tržišta rada. Međutim, radno pravo, kao poseban dio pravnog poretka Unije, fragmentirano 
je i odnosi se, prije svega, na slobodu kretanja radnika i pružanja usluga oslonjenih na princip 
zabrane diskriminacije12. Ovome treba dodati da pitanja socijalne politike i socijalne kohezije 
spadaju u oblasti podijeljene nadležnosti Unije, odnosno oblasti u kojima postoji zajednička 
nadležnost Unije i država članica13. 

Tako je, imajući u vidu navedeno, važno naglasiti da je praksa Suda pravde Evropske 
unije (Sud EU) odigrala ključnu ulogu u definiranju sadržaja i opsega slobode kretanja 
radnika, pružajući tako snažnu podršku (ekonomskoj) integraciji otklanjanjem ograničenja i 
smetnji na unutrašnjem tržištu rada, te prevazilazeći praznine uzrokovane fragmentiranošću 
pravnog okvira. Može se istaći da je upravo Sud EU, kao najviša sudska instanca Unije, s 
jedne strane, dao snažan podsticaj dovršetku ekonomske integracije, dok je, s druge strane, 
konkretizirajući opseg i sadržaj odredbi primarnih i sekundarnih pravnih izvora osloncem na 
princip zabrane diskriminacije, uspostavio osnovna pravila stabilnog unutrašnjeg tržišta rada, 
čime je indirektno omogućen daljnji razvoj socijalnog aspekta radnog prava EU, odnosno rada 
u nekoj od država članica Unije14.

U radu će se ispitati pravni okvir (primarni i sekundarni izvori prava EU) kojim je regulirana 
sloboda kretanja radnika na unutrašnjem tržištu Unije. Kroz praksu Suda EU, ponudit će 
se uvid u razumijevanje opsega sadržaja i značenja pojma radnik, te, socio-ekonomskih 
aspekata rada, i to u kontekstu slobode kretanja radne snage. Značenje slobode kretanja 
radnika sagledat će se i kroz prizmu principa zabrane diskriminacije po osnovu državljanstva. 
U konačnici, bit će prikazani legitimni osnovi ograničenja ove slobode, te primjer ekstenzivnog 
tumačenja odredbi sekundarnog zakonodavstva od strane Suda EU.

11 Misita (bilj. 2), str. 268.
12 Gradaščević-Sijerčić, J. (2014) Pravna stečevina EU u oblasti radnih odnosa. Godišnjak Pravnog fakulteta u 

Sarajevu, LVII, str. 101-131 [Internet]. Dostupno na: http://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2014/08/
Godisnjak-2014.pdf [31.12.2016.]

13 Čl. 4 (2), t. b) i c) UFEU (bilj. 4).
14 Važno je ponovo istaknuti činjenicu fragmentiranosti radnog prava Unije, te činjenicu da je socijalna politika, 

bez obzira na navedenu normu UFEU, ipak u velikoj mjeri ostala u nadležnosti država s obzirom na to da 
Unija svoja ovlaštenja po ovom pitanju konzumira, prije svega, kroz koordinaciju socijalnih politika između 
država članica. Tako, pod razvojem socijalnog aspekta radnog prava, razumijevam činjenicu da je praksom 
Suda EU i tumačenjem pojma radnik, kako će biti pokazano u nastavku rada, napravljen iskorak ka nužnoj 
koordinaciji nekih aspekata socijalne dimenzije rada, kao što je pitanje obavezne socijalne pomoći prilikom 
traženja zaposlenja u državi članici Unije. Gledano iz ugla nacionalnih zakonodavstava s jedne strane, te 
imajući u vidu ekonomski motiv pozadine Unije s druge strane, teško je očekivati normizaciju punog opsega 
(svih) instituta radnog prava na nivou EU. Međutim, osnovne zapreke i smetnje otklonjene su upravo praksom 
Suda EU, odnosno ekstenzivnim tumačenjem primarnih izvora prava EU. Tako, praksom Suda EU usmjerenom 
na uspostavljanje unutrašnjeg tržišta (in)direktno je izvršen uticaj, između ostalog, na koordinaciju sistema 
socijalne sigurnosti država članica EU. Vidi na primjer Uredbu 883/2004/EC. Naravno, ovakve mjere socijalne 
dimenzije radnog prava odnosno rada vezane su prije svega za slobodu kretanja radnika i postale su moguće 
tek dovršetkom (projekta) unutrašnjeg tržišta. Također, u periodu od 1974.-1980. godine 20. vijeka izvršena je 
snažna harmonizacija prava u oblasti radnih i socijalnih odnosa, prije svega, kroz donošenje i implementaciju 
antidiskriminacionih mjera. Vidjeti u: Dedić,S. i Gradaščević-Sijerčić, J.(bilj. 4), str. 135. 
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2. Neki aspekti uloge Suda Evropske unije u 
integracionom procesu Evropske unije
Prije upuštanja u analizu predmeta rada, potrebno je u kratkim crtama osvijetliti neke 

aspekte uloge i djelovanja Suda EU koji su predstavljali snažan integracioni podsticaj. Prije 
svega djelovanje, odnosno sudski aktivizam, odnosi se na konstitucionalizaciju pravnog 
poretka Unije. Luksemburškim sporazumom15 uspostavljena je mogućnost prava veta u 
organima Unije. Međutim, pitanja nadležnosti i ovlaštenja Suda EU nisu našla svoje mjesto 
u regulama ovog sporazuma, čime su stvorene pretpostavke za preuzimanje uloge Suda EU 
kao organa zakonodavnog karaktera. “Popunjavajući prostor otvoren pasivnošću i blokadom 
komunitarnog procesa odlučivanja, ali nerijetko i zaobilazeći ga, Sud EU je u narednih 
dvadesetak godina stvorio korpus sudske prakse koji je osnivačke ugovore i skupinu općih 
pravnih principa [slobode prometa] pretvorio u ono što je ne sam Sud, nego i prevlađujući 
dio doktrine shvatio kao ustav [tadašnje] Evropske zajednice”16. Dvije najznačajnije odluke 
Suda EU kojima su stvorene pretpostavke konstitucionalizacije pravnog poretka EU datiraju iz 
perioda krize mehanizma odlučivanja17. U odlukama Van Gend & Loos18 i Flaminio Costa19 Sud 
EU proglasio (konstitutirao) je primarni pravni poredak Unije (EEZ) posebnim i autonomnim, 
te nadnacionalnim, istovremeno dodjeljujući mu neposredno dejstvo kako prema državama 
članicama, tako i prema privatno-pravnim subjektima država članica. Presudom Les Verts20 
Sud EU proglasio je primarne izvore prava Unije ustavnom poveljom, drugim riječima – pravom 
ustavnog karaktera. Važno je naglasiti da se isticanjem kvaliteta pravnog poretka Unije Sud EU 
etablirao kao nadnacionalni sud, u poljima pokrivenim pravom Unije (isključiva ili podijeljena 
nadležnost), nadređen nacionalnim sudovima država članica Unije. 

Imajući u vidu da je u predmetnim odlukama Sud EU tretirao sadržaj i opseg primarnog 
prava Unije, ekstenzivnim tumačenjem ovih odredaba opšteg karaktera, stvorio je pretpostavke 
negativne harmonizacije, prije svega sekundarnog prava Unije, s obzirom na to da se pravni 
propisi i mjere koje su donijele države članice odlukama Suda EU stavljaju van snage ako su 
protivne pravu Unije i tako protivne nekoj od tržišnih sloboda21. Ovakvim djelovanjem Sud 
EU obezbijedio je siguran put propisima sekundarnog prava kojima se konkretizirao sadržaj 
odredbi primarnog zakonodavstva na način otklanjanja smetnji i ograničenja uspostavi 
jedinstvenog unutrašnjeg (cjelokupnog) tržišta, odnosno tržišta rada. Također, imajući u vidu 

15 Luksemburški sporazum nastao je kao odgovor na blokadu procesa odlučivanja u organima Unije. Naime, s 
obzirom na to da je u tom trenutku u Savjetu Unije važio sistem jednoglasnosti, početkom 60-ih godina prošlog 
vijeka Francuska je blokirala ulazak Velike Britanije u Uniju. Radi prevazilaženja novonastalog problema 
Komisija EU je predlagala paket mjera koji se, između ostalog, odnosio na zamjenu sistema jednoglasnosti 
sistemom kvalifikcirane većine. Međutim, zbog protivljenja Francuske i napuštanja rada Savjeta Unije nastupila 
je kriza mehanizma političkog procesa. Pokušaj rješavanja problema sadržan u normama Luksemburškog 
sporazuma nije donio željene rezultate s obzirom na to da je sporazumom, uz ispunjenje određenih uslova, 
statuirano pravo veta za članice Savjeta [Internet]. Dostupno na: http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.
aspx?id=4725&langTag=bs-BA. Vidjeti još i: Misita (bilj. 2), str. 21-22.

16 Misita, N. (2008) Osnovi prava Evropske unije. Sarajevo, str. 37. 
17 Usp. Ibid, str. 33-35.
18 Presuda Suda EU, Van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, C-26/62, od 05. 02. 1963. 

godine. [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026 
[3.1.2017.] 

19 Presuda Suda EU, Flaminio Costa v. E.N.E.L., C-6/64, od 15. 07. 1964. [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=EN [3.1.2017.] 

20 Presuda Suda EU, Les Verts v. European Parliament, C-294/83, od 23. 4. 1986. [Internet]. Dostupno na: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0294 [3.12.2017.] 

21 Misita (bilj. 2), str. 25.
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ekstenzivno tumačenje odredbi primarnog zakonodavstva Unije, teško se oteti utisku da je 
Sud EU preuzimao, odnosno preuzima, ulogu zakonodavnog organa Unije22. Navedena uloga 
i djelovanje osnažuje pretpostavljeni zaključak da je i u pogledu tumačenja radnopravnih 
instituta u kontekstu slobode kretanja radne snage Sud EU, preuzimajući položaj kvazi-
zakonodavca, odigrao značajnu ulogu, kako u kontinuiranom jačanju integracije Unije, tako 
i u pogledu konstitucionalizacije njenog primarnog zakonodavstva. Funkcionalističkim 
pristupom23 Sud EU je snažno podsticao ekonomsku integraciju razumijevajući sadržaj i opseg 
odredbi primarnog zakonodavstva često protivno intenciji država članica24, istovremeno 
stvarajući pretpostavke uspostave stabilnog unutrašnjeg tržišta rada utemeljnog na zabrani 
diskriminacije, a u konačnici pojave i nužnosti regulacije socijalne dimenzije radnog prava Unije. 

3. Pravni okvir slobode kretanja radne snage - uvid
Istaknuto da je Sud EU konstitucionalizirao primarno zakonodavstvo Unije. Poredeći s 

karakteristikama pravnog poretka nacionalnih država, jasno je da hijerarhija pravnih normi 
zahtijeva usklađenost nižih pravnih akata s višim. Također, jedna od karakteristika pravnog 
poretka Unije podrazumijeva neposredno dejstvo unijskog prava prema državama članicama, 
ali i na fizička i pravna lica država članica. Osnovni okvir radnog prava, općenito, sadržan je 
u primarnim izvorima – osnivačkim aktima, općim pravnim principima i Povelji o osnovnim 
pravima EU (u daljnjem tekstu: Povelja EU). Ipak, u kontekstu slobode kretanja radnika, 
najznačajnije su odredbe osnivačkih ugovora s obzirom na to da nude konkretniji sadržaj u 
odnosu na opće principe i Povelju EU. S druge strane, hijerarhija pravnih akata zahtijeva ne 
samo usklađenost, već i dosljednu konkretizaciju sadržaja odredbi primarnog zakonodavstva 
putem propisa sekundarnog prava Unije – uredbi i direktiva. 

Sloboda kretanja radnika podrazumijeva, prije svega, da su prava koja proizlaze iz rada, 
odnosno po osnovu rada, utemeljena na ukidanju i zabrani diskriminatorskog tretmana 
radnika po osnovu državljanstva. U koleraciji s pravom na zapošljavanje ova sloboda obuhvata:

1. pravo na prihvatanje stvarno učinjene ponude za zaposlenje;

2. slobodu kretanja u tu svrhu na teritoriji država članica;

3. pravo boravka u državi članici u skladu s nacionalnim propisima harmoniziranim s 
minimalnim standardima unijskog prava;

4. pravo zadržavanja na teritoriji države članice, nakon zaposlenja ili u svrhu pronalaska 
zaposlenja25. 

U nastavku slijedi uvid u pravni okvir (primarni i sekundarni izvori) kojim je regulirana 
sloboda kretanja radne snage na teritoriji država članica EU26. 

22 U kontekstu ekstenzivnog tumačenja vidjeti bilj. 16.
23 Funkcionalistički pristup podrazumijeva implicirana, a ne isključivo delegirana, ovlaštenja međunarodnih 

organizacija. Usp. Mišević, T. (2012) Nova era međunarodnih organizacija – odluke savremenih međunarodnih 
organizacija i njihov uticaj na međunarodne odnose i međunarodno pravo. Beograd, str. 20-21. 

24 Detaljnije u nastavku rada.
25 Dedić i Gradaščević-Sijerčić (bilj. 4), str. 141.
26 Prikaz evolucije pravnog sadržaja odredbi radnog zakonodavstva u pogledu slobode kretanje radne snage 

prelazi okvir ovog rada. Stoga će biti ponuđen uvid u trenutno važeće norme primarnog i sekundarnog 
zakonodavstva. S druge strane, prikaz prakse Suda EU zahtijeva prikaz i analizu tada važećih odredbi na 
osnovu kojih je Sud EU odlučivao. Na dijametralno različita evolucijska rješenja skrenut će se pažnja. 
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3.1. Sloboda kretanja radne snage u primarnom zakonodavstvu Evropske unije

Istaknuto je da primarne izvore unijskog prava čine odredbe Osnivačkih ugovora, opći 
pravni principi, te Povelja EU. Istaknuto je da su četiri osnovne slobode, pa tako i sloboda 
kretanja radnika, praksom Suda EU izdignute na rang općih pravnih principa kao primarnih 
izvora unijskog prava27. Katalog općih pravnih principa stvorenih kroz praksu Suda EU28 
obuhvata, između ostalog, i pravo sindikalnog organiziranja i pravo na bavljanje privrednom i 
profesionalnom aktivnošću. Sloboda kretanja radnika inherentni je uslov ostvarenja pravnog 
sadržaja oba navedena principa. U prvom slučaju, sindikalno organiziranje ne zaustavlja 
se na granicama država članica, već podrazumijeva transnacionalno, odnosno evropsko 
organiziranje sindikalnih organizacija. Jasno je da bi, u slučaju (eventualnog) uskraćivanja 
slobode kretanja radnika s ciljem sindikalnog organiziranja, ovaj opći princip ostao mrtvo 
slovo na papiru. S druge strane, obavljanje privredne i profesionalne aktivnosti na nivou Unije 
ne bi bilo moguće bez prava pojedinaca da konzumiraju slobodu kretanja. 

Pravo na sindikalno organiziranje, a što direktno zahtijeva slobodu kretanja radnika, 
propisano je članom 12. stav 1. Povelje EU. U članu 15. st. 1. i 2. Povelje EU29 normirano je pravo 
svakog građanina Unije (državljanin države članice) na rad i obavljanje slobodno izabranog ili 
prihvaćenog zanimanja, što uključuje pravo na slobodno traženje zaposlenja, pravo boravka i 
zadržavanja, te pravo na slobodno pružanje usluga u državi članici. Način ostvarenja navedenih 
prava i sloboda, a u korelaciji s pravom na zaposlenje, propisan je u stavu 3. istog člana te se 
njime normira izričita zabrana različitog tretmana između državljana i nedržavljana članice 
Unije. Sloboda poduzetništva normirana je u članu 16. Povelje EU te se može istaći da za nju 
važe jednaki principi propisani u članu 15., prije svega princip zabrane diskriminacije. Upravo 
je jednakost u mogućnosti ostvarivanja prava na radu, odnosno po osnovu rada, potvrđena u 
članu 20., dok je u članu 21. stav 2. Povelje EU normirana zabrana svakog oblika diskriminacije 
na temelju državljanstva, pa tako i zabrana diskriminacije u pogledu ostvarivanja prava 
na slobodu kretanja radnika – npr. pravo na besplatan pristup službi za posredovanje u 
zapošljavanju30. Naravno, u kontekstu slobode kretanja radnikâ, izlistane odredbe važe ako 
državljanin članice Unije zadovoljava pojam radnik na način kako ga tumači Sud EU.

Odredbe Osnivačkih ugovora, tačnije Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU)31, čl. 45.-48. 
pružaju konkretniji uvid u sadržaj primarnog normativnog okvira slobode kretanja radnika, a u 
tom pogledu najznačajniji je normativ člana 45.32. Prema članu 45. UFEU, ova sloboda, kako je 
već istaknuto, ostvaruje se uz oslonac na princip zabrane svakog oblika diskriminacije u vezi sa 
ostvarivanjima prava na zapošljavanje, plaću i ostalim uslovima rada33. Valja odmah napomenuti 
da je sadržaj termina ostali uslovi rada konkretiziran u odredbama sekundarnog zakonodavstva 
(uredbe i direktive) u poljima isključive ili podijeljene nadležnosti Unije. Praksom Suda EU odredbe 
člana 45. utvrđene su kao neposredno dejstvujuće, priznajući im vertikalno i horizontalno 

27 Statuiranje općih pravnih principa na rang ustavnog prava Unije djelo je Suda EU. Vidjeti u: Misita (bilj. 2), str. 
173.

28 Ibid, 174.
29 Povelju o temeljnim pravima EU svečano su proglasili Komisija, Vijeće i Evropski parlament. Povelja je 

posljednji put objavljena u službenom glasilu Unije OJ C 202/02/16 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12016P/TXT [3.1.2017.]

30 Ibid, čl. 29.
31 Ugovor o funkcionisanju EU (UFEU), C-202/66/16 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=HR [3.1.2017.] 
32 Sadržaj ovog člana je prikazan u Poglavlju 3, bilj. 25.
33 Ibid, čl. 45, st. 2.
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dejstvo34. Odredbe ovog člana nemaju apsolutno dejstvo. Drugim riječima, sloboda kretanja 
radne snage nije apsolutno bezuslovno pravo. Naime, državljanin države članice, prije svega, 
mora zadovoljavati sadržaj pojma radnik kako bi imao mogućnost ostvarivanja prava iz člana 45., 
uz ostalo, pravo ulaska, kretanja i pravo boravka koje se vezuje za svrhu stvarnog zaposlenja. Tako 
pozivanje na član 45. UFEU nije moguće ako se ima u vidu tek mogućnost, odnosno namjera da se 
koristi pravo rada u drugoj državi članici”35. U konačnici, uvodne odredbe stava 3. ograničavaju 
opseg prava na slobodu kretanja pozivom na javni interes: javni poredak, javnu sigurnost ili javno 
zdravlje. Također, odredbe ovog člana ne odnose se na zapošljavanja u javnoj službi36.

3.2. Sloboda kretanja radne snage u sekundarnom zakonodavstvu Unije

Historijski posmatrano, Uredba 1612/68/EEC fungirala je kao najvažniji propis 
sekundarnog prava Unije kojim je, u skladu s principima formalne i materijalne ustavnosti/
zakonitosti, detaljnije razrađivan sadržaj i opseg prava na slobodu kretanja radnika propisan 
primarnim zakonodavstvom. Uredba 1612/68/EEC izmijenjena je i dopunjena Uredbom 
492/11/EU37. S druge strane, sve do donošenja Direktive 2004/38/EC, opći režim kretanja 
radnika bio je uređen nizom direktiva38. U odnosu na Direktivu 04/38/EC, Uredba 492/11/EU 
važi kao lex specialis39.

3.2.1. Direktiva 2004/38/EC 

Istaknuto je da je Direktiva 2004/38/EC40 zamijenila veliki broj do tada važećih propisa, 
odnosno objedinila na jednom mjestu, do tog trenutka, prava propisana nizom direktiva41. 
Direktivom su utvrđena prava na slobodno kretanje i boravište za državljane država članica EU 
i članove njihovih porodica. Članom 1. Direktive propisuju se uslovi pod kojima građani Unije 
i članovi njihovih porodica ostvaruju pravo na slobodno kretanje, boravak, odnosno stalni 
boravak42. Moguća ograničenja slijede osnove predviđene u članu 45. stav 3. UFEU43. Značajno 
je naglasiti da, osim građanina Unije, ovu slobodu uživaju i članovi porodice koji ne moraju 
biti državljani, te oni članovi koji imaju potrebe za zdravstvenom njegom44. Administrativne 
formalnosti propisane ovom direktivom koje reguliraju pravo ulaska oslonjene su na princip 
zabrane diskriminacije45. 

34 Misita (bilj. 2), str. 294. Vidjeti još presudu Suda EU, Walrave & Koch v. Association Union Cycliste Internationale, 
C-36/74 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0036. 
[4.1.2017.]

35 Ibid, 295.
36 UFEU (bilj. 31), čl. 45, st. 4.
37 Uredba 492/11/EU, OJ L 141/11 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=HR [3.1.2017.] 
38 Zamijenjene su: Direktiva 64/221/EEC, Direktiva 68/360/EEC, Direktiva 1973/148/EEC, Direktiva 1990/364/EEC, 

Direktiva 1990/365/EEC i Direktiva 1993/96/EEC, 1975/34/EC, 1975/35/EC.
39 Iako je, nominalno, u hijerarhiji pravnog poretka Unije uredba viši pravni akt od direktive, imajući u vidu da 

je direktiva koja je predmet analize donesena ranije, da se odnosi na slobodu kretanja uopšte a ne isključivo 
slobodu kretanja radnika, te da je u odnosu na nju Uredba 492/11/EU lex specialis, tako će prvo Direktiva 
2004/38/EC biti ukratko prikazana.

40 Direktiva 2004/38/EC, OJ L 158/77/04 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=HR [4.1.2017.]

41 Vidjeti u bilj. 38.
42 Direktiva 2004/38/EC (bilj. 40), čl. 1.
43 Ibid.
44 Ibid, čl. 3.
45 Ibid, čl. 5, st. 5.
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Direktiva 2004/38/EC postavlja konkretne i široke (socijalne) zahtjeve pred države članice 
da, harmonizirajući svoje nacionalno zakonodavstvo postizanjem cilja Direktive, građanima 
Unije, ali i njihovima porodicama46 obezbijede i omoguće lakše konzumiranje prava na slobodu 
kretanja i boravka. Zahtjevi koji se Direktivom postavljaju pred države članice pronalaze se 
u odredbama kojima se reguliraju pitanja boravka i stalnog boravka, prije svega radnika, ali 
i članova njihovih porodica. Tako, građani Unije uživaju pravo boravka u trajanju dužem od 
tri mjeseca ako su radnici, samozaposlene osobe ili se nalaze u državi domaćinu s namjerom 
školovanja, a imaju dovoljno sredstava za sebe i članove porodice da ne postanu teret sistema 
socijalne pomoći47. Također, pravo boravka uživaju građani Unije koji više nisu radnici ili 
samozaposleni ako zadrže status radnika ili samozaposlene osobe48. U konačnici, građani 
Unije i članovi njihovih porodica imaju pravo boravka toliko dugo dok na neprimjeren način ne 
predstavljaju teret po socijalni sistem države članice domaćina. 

3.2.2. Uredba 492/11/EU 

Važno je ponoviti da je Uredba u odnosu na Direktivu 2004/38/EC lex specialis, s obzirom 
na to da se Uredbom reguliraju i detaljnije razrađuju pitanja slobode kretanja radnika. Upravo 
je tekstom alineje 9. preambule Uredbe 492/11/EU naglašena uska veza između prava i uslova 
zapošljavanja, te stručnog osposobljavanja s pravom na slobodu kretanja. Kao posljedica toga 
nameće se potreba država članica da usklade nacionalne politike zapošljavanja. U članu 1. stav 
1. normira se da svaki građanin Unije ima pravo pristupa i prihvata zaposlenja, te rada u skladu 
s odredbama nacionalnih zakonodavstava, pod jednakim uslovima kao i državljanin te države 
članice Unije49. Jednaki uslovi, između ostalog, podrazumijevaju da radnik (nedržavljanin 
članice Unije u kojoj traži zaposlenje ili radi) ima jednaka prava kao i državljanin te članice i 
to u pogledu prava na jednake uslova rada, plaću, otpuštanje ili vraćanje na posao, pristup 
stručnom osposobljavanju i usavršavanju50. Posebno značajno u kontekstu socijalne dimenzije 
pobrojanih prava jeste činjenica da radnik (državljanin druge države članice Unije) uživa 
jednake socijalne i poreske povlastice kao i domaći državljani. U Poglavlju II. “Popunjavanje 
slobodnih radnih mjesta i prijave za zaposlenje” čl. 11.- 20. uspostavljaju se pravila saradnje 
između država članica (službi za zapošljavanje), te država članica i Komisije EU po ovom 
pitanju, mehanizam popunjavanja slobodnih radnih mjesta na teritoriji država članica EU, 
mjere kontrole ravnoteže tržišta rada, te Evropski koordinacioni ured posebno nadležan za 
koordiniranje mjera popunjavanja slobodnih radnih mjesta. 

Navedeno upućuje na zaključak da su ciljevi odredbi primarnog zakonodavstva (čl. 45.- 48. 
UFEU) potvrđeni i detaljno razrađeni Uredbom 492/11/EU51. Ovaj kratki uvid u normativ uredbe 

46 Naglasio autor.
47 Ibid, čl. 7, st. 1 (b).
48 Ibid, čl. 7, st. 3 glasi: 3. Za potrebe stava 1 (a), građani Unije koji više nisu radnici ili samozaposlene osobe zadržavaju 

položaj radnika ili samozaposlene osobe ako su: (a) privremeno nesposobni za rad zbog bolesti ili nesreće; (b) 
propisno prijavljeni kao nesvojevoljno nezaposleni nakon što su duže od godinu dana bili zaposleni te su se 
prijavili kao tražitelji zaposlenja u nadležnom uredu za zapošljavanje; (c) propisno prijavljeni kao nesvojevoljno 
nezaposleni nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme kraćeg od godinu dana ili tokom prvih dvanaest 
mjeseci te su se prijavili kao tražitelji zaposlenja u nadležnom uredu za zapošljavanje. U ovom slučaju položaj 
radnika zadržava se najmanje šest mjeseci; (d) krenuli na strukovno osposobljavanje. Osim ako su nesvojevoljno 
nezaposleni, za zadržavanje položaja radnika osposobljavanje mora biti povezano s prethodnim zaposlenjem.

49 Uredba 492/11/EU (bilj. 37), čl. 1, st. 1. i 2. 
50 Ibid, Odjeljak II. član 7. i dalje.
51 Usp. Law Teacher, Regulation 492/11 – Free Movement Of Workers In The EU [Internet]. Dostupno na: http://www.

lawteacher.net/international-conventions/european-law/free-movement-of-workers-regulation-492-2011.
php [3.1.2016.]
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može se sumirati na način da se ovom uredbom zabranjuju različiti postupci zapošljavanja 
i uslovi rada za strane državljane, odnosno zabranjuju se nametanja svih uslova rada ili 
zapošljavanja koji ograničavaju prijave i ponude za posao stranih državljana, ograničavaju 
uslove zapošljavanja rada i obavljanje rada koji se ne primjenjuju na domaće radnike52. 
Jedini izuzetak u pogledu kojeg je ograničenje prethodno pobrojanih uslova dozovoljeno 
jeste uslov poznavanja jezika ako to iziskuje priroda radnog mjesta53. Osim toga, Uredbom se 
uspostavljaju institucionalno-pravni mehanizmi podrške stabilnosti unutrašnjeg tržišta rada 
utemeljenog na, prije svega, zabrani diskriminacije stranih radnika, odnosno radne snage. 
Imajući u vidu da je sloboda kretanja radnika temelj unutrašnjeg tržišta Unije, uočljivo je da 
su normirani instrumenti usmjereni na uklanjanje svake neosnovane prepreke i ograničenja 
što je potpomognuto obavezom jednakog postupanja prema radnicima u pogledu socijalnih i 
poreskih povlastica. Također, treba istaći da su Uredbom 492/11/EU priznata prava i članovima 
porodica stranih radnika. Međutim, kako je to i ranije naglašeno, prikazane odredbe proizvode 
dejstvo samo prema radnicima, odnosno licu koje zadovoljava uslove i sadržaj tog pojma. 

4. Sloboda kretanja radnika u praksi Suda Evropske unije 
Prethodno je istaknuta značajna uloga Suda EU u osnaživanju i uklanjanju (političkih) 

smetnji procesu integracije EU funkcionalističkim pristupom u tumačenju, prije svega, odredbi 
osnivačkih ugovora54. U kontekstu tumačenja slobode kretanja radnika, Evropski sud je, također, 
imao važnu ulogu posebno imajući u vidu da je uspostava unutrašnjeg tržišta Unije zavisila od 
utemeljenja i uspostave jedinstvenog unutrašnjeg tržišta rada. Ekstenzivnim tumačenjem, 
zasnovanim na funkcionalističkom pristupu razumijevanja nadležnosti međunarodnih 
organizacija, Sud EU je prvobitno definirao sadržaj pojma radnik koji je, uz konsekventni 
princip zabrane diskriminacije, predstavljao polaznu osnovu za tumačenje sadržaja i opsega 
slobode kretanja radne snage – ulazak, kretanje i boravak u tu svrhu. Tako, pitanje definicije 
pojma radnik pokreće dileme u vezi sa: autoritetom ovlaštenim za definiranje pojma; sadržajem 
i opsegom pojma; primjenom principa zabrane diskriminacije; dozvoljenim ograničenjima 
slobode kretanja. 

4.1. Izvor ovlaštenja i osnovni koncept u definiranja pojma radnik 

Prikazani normativni okvir ne nudi obrazloženje koja fizička lica zadovoljavaju pojam 
radnik, a ranije je istaknuto da se slobodu kretanja radnika te ostala inherentna prava uživaju 
pojedinci koji zadovoljavaju uslove sadržaja ovog pojma. Također, bitno je naglasiti da 
normativni okvir primarnog zakonodavstva Unije ne nudi pojašnjenje da li se pojam radnik 
odnosi samo na državljane države članice (domaće radnike) ili obuhvata i državljane drugih 
država članica (strani radnici). Međutim, Uredbom 492/11/EU (ranije Uredba 1612/18/EEC) jasno 
je propisano da pojam radnik može obuhvatati sve građane Unije, naravno ako zadovoljavaju 
određene uslove55. Ovakvu normizaciju prihvatio je Sud EU u odluci Hoekstra v. Bestuur56. U 
pomenutoj odluci Sud EU istakao je potrebu uspostavljanja potpune slobode kretanja radne 
snage koja predstavlja temelj Zajednice (EU) s ciljem uspostavljanja zajedničkog (unutrašnjeg) 

52 Uredba 492/11/EU (bilj. 37), čl. 3. i 4.
53 Ibid, čl. 3, t. b.
54 Vidjeti Poglavlje 2.
55 Vidjeti bilj. 49.
56 Presuda Suda EU, Hoekstra (nee) Unger v. Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten, 

C-75/63 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61963CJ-
0075&from=EN [4.1.2017.]
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tržišta57. Kako bi uspostavljanje zajedničkog tržišta (rada), zasnovanog na slobodi kretanja 
(radnika), uopće bilo moguće, tako je Sud EU, prije svega, izuzeo iz domena nadležnosti država 
članica ovlaštenje da definiraju sadržaj pojma radnik. 

Potonje iz razloga što, ukoliko bi definiranje pojma bilo u nadležnosti država, odnosno 
ako bi bilo propisano nacionalnim zakonodavstvom, otvorila bi se mogućnost da svaka država 
članica modificira i prilagodi značenje pojma strani radnik (radnik migrant) i tako uskrati 
mogućnost zaštite slobode kretanja (radnika) normirane osnivačkim ugovorom58. Nijedna 
odredba osnivačkog ugovora ne generira zaključak da je nacionalnim zakonodavstvima 
ostavljeno u nadležnost definiranje pojma radnik. Naprotiv, budući da se odredbama 
osnivačkih ugovora propisuju uslovi zaposlenja i plaće, potvrđuje se zaključak da podržavaju 
unijski (EEZ) koncept značenja tog pojma. U suprotnom, odredbe osnivačkog ugovora bile bi 
uskraćene pravnog dejstva, te mogućnosti postizanja navedenog cilja (zajedničko tržište) ako 
bi definiranje pojma radnik potpadalo pod mogućnost jednostranog definiranja i modificiranja 
od strane država članica59.

Presudom Hoekstra Evropski sud utemeljio je shvatanje prema kojem je definiranje 
pojma u isključivoj nadležnosti Unije (EEZ), odnosno da se pojam mora razumijevati u 
unijskom konceptu. Također, Sud EU zadržao je neprikosnoveno ovlaštenje da definira 
značenje sadržaja i opsega ovog pojma60. U presudi, kako ističu relevantni autori, uočljiva 
je mogućnost budućeg ekstenzivnog tumačenja pojma radnik od strane Suda EU, posebice 
imajući u vidu da je sloboda kretanja (radnika) jedna od osnovnih unijskih sloboda61 na kojoj 
počiva institucionalno-pravni mehanizam funkcioniranja Unije.

4.2. Sadržaj i opseg pojma radnik

U prethodnom poglavlju istaknuto je da je stavovima u presudi Hoekstra Sud EU stvorio 
temelje ekstenzivnog tumačenja pojma radnik radi podrške ekonomskom motivu integracije 
i funkcioniranja Unije – sloboda prometa radnika. Apriori jezička analiza zaključka Suda 
EU, ne uzimajući u obzir sadržaj i opseg pojma radnik, nedvojbeno upućuje na zaključak da 
pod pojam potpadaju samo za lica koja obavljaju rad. Međutim, Sud EU je u drugoj presudi 
shvatanje opsega definicije pojma proširio i na lica koja traže zaposlenje!? Tako, imajući u 
vidu direktno dejstvo odredbi UFEU o slobodi kretanja radne snage, na njih se, uz ispunjenje 
minimalnih uslova koje je utvrdio Sud EU, mogu pozivati i lica koja su u potrazi za poslom. 
Tumačeći odredbe primarnog zakonodavstva – član 39. Ugovora EEZ (sada član 45. UFEU), Sud 
EU je pojam radnika proširio i na osobe koje traže zaposlenje. U presudi Antonissen62 Sud EU 
je osobama koje traže zaposlenje dodijelio “polovičan status” radnika63. Stvarajući teorijsko-

57 Termin zajedničko tržište napušten je i zamijenjen terminom unutrašnje tržište, revizijom UEU i UFEU. Vidjeti 
u: Gradaščević-Sijerčić (bilj. 12), str. 104, fn. 7.

58 Riječ je o čl. 48.- 51. Ugovora o evropskoj ekonomskoj zajednici.
59 Presuda Suda EU Hoekstra (bilj. 56), str. 7. 
60 Craig, P. i De Burca, G. (2003) EU Law – Text, Cases and Materials. New York, str. 706. 
61 Ibid. 
62 Presuda Suda EU, R. v. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, C-292/89 [Internet]. Dostupno na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0292 [6.1.2017.]
63 Craig i De Burca (bilj. 61), str. 713. Gosp. Antonissen je državljanin Belgije koji je stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo 

1984. godine i bezuspješno je pokušavao pronaći zaposlenje. Zbog prekršaja u vezi s opojnim sredstvima, 
nadležni organ donio je odluku o deportaciji. Gosp. Antonissen podnio je žalbu na odluku i slučaj je predat 
Sudu EU na prethodno odlučivanje. Argument nadležnog organa u korist odluke o deportaciji bio je da 
samo državljani Evropske zajednice (Unije) koji mogu obezbijediti potvrdu o zaposlenju imaju mogućnost 
konzumiranja prava boravka u drugoj državi članici. 
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argumentativnu podlogu za konačni zaključak, Sud EU je počeo argumentaciju pozivom na 
odredbe osnivačkog ugovora. 

Tako, “...u skladu s jezikom člana 39. [sada član 45. UFEU], državljani Zajednice imaju 
pravo slobodnog kretanja unutar teritorije država članica s ciljem prihvatanja stvarno učinjene 
ponude za zaposlenje..., dok je pravo na boravak64 pravo koje se ima konzumirati samo u svrhu 
[stvarnog] zaposlenja”65. Imajući u vidu argument nadležnog organa Ujedinjenog Kraljevstva 
u žalbenom (nacionalnom) sudskom postupku prema kojem isključivo zaposlena lica imaju 
pravo boravka, Sud EU je istakao da bi takva interpretacija onemogućila državljane država 
članica da konzumiraju pravo (slobodu) kretanja, ulaska i boravka na teritoriji druge države 
članice u svrhu zaposlenja, te, u konačnici, bila protivna odredbama osnivačkog ugovora66. 
“Štaviše, rigidno tumačenje člana 39. (član 45. UFEU) ugrozilo bi stvarnu mogućnost da 
državljanin države članice koji je u potrazi za zaposlenjem pronađe zaposlenje u drugoj državi 
članici, te bi, kao rezultat [takvog tumačenja], ta odredba ostala bez pravnog dejstva. Slijedi 
da član 39. mora biti tumačen u smislu omogućavanja, a ne rigidno, određenih povlastica 
državljana država članica u kontekstu prava slobode kretanja radnika, te da ova sloboda 
sadrži u sebi pravo državljana članica da se slobodno kreću unutar teritorije drugih država 
članica i tu borave u svrhu zaposlenja, odnosno traženja zaposlenja”67. 

Prikazana argumentacija jasno upućuje na zaključak da se u konkretnom predmetu Sud 
EU vodio teleološkim tumačenjem odredbi osnivačkog ugovora s ciljem omogućavanja što 
šireg opsega konzumiranja slobode kretanja radnika i inherentnih prava. Sud EU jasno je uputio 
na zaključak da bi jezičko (rigidno) tumačenje konkretne odredbe primarnog zakonodavstva 
onemogućilo ostvarenje temeljnog principa funkcioniranja Unije i predstavljalo bi smetnju, 
ograničenje, uspostavi unutrašnjeg tržišta – u konačnici, unutrašnjeg tržišta rada. Na ovom 
mjestu značajno je primijetiti da se prigovor Ujedinjenog Kraljevstva pred Sudom EU u 
prethodnom postupku može tumačiti u svjetlu mjere suvereniteta kojom su države članice 
pristale da se udruže u Uniju68. Potonje, posebno imajući u vidu da su pitanja boravka stranaca 
usko povezana s pitanjima javne sigurnosti69.

Također, imajući u vidu odredbe člana 7. Uredbe 492/11/EU stav 2. prema kojem radnik 
stranac uživa jednake socijalne povlastice (socijalna davanja) kao i domaći radnik, te činjenice 
da se članom 3. Uredbe 883/04/EC konkretiziraju zaista široke socijalne povlastice koje države 
članice koordinacijom sistema socijalne zaštite moraju obezbijediti svim državljanima Unije70, 
postavlja se pitanje mjere socijalne pomoći koju uživaju osobe koje imaju pravo boravka, 
odnosno radnika koji nisu zaposleni, a zadržali su status radnika ili samozaposlene osobe 
u skladu s odredbama Direktive 2004/38/EC. Drugim riječima, potrebno je postaviti pitanje 

64 Naglasio autor.
65 Presuda Suda EU Antonissen (bilj. 62), par. 9. Vidjeti još bilj. 25 zajedno s Poglavljem 3.1.
66 Ibid, par. 10.
67 Ibid, par. 12 i 13.
68 Prema odredbama Lisabonskog ugovora, države članice su Masters of Treaty, sukladno čemu imaju pravo štititi 

opseg svog suvereniteta, posebno kada je riječ o pitanjima koja se mogu dovesti u vezu s javnom sigurnošću. 
Vidjeti čl. 4. i 5. UEU (bilj. 3), te član 45. stav 3. UFEU (bilj. 4). 

69 Po ovom pitanju Sud EU je u slučaju Carmelo Angelo Bonsignore uspostavio standard u pogledu tumačenja 
opsega javne sigurnosti od strane državâ članicâ, te zabranio deportaciju stranaca utemeljenu na preventivnim 
mjerama. U presudi Sud EU je istakao da restriktivne mjere kao što je deportacija moraju biti zasnovane na 
stvarnoj prijetnji i ne mogu biti opravdane postojanjem opšteg rizika. V. presuda Suda EU, Carmelo Angelo 
Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Köln, C-67/74. [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0067 [6.1.2017.] 

70 Uredba 884/04/EC, OJ L 166/04, posebno čl. 3, 11 i čl. 12. [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF [6.1.2017.] 
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mjere opterećenja socijalnog sistema državâ članicâ i u tom kontekstu načina tumačenja 
opsega slobode kretanja i prava boravka radnika iz člana 45. UFEU od strane Suda EU u 
slučajevima socijalnog turizma71. 

4.2.1. Ekonomski i socijalni aspekt slobode kretanja radnika

U prethodnim poglavljima istaknuto je da sloboda kretanja podrazumijeva i pravo 
boravka u državi članici. Imajući u vidu konkretizaciju putem propisa sekundarnog 
zakonodavstva, može se istaći da ova sloboda u sebi sadrži ekonomsko-socijalnu dimenziju72. 
Posmatrajući slobodu kretanja radnika, zajedno sa svim inherentnim pravima, može se istaći 
da postoji tenzija između ekonomske i socijalne dimenzije koja se, prije svega, ogleda u načinu 
tumačenja pojma radnik, ali i ekonomskim uslovima rada – visina plaće73. Tako, pozivajući se 
na ekonomsku dimenziju slobode kretanja i pravo boravka zajamčeno, prije svega, primarnim 
izvorima unijskog prava, pojedinci koji u skladu s odredbama Uredbe 492/1/EU, odredbama 
Direktive 2004/38/EC, te odredbama Uredbe 883/04/EC uživaju prava socijalne dimenzije mogu 
ih zloupotrijebiti na način da prividno pokušavaju pronaći zaposlenje, ili su ga pronašli, ali je 
naknada za rad nedostatna za podmirivanje osnovnih egzistencijalnih potreba. Posmatrano iz 
ugla ekonomsko-socijalne dimenzije rada, odnosno pojma radnik, Sud EU je praksom etablirao 
tri osnovna (ekonomska) kriterija pojma radnik: [1] obavljanje rada određeni vremenski period; 
[2] rad pod nadzorom drugog/zavisni rad; [3] plaća za obavljeni rad74. Iz ova tri elementa 
jasno se prepoznaje ekonomska dimenzija tumačenja pojma radnik koji obavlja ekonomsku 
aktivnost, s obzirom na to da prva dva kriterija kao rezultat imaju naknadu u formi plaće. Tako 
se, imajući u vidu vrijeme donošenja odluke, može sa sigurnošću ustvrditi da je Sud EU široko 
tumačeći odredbe primarnog i seknudarnog zakonodavstva odigrao značajnu ulogu faktora 
ekonomske integracije. Prethodni zaključak osnažen je stavom Suda EU u presudi Kempf75. 
Pitanje na koje nije odgovoreno jeste koji novčani iznos se može76 smatrati plaćom u kontekstu 
prikazanog (bitnog) elementa ekonomske dimenzije pojma radnik? 

Međutim, nudeći odgovor na ovo pitanje, Sud EU je istovremeno konstituirao osnovni 
standard razumijevanja socijalne dimenzije prava na slobodu kretanja u kontekstu pojma 
radnik. U predmetu Kempf, pred sud je u prethodnom postupku postavljeno pitanje može 
li se radnikom smatrati zaposlena osoba koja ne ostvaruje dovoljno sredstava za osnovne 
egzistencijalne potrebe i tako predstavlja opterećenje po socijalni sistem države članice. 
Naime, gosp. Kempf je njemački državljanin koji je u nakon ulaska u Holandiju bio u radnom 
odnosu s nepunim radnim vremenom, te koji nije ostvarivao dovoljno materijalnih sredstava 

71 Novijom praksom Sud EU je zauzeo stav prema kojem se državljanima država članica Unije koji nemaju status 
zaposlene osobe, odnosno osobe koja je u potrazi za zaposlenjem, priznaje pravo boravka u drugoj zemlji 
članici, međutim takve osobe nemaju mogućnost ostvarivanja socijalnih povlastica u okviru socijalnog 
sistema države domaćina, bez obzira na to što državljani države domaćina uživaju takva prava. Vidjeti 
presudu Suda EU, C-67/14 [Internet]. Dostupno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=359198 [6.1.2017.] 

72 Dedić i Gradaščević-Sijerčić (bilj. 4), str. 143.
73 Ekonomski aspekt podrazumijeva pojam radnika kao pokretno sredstvo proizvodnje, doprinoseći time 

snažnijoj ekonomskoj koheziji i uspostavi stabilnog (unutrašnjeg) tržišta rada. S druge strane, socijalni aspekt 
fokusira radnika kao ljudsko biće koje konzumira slobodu kretanja, uz oslonac na principe zabrane svakog 
oblika protupravne diskriminacije, kako bi ostvario napredak i poboljšanje uslova života za sebe i svoju 
porodicu. Craig i De Burca (bilj. 60), str. 701.

74 Presuda Suda EU, Lawrie - Blum v. Land Baden – Württemberg, par. 17, C-66/85 [Internet]. Dostupno na: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61985CJ0066&from=PL [6.1.2017.] 

75 Presuda Suda EU, Kempf v. Staatsecretaris van Justitie, C-139/85 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61985CJ0139&from=EN [6.1.2017.]

76 Naglasio autor.
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za život. Iz ovog razloga gosp. Kempf je, u skladu s propisima nacionalnog zakonodavstva, 
aplicirao za dobivanje socijalne podrške za zaposlene osobe koja se osigurava iz javnih 
sredstava. Nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo usljed čega je bio u nemogućnosti 
da radi, gosp. Kempf je, pored uživanja novčane podrške zaposlenim osobama, ostvario pravo 
i na socijalno osiguranje u slučaju bolesti. 

I pored navedenih okolnosti, gosp. Kempf je podnio zahtjev za odobrenje boravka s ciljem 
ostvarivanja (ekonomske) aktivnosti kao zaposlena osoba, odnosno radnik. Nadležni nacionalni 
organi su takav zahtjev odbili i u žalbenom postupku iz razloga što je, prema odredbama 
nacionalnog zakonodavstva, gosp. Kempf koristio socijalnu pomoć iz javnih novčanih fondova, 
te nije bio u stanju da osigura dovoljno materijalnih sredstava kako bi se mogao samostalno 
izdržavati svojim radom. U odluci u prethodnom postupku Sud EU je istakao da sve dok 
državljanin države članice na teritoriji druge države članice nastoji ostvariti aktivnosti koje se 
mogu77 smatrati efektnim radom, činjenica da ostvaruje finansijsku pomoć iz javnih fondova 
kao dodatak njegovim novčanim primanjima koje ostvaruje po osnovu rada, ne isključuje ga iz 
opsega važenja odredbi prava Zajednice (Unije) u pogledu slobode kretanja radnika78. 

U presudi Kempfu Sud EU je jasno istakao da sve dok postoji plaćena ekonomska 
aktivnost, činjenica uživanja socijalne pomoći ne ograničava mogućnost konzumiranja punog 
opsega, odnosno sadržaja prava na slobodu kretanja radnika! Također, značajno je primijetiti 
da je Sud EU, ekstenzivnim tumačenjem, ovom presudom na prvi pogled prevagnuo u korist 
socijalne dimenzije slobode kretanja ističući značaj ekonomske aktivnosti kao jednog od 
temelja slobode kretanja. Tako gledano iz ugla ekonomske dimenzije slobode kretanja, 
radnikom se smatra svaka osoba koja nastoji ostvariti ekonomsku aktivnost. S druge strane, 
socijalna dimenzija podrazumijeva da se radnikom smatra i osoba koja svojim radom ne 
ostvaruje dovoljno sredstava za život i istovremeno uživa socijalne povlastice države domaćina 
u vidu primanja određene vrste finansijske pomoći, ali samo dok nastoji ostvariti ekonomsku 
aktivnost79. Drugim riječima, socijalna dimenzija slobode kretanja radnika razumijeva se i 
tumači tek u kontekstu sadržaja i kvaliteta ekonomske aktivnosti. 

4.3. Razumijevanje principa zabrane diskriminacije 

Istaknuto je da se sloboda kretanja radnika, sa svim inherentnim pravima, ima 
konzumirati pod jednakim uslovima, bez različitog tretmana adresata ove slobode. Drugim 
riječima, uz oslonac na princip zabrane diskriminacije. Isključivi osnov moguće diskriminacije 
po pitanju slobode kretanja radnika jeste državljanstvo80. Tako, građani Unije, između ostalog, 
uživaju jednaka prava u pogledu uslova rada, pristupa radu i službama za posredovanje u 
zapošljavanju, socijalnih i poreskih povlastica. Važno je naglasiti da jednake mogućnosti i 
borba protiv svih oblika diskriminacije potpadaju pod zajedničke vrijednosti modela socijalne 

77 Naglasio autor.
78 Ibid, par. 18.
79 U predmetu Steymann Sud EU je otišao korak dalje u tumačenju trećeg bitnog elementa ekonomske dimenzije 

pojma radnik – plaća za obavljeni rad. U ovom predmetu sud je zaključio da se čak i neplaćeni rad može 
smatrati ekonomskom aktivnošću sve dok se takvim radom osiguravaju sredstva za primaoca rada. Presuda 
Suda EU, Steymann, v. Staatsecretaris van Justitie, C-196/87 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:8c7201db-2d09-4e09-9069-96e66f55fbf1.0002.03/DOC_2&format=PDF [6.1.2017]. 
Vidjeti još bilj. 71.

80 Vidjeti čl. 18 UEU i čl. (bilj. 3) i čl. 45. st. 2. UFEU (bilj. 31), te čl. 21. st. 2. Povelje EU osnovnim pravima. U kontekstu 
prava na plaću, kao prava deriviranog iz prava na slobodu kretanja ako je riječ o radnicima strancima, važno je 
naglasiti da je u skladu s odredbama člana 157. UEU zabranjena svaka diskriminacija na osnovu spola.
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politike na tlu Unije81. Diskriminacija kao oblik nejednakog tretmana, odnosno kršenja principa 
ravnopravnosti, (najčešće) pojavljuje se u dva oblika: direktna82 i indirektna diskriminacija83. 
Kroz praksu Suda EU tretirana su oba oblika zabranjenog različitog postupanja. Međutim, u 
kontekstu prakse Suda EU, bilo da je riječ o direktnom ili indirektnom obliku diskriminacije, 
oblici zabranjenog različitog postupanja postojat će samo u slučajevima mogućnosti poređenja 
dvije grupe koje su različito tretirane, ili grupâ koje nisu uporedive ali su tretirane na jednak 
način84. U kontekstu slobode kretanja radnika, oblici direktne i indirektne diskriminacije po 
osnovu državljanstva zabranjeni su, prije svega, odredbama člana 45. UFEU. Ovom odredbom 
uslovi za ostvarivanje inherentnih prava slobode kretanja ne smiju biti povoljniji za domaće 
državljane u odnosu na državljane druge države članice Unije. 

4.3.1. Direktna diskriminacija

U predmetu Commission v. France85 Sud EU ispitivao je odredbe Pomorskog zakona 
Francuske koji je u članu 3. stav 2. propisivao restriktivnu kvotu na način da određeni broj 
članova posade na svim brodovima pod francuskom zastavom moraju biti, isključivo, 
državljani Francuske86. Imajući u vidu odredbe primarnog i sekundarnog zakonodavstva 
kojima se normira sloboda kretanja radnika, te koje zabranjuju svaku diskriminaciju na osnovu 
državljanstva, jasno je da implikacije odredbe francuskog zakona ograničavaju mobilnost 
radne snage i ograničavaju, odnosno uskraćuju državljanima drugih država članica mogućnost 
rada na francuskim brodovima. U raspravi pred sudom Komisija je istakla da Republika 
Francuska nije poduzela potrebne mjere kako bi otklonila odredbu zakona koja generira oblik 
direktne diskriminacije. Tako, ostavljanje na snazi odredbe nacionalnog zakonodavstva jedne 
od državâ članicâ koje su u koliziji s pravnim poretkom Zajednice87 (Unije) predstavlja propust 
da se ispune obaveze koje proizlaze iz članstva u Zajednici. U konkretnom slučaju, pitanja se 
odnose se na problematiku diskriminacije u pogledu zaposlenja, plaće i ostalih uslova rada i 
zaposlenja88. 

Sud EU istakao je da odredbe primarnog zakonodavstva imaju apsolutno dejstvo (u 
odnosu na odredbe nacionalnog zakonodavstva) i propisuju zabranu diskriminacije na 
temelju državljanstva, bilo da se odnose na pitanja diskriminacije u pogledu zaposlenja, plaće 
ili ostalih uslova rada i zaposlenja89. Odredbama primarnog zakonodavstva ne samo da se 

81 Gradaščević-Sijerčić, J. (n.d.) Prezentacija – Evropski socijalni model, sl. 17. [Internet]. Dostupno na: http://
www.pfsa.unsa.ba/pf/evropsko-radno-pravo-i-pravo-socijalne-sigurnosti-ii-ciklus-2/ [7.1.2017.]

82 “Neposredni oblik diskriminacije predstavlja osnovni formalni oblik kršenja principa ravnopravnosti. ...radi se 
o namjernoj diskriminaciji koja ima za cilj da se na direktan način povrijedi nečije pravo na jednako postupanje. 
Neposredni (direktni) oblik po svojoj prirodi može da se sastoji u djelovanju ili propuštanju djelovanja, odnosno 
činjenju ili nečinjenju.” Vidjeti u: Vehabović, F., Izmirlija, M. i Kadribašić, A. (2010) Komentar Zakona o zabrani 
diskriminacije sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu. Sarajevo, str. 34. 

83 Na području Unije, pojam indirektne (neizravne) diskriminacije prvi put je reguliran Direktivom 2000/43/
EC – Rasna direktiva. Član 2. stav 2. tač. b) normira: “Neizravna [indirektna] diskriminacija postoji ako bi 
naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa doveli osobe određenog rasnog ili etničkog podrijetla u posebno 
nepovoljan položaj u usporedbi s drugim osobama, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa objektivno 
mogu opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njegovo postizanje prikladna su i potrebna. [Internet]. 
Dostupno na: http://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2016/11/Rasna-direktiva.pdf [7.1.2017.] 

84 Craig i De Burca (bilj. 61), str. 715.
85 Presuda Suda EU, Commission v. French Republic, C-167/73. [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0167&from=EN [7.1.2017.] 
86 Ibid, vidjeti odjeljak Facts, Poglavlje I, str. 361.
87 Odredbe čl. 48. Ugovora EEZ (sada čl. 45. UFEU) i Uredbe 1612/68 (sada čl. 1, 2, 4. i 7. Uredbe 492/11/EU).
88 Presuda Suda EU Commission v France (bilj. 86), str. 364.
89 Ibid, par. 44, str. 373.
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uspostavlja obaveza država članica da normiraju jednake uslove pristupa mogućem zaposlenju 
državljanima drugih država članica, već se i uspostavlja obaveza da države članice garantiraju 
svojim državljanima da neće biti žrtve diskriminacije u slučajevima u kojima bi državljanin 
druge države članice bio u mogućnosti da prihvati zaposlenje pod slabijim uslovima nego što 
je to propisano nacionalnim zakonodavstvom90. Iz toga slijedi da čak i odredbe nacionalnog 
zakonodavstva kojima se uspostavlja ograničenje (slobode kretanja) sekundarnog značaja91 
predstavljaju oblik direktne diskriminacije koji je protivan pravu Zajednice92. Sud EU je u 
konačnici zaključio da ostavljanjem na snazi odredbe nacionalnog zakonodavstva koja 
generira direktnu diskriminaciju na osnovu državljanstva, Republika Francuska nije ispunila 
normativno-pravne obaveze koje proizlaze iz članstva u Zajednici i proglasio takve odredbe 
protivnim pravnom poretku Zajednice93.

Gledano iz historijske perspektive, Sud EU je na samim počecima integracije uspostavio 
standard kojim se sloboda kretanja radnika, kao jedan od osnovnih principa legitimiteta 
funkcioniranja Unije, ima konzumirati slobodna od svake vrste direktne diskriminacije na 
temelju državljanstva. Zaključak Suda ne samo da je išao u pravcu harmonizacije nacionalnih 
zakonodavstva s pravom Zajednice (Unije), već je i potvrdio status zakonodavstva Zajednice 
kao nadnacionalnog u pogledu pristupa zaposlenju, plaći za obavljeni rad, te ostalim uslovima 
rada i zaposlenja. Tumačeći odredbe primarnog i sekundarnog zakonodavstva, može se 
istaći da je Sud EU, osloncem na princip jednakog tretmana, odnosno zabrane diskriminacije 
na osnovu državljanstva, ovom presudom stvorio normativne pretpostavke nesmetane 
mobilnosti radne snage na zajedničkom (unutrašnjem) tržištu rada, čime je istovremeno 
podstaknuta i snažnija teritorijalna i socijalna kohezija između država članica. 

4.3.2. Indirektna diskriminacija i pristup zaposlenju

Najčešći oblici indirektne diskriminacije odnose se na ispunjavanje uslova boravka, 
uslovâ rada ili uslova pristupa tržištu rada koje domaći državljani mogu lakše zadovoljiti od 
stranih radnika94, iako, na prvi pogled95, pravni propisi kojima se normiraju ti uslovi izgledaju 
neutralni, odnosno ne dovode u nepovoljniji položaj državljane drugih država Unije96. Na 
ovom mjestu važno je naglasiti da čak i nediskriminatorne odredbe koje (ipak) ograničavaju 
slobodu kretanja radne snage predstavljaju povredu odredbi zakonodavstva Unije, te takvi 
slučajevi predstavljaju granične linije između indirektne diskriminacije i ograničenja pristupa 
tržištu rada97. Jedan od uslova rada, odnosno zapošljavanja koji generira oblik indirektne 

90 Ibid, par. 45, str. 373.
91 Ovdje je važno naglasiti da uživanje punog opsega slobode kretanja, u kontekstu mogućnosti prihvatanja 

zaposlenja u drugoj državi članici, nije u potpunosti onemogućen stranim radnicima, već samo djelimično, 
odnosno u određenom procentu. Ovo s obzirom da je Pomorskim zakonom Republike Francuske predviđena 
restriktivna procentualna kvota rezervirana za domaće državljane, dok ostatak mogu popuniti državljani 
drugih država članica. Stoga u argumentaciji Suda EU termin ograničenje sekundarnog značaja. 

92 Presuda Suda EU Commission v. France (bilj. 85), par. 46 str. 373.
93 Ibid, str. 374.
94 Craig i De Burca (bilj. 60), str. 715. 
95 Naglasio autor.
96 Vidjeti čl. 3, st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, ''Sl. glasnik BiH'', br. 59/09, 66/16 [Internet]. Dostupno 

na: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-zabrani-diskriminacije-u-BiH.pdf [7.1.2017.] 
97 Craig i De Burca (bilj. 60), str. 718. Za primjer nediskriminatornih odredbi kojima se, podjednako, stranim i 

domaćim državljanima onemogućava/otežava pristup tržištu rada i pronalasku zaposlenja vidjeti presudu 
Suda EU, Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc Bosman, C-415/93 
[Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415 
[7.1.2017.]
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diskriminacije može biti poznavanje jezika države domaćina radnika stranca, posebno imajući 
u vidu da je ovaj uslov izuzet iz člana 3. Uredbe 492/11/EU koji izlistava zabranjene osnove 
ograničavanja prijave i ponude za posao učinjene od stranih državljana, odnosno prihvatanje 
i obavljanje posla od strane radnika stranaca u skladu sa uslovima koji se ne primjenjuju na 
domaće radnike98. 

Međutim, iako uslov poznavanja jezika predstavlja legitimno ograničenje, odredbe 
nacionalnih zakonodavstva, odnosno konkursi za posao privatno-pravnih lica, ne smiju biti 
takvog kvaliteta da fungiraju isključivo kao formalno ograničenje kojim se daje prednost 
domaćim državljanima u pristupu zaposlenju ili u pogledu uslova rada, iako, suštinski, 
poznavanje jezika nije nužno za obavljanje poslova radnog mjesta. U predmetu Groener99 Sud 
EU je uspostavio standard u pogledu kvaliteta poznavanja jezika kao uslova za zaposlenje. 
Gđa Groener je državljanka Holandije koja je radila kao učiteljica u Irskoj. Nakon dvije 
godine neprekidnog rada sa skraćenim radnim vremenom, podnijela je zahtjev za prijem u 
radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Međutim, jedan od uslova 
za zaposlenje, koji je podjednako važio za domaće državljane kao i za strane radnike, bio 
je poznavanje irskog jezika. Iako je imala preporuke, gđa Groener nije dobila posao jer nije 
prošla test poznavanja irskog jezika. Imajući u vidu da formalni uslov poznavanja irskog jezika 
nije odgovarao prirodi posla, a s obzirom na to da su se predavanja održavala isključivo na 
engleskom jeziku, gđa Groener je podnijela tužbu nacionalnom sudu koji je, u prethodnom 
postupku, zatražio od Suda EU ispitivanje da li su takvi (formalni) uslovi za zaposlenje u skladu 
s odredbama primarnog i sekundardnog zakonodavstva100. 

Sud EU počeo je argumentaciju ističući da, iako se većina stanovništa Republike Irske ne 
koristi irskim jezikom, javne nacionalne vlasti, ipak, imaju legitimno pravo promocije upotrebe 
irskog jezika kao izraza nacionalnog identiteta i kulture, te da važnost takve (nacionalne) 
edukativne politike mora biti prihvaćena101. “Osnivački ugovor ne zabranjuje provođenje 
mjera nacionalne politike kojom se pruža zaštita i promocija jezika države članice, koji je, 
istovremeno, nacionalni jezik i prvi službeni jezik. Međutim, provođenje takvih politika od 
strane država članica (uslov poznavanja jezika) ne smije povrijediti pravo radnika na slobodu 
kretanja”102. Sud EU istakao je da zahtjevi mjera takve politike ne smiju biti neproporcionalni 
s ciljem koji se želi postići, a način njihove primjene ne smije biti diskriminirajući prema 
državljanima drugih država članica103. Stoga, radni odnos na neodređeno radno vrijeme 
s punim radnim vremenom u javnim obrazovnim institucijama je posao takve prirode koja 
opravdava poznavanje jezika kao uslova za rad, što je u skladu s odredbama primarnog i 
sekundarnog zakonodavstva Zajednice (Unije). Potonje, međutim, samo ako je takav uslov dio 
mjera nacionalne politike koja promovira upotrebu nacionalnog jezika, koji je istovremeno 
i prvi službeni jezik, te samo ako je takva mjera proporcionalna cilju koji se želi postići i 
provedena na nediskriminirajući način104. 

98 Vidjeti bilj. 53.
99 Presuda Suda EU, Groener v. Minister for Education, C-379/87 [Internet]. Dostupno na: http://curia.europa.eu/juris/

showPdf.jsf?text=&docid=95716&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=453257 
[7.1.2017.]

100 Čl. 48. Ugovora EEZ (sada čl. 45. UFEU) i čl. 3. Uredbe 1612/68/EC (sada član 3. Uredbe 492/11/EU).
101 Presuda Suda EU Groener (bilj. 100), par. 18. i 20.
102 Ibid, par. 19.
103 Ibid.
104 Ibid, Odluka o meritumu, str. 3995.
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4.4. Ograničenja slobode kretanja radnika 

Ranije je istaknuto da, iako je pravo na slobodu kretanja radne snage jedan od osnovniih 
principa funkcioniranja Unije, ipak ono nije pravo apsolutnog dejstva. Odredbama primarnog 
i sekundarnog zakonodavstva normirani su kako legitimni osnovi ograničenja (primarni 
izvori), tako i uslovi pod kojima se sloboda kretanja radnika ima konzumirati (sekundarno 
pravo). Imajući u vidu uslove konkretizirane propisima sekundarnog zakonodavstva, može se 
istaći da i sekundarno zakonodavstvo na određeni način fungira kao ograničavajući faktor105. 
U prethodnom poglavlju pokazano je da poznavanje jezika države domaćina kao uslov za 
zaposlenje i obavljanje rada može biti legitimni osnov ograničenja ove slobode. Prema članu 45. 
UFEU, sloboda kretanja može se ograničiti pozivom na zaštitu javnog poretka, javne sigurnosti 
i javnog zdravlja, te zapošljavanje u javnoj službi (upravi)106. Ovdje je važno primijetiti da, iako 
su uposlenici javnih službi država članica kategorije radnika koje uživaju pravo na slobodu od 
diskriminacije po osnovu državljanstva, ipak je u pogledu njih sloboda kretanja u potpunosti 
isključena. Međutim, “...izuzeci zapošljavanja u javnoj upravi ne pokrivaju cijele službe, nego 
samo određena radna mjesta koja imaju javni karakter. Na taj način ograničenja vezana za 
zapošljavanje u javnoj upravi ne primjenjuju se na sve osobe, nego samo na one koje obavljaju 
dodijeljena ili povjerena državna ovlaštenja, ili imaju upravljačka ili izvršna ovlaštenja”107. 

4.4.1. Ograničenja javne službe – pojam i sadržaj

Osnovno polazište u odlučivanju o tome da li uposlenik javne službe potpada pod 
ograničenja u kontekstu člana 45. UFEU jeste kvalitet sadržaja ovlaštenja koja mu pripadaju, 
na osnovu čega se utvrđuje da li je riječ o organu javne službe iz člana 45. UFEU. Važno je 
naglasiti da je, jednako kao i u slučaju Hoekstra108, Sud EU u predmetu Sotgiu109 proglasio 
isključivu nadležnost za određenje pojma javna služba, s obzirom na to da države članice 
mogu dati različito određenje “[z]bog prisutnog šarenila modela i koncepcija u određivanju 
[pojma] javne uprave u državama članicama...”110, te tako biti protivno unijskom konceptu 
razumijevanja i tumačenja111. U predmetu Commission v. Belgium112 Sud EU uspostavio je 
standard ispitivanja prema kojem se razlučuje priroda javnog organa od kvaliteta i sadržaja 
ovlaštenja radnog mjesta i, u skladu s tim, primjenjuju ograničenja javne službe iz člana 45. 
UFEU. U ovom predmetu istaknuto je da se ograničenja propisana primarnim zakonodavstvom 
imaju tumačiti u svrhu cilja koji se njima želi postići. Međutim, utvrđivanje opsega dejstva 
odredbi primarnog zakonodavstva generira poteškoće u tumačenju pojma javna služba s 
obzirom na to da javni službenici, na osnovu javnih ovlaštenja, obavljaju poslove ekonomske 
i socijalne prirode koje se ne mogu dovesti u vezu sa izvornim razumijevanjem pojma javne 

105 U kontekstu pravne terminologije uslov, kao buduća neizvjesna činjenica, sredstvo je ograničenja dejstva 
pravnog posla, odnosno sredstvo ograničenja poduzimanja svake radnje koja proizvodi prave učinke u 
pravnom prometu. 

106 Također, Sud EU je svojom praksom stvorio set legitimnih ograničenja slobode kretanja radnika kojima se 
štiti integritet poreskog sistema, podržava rad i upravljanje obrazovnih ustanova, osigurava regularnost 
sportskih takmičenja, onemogućava zloupotreba akademskih titula ili osigurava poštivanje pravilâ ponašanja 
u određenoj profesiji. Vidjeti Misita (bilj. 2), str. 302-303.

107 Dedić i Gradaščević-Sijerčić (bilj. 4), str. 143.
108 Vidjeti Poglavlje 4.1. 
109 Presuda Suda EU, Stogiu v. Deutsche Bundespost, C-152/73 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0152&from=EN [8.1.2017.] 
110 Dedić i Gradaščević-Sijerčić (bilj. 4), str. 143. 
111 Vidjeti Presudu Suda EU Stogiu (bilj. 109), par. 5.
112 Presuda Suda EU, Commission v. Belgium, C-147/79 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61979CJ0149&from=EN [8.1.2017.] 
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službe (organ javne uprave), ali koji potpadaju pod odredbe primarnog zakonodavstva upravo 
iz razloga postojanja javnog (zakonskog) ovlaštenja113. Tako je Sud EU zaključio da opseg 
dejstva odredbi primarnog zakonodavstva obuhvata, isključivo i kumulativno, one [1] javne 
poslove koji se obavljaju na osnovu zakonskog ovlaštenja, te podrazumijevaju [2] vršenje 
takve vrste zadataka kojima se zadovoljava očuvanje generalnih interesa i funkcija države114. 

Za razliku od prethodno prikazanih slučajeva, u predmetu Commission v. Belgium 
uočljivo je da je Sud EU dao dosta uže tumačenje odredbi primarnog zakonodavstva. Naime, 
upravo je uskim115 tumačenjem na mjestu razumijevanja pojma javna služba sud uspostavio 
standard koji podrazumijeva da se javnom službom ne smatra (svaki) organ javne vlasti koji 
vrši javna ovlaštenja, već, nezavisno od prirode institucije, samo konkretno radno mjesto koje 
ispunjava uslove utvrđene u ovom predmetu. Na ovaj način Sud EU omogućio je da u javne 
organe s javnim ovlaštenjima budu zaposleni i državljani drugih država članica, s obzirom 
na to da određena radna mjesta s javnim ovlaštenjima, prije svega, radna mjesta obavljanja 
javnog ovlaštenja ekonomske prirode ne potpadaju pod opseg dejstva odredbi primarnog 
zakonodavstva i ne mogu važiti kao legitiman osnov ograničenja slobode kretanja radnika.

4.4.2. Sekundarno zakonodavstvo – ekstenzivno tumačenje u praksi Suda Evropske unije

Ako se kao valjan prihvati stav da odredbe sekundarnog zakonodavstva kojima se 
konkretiziraju uslovi konzumiranja slobode kretanja radnika i svih inherentnih prava 
(boravka, socijalne pomoći itd.) igraju ulogu faktora uslova primjene tog prava, može se istaći 
da je Sud EU ekstenzivnim tumačenjem tih (rigidnih) odredbi stvorio pretpostavke nesmetane 
ekonomske integracije, snažnije teritorijalne i socijalne kohezije, šire mogućnosti za mobilnost 
radne snage, te, u konačnici, uklanjanjem (administrativnih) prepreka, omogućio stvaranje 
stabilnog tržišta rada. 

Naprimjer, u predmetu Royer Sud EU je ispitivao da li propust ispunjavanja uslova 
administrativne formalnosti može uticati na pravo boravka kao sastavni dio slobode 
kretanja radnika116. Naime, zbog formalno-proceduralnog propusta gosp. Royer, koji je 
trgovac iz Francuske, propustio je da izvrši prijavu nakon ulaska u Belgiju, te mu je belgijska 
policija naredila da napusti zemlju. Nakon izlaska, gosp. Royer ponovo se vratio te je time 
prekršio mjeru zabrane povratka u zemlju. Ispitujući odredbe primarnog i sekundarnog117 
zakonodavstva, Sud EU zaključio je da se odobrenje dozvole boravka ne razumijeva kao 
odluka koja konstituira prava (slobode kretanja), već kao mjera koju je donijela država članica 
kojom ona potvrđuje status pojedinca, državljanina druge članice, u skladu s ovlaštenjima 
koja mu pripadaju prema odredbama unijskog prava. U tom kontekstu, propust da se ispune 
administrativne formalnosti u pogledu prava ulaska, kretanja i prava boravka ne opravdava 
odluku o protjerivanju iz države118. 

Jednako kao i u svim prethodno prikazanim slučajevima, i ovdje je Sud EU, imajući u vidu 
značaj slobode kretanja radnika, donio odluku (ultra vires) kojom je zaobišao interese država 
članica i mjere koje se mogu dovesti u vezi s pitanjima javne sigurnosti proglasio protivnim 

113 Ibid, par. 11.
114 Ibid, par. 10, 12. i 21.
115 Naglasio autor.
116 Presuda Suda EU, Jean Noel Royer v: Belgium, C-48/75 [Internet]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/ALL/?uri=CELEX:61975CJ0048 [8.1.2017.]
117 Čl. 4. Direktive 68/360/EEC (sada Direktiva 2004/38/EC).
118 Presuda Suda EU, Royer (bilj. 116), par. 33 i 38.
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unijskom konceptu pravnog poretka. Međutim, mora se istaći da je Sud EU također utvrdio da 
opseg i sadržaj dejstva unijskog prava ne sprečava države članice da donose mjere kontrole 
državljana drugih država članica (izuzev mjere protjerivanja) koje su potpomognute valjanim 
proporcionalnim sankcijama119. 

5. Zaključak
Normativni okvir (primarni i sekundarni izvori) osnovne unijske slobode – slobode kretanja 

radnika – ima za cilj povećanje mobilnosti radne snage unutar država članica. Mobilnost 
radne snage usmjerena je na uklanjanje neosnovanih prepreka i smetnji u ostvarivanju prava 
na slobodno prihvatanje i obavljanje zaposlenja, jednakim mogućnostima i uslovima rada 
(domaći i strani radnici), te jednakim mogućnostima pristupa službama za posredovanje 
u zapošljavanju. Dalje, normativnim okvirom izričito je propisana obaveza izjednačavanja 
domaćih i stranih radnika u pogledu prava na jednaku plaću i uslove prestanka rada, odnosno 
uslove otpuštanja, opsega uživanja socijalnih povlastica, te, u konačnici, jednakost u uživaju 
poreskih i carinskih povlastica koje pripadaju radnicima. Također, članovima porodice radnika 
priznaju se prava na slobodno kretanje unutar država članica Unije. Ograničenja slobode 
kretanja radne snage dozvoljena su ako slijede javni interes propisan članom 45. UFEU120, a 
detaljno su konkretizirana u prikazanim sekundarnim propisima: administrativnim uslovima 
i vremenskim rokovima ulaska, kretanja i boravka radnika i njihovih porodica. Upravo se na 
mjestu svih pobrojanih prava dešavaju sporovi u pogledu tumačenja sadržaja i opsega dejstva 
slobode kretanja radnika. 

Prikaz relevantne prakse potvrđuje početni asertorički sud da je Sud EU odigrao izuzetnu 
ulogu u konstituciji sui generis tvorevine koju danas prepoznajemo kao EU. Imajući u vidu 
osnovni (ekonomski) motiv integracije s jedne strane, te činjenicu da je regulacija radnog 
zakonodavstva unutar EU u pretežnom dijelu (i dalje) u nadležnosti nacionalnih zakonodavstva, 
s druge strane, tako, sa sigurnošću se može istaći da uspostava jedinstvenog unutrašnjeg 
tržišta rada ne bi bila moguća bez (sudske) podrške slobodi kretanja radne snage putem 
širokog sudskog tumačenja odredbi, kako primarnog, tako i sekundarnog zakonodavstva.

Praksa Suda EU odigrala je ključnu ulogu u definiranju širokog sadržaja i opsega pojma 
radnik otklanjanjem ograničenja i smetnji na unutrašnjem tržištu rada, te prevazilazeći 
praznine uzrokovane fragmentiranošću pravnog okvira radnog zakonodavstva EU. (Pre)
uzimajući suvereno ovlaštenje u tumačenju pojma radnik i pojma javna služba, uz oslonac na 
jedan od osnovnih principa funkcioniranja mehanizma slobode kretanja – princip zabrane 
diskriminacije, Sud EU je stvorio pretpostavke nesmetane mobilnosti radne snage kao uslova 
teritorijalne i socijalne kohezije između država članica. Ovome je važno dodati ekonomski 
aspekt rada kao preduslov konzumiranja slobode kretanja radnika unutar država članica 
EU koji se ogleda u činjenici da je Sud EU tumačio normativni okvir unijskog prava s ciljem 
osiguranja, prije svega, valjanog funkcioniranja unutrašnjeg tržišta rada. Kako je to pokazano 
u radu, napetost između ekonomske i socijalne dimenzije slobode kretanja radnika Sud EU je 
ublažavao insistirajući na efektivnoj ekonomskoj aktivnosti radnika, odnosno lica koja su u 
potrazi za poslom. 

119 Craig i De Burca (bilj. 60), str. 730.
120 Javni interes sadržan je u članu 45. UFEU: javna sigurnost, javno zdravlje, javni poredak i zapošljavanje u 

javnim službama. Vidjeti bilj. 35 i 36.
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Сажетак: ЕЗ/ЕУ је у својој историји имала шест проширења, прво 1973. године и 
посљедње 2013. године. Она је у процесу проширења од заједнице шест држава чланица 
израсла у заједницу 28 (-1) држава која има више од пола милијарде становника.

Циљ рада је да објаснимо шта се све подразумијева под процесом “проширење ЕУ”, 
који је његов коначни циљ, те да утврдимо да ли проширење позитивно или негативно 
утиче на процес европских интеграција. Процес проширења је први мировни, 
добровољни начин повезивања европских народа у једну заједницу и под једну 
владавину у европској историји. Основни циљ овог процеса је повезивање европског 
континента у јединствену организациону цјелину у економском, политичком, 
безбједносном и културном смислу, те јачање глобалне позиције Уније. 

Општи утицај процеса проширења на процес европских интеграција је, несумњиво, 
позитиван због саме чињенице да је проширење увећало број учесника процеса 
интеграција и број политика Европске уније (ЕУ) које су покренуте. Свако проширење је 
различито утицало на процес интеграција, а највећи изазов било је источно проширење. 
При томе, процес проширења је превео процес западноевропске интеграције у процес 
европске интеграције. Он јесте омогућио Унији позицију глобалног економског, али не 
и политичко-безбједносног актера.

Кључне ријечи: Европска унија, процес европских интеграција, политика 
проширења

The influence of European union enlargement on the process of European integration

Summary: The EC/EU has had six enlargements in the course of its history: the first 
enlargement happened in 1973, and the last one in 2013. Through the enlargement process, 
it has grown from the community of 6 member states to the community of 28 states with over 
half a billion inhabitants. 

The aim of the paper is to explain what is implied by the process of “EU enlargement”, 
what its ultimate goal is, as well as to determine whether the enlargement influences the 
European integration process in a positive or negative way, that is, whether it is accelerated 
or slowed down. The enlargement process is the first peaceful, voluntary manner of joining 
European people into one community and under one rule in the history of Europe. The 
principal goal of this process is joining the European continent into a unified organisational 
whole in the economic, political, security and cultural sense, and strengthening the Union’s 
global position. 

 The overall impact of the enlargement process on the European integration process 
is undoubtedly positive due to the fact that the enlargement has increased the number 
of participants in the integration process and the number of EU policies initiated. Each 
enlargement has had a different effect on the integration process, but the Eastern enlargement 
posed the biggest challenge. Thereby, the enlargement process translated the Western 
European integration process into the European integration process. It did provide the Union 
with the position of a global economic, but not politico-security actor. 

Key words: The European Union, European integration process, Enlargement Policy
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1. Увод
Интеграција Европе није окончан процес, као што ни сама Европска унија још увијек 

није коначно уобличена и формирана структура. Првобитне три европске заједнице 
шест држава чланица, које су бројале око 185 милиона становника, израсле су у једну 
заједницу од 28 чланица, која има више од пола милијарде становника. Становништво 
Европске уније бројно је колико и становништво Русије и САД заједно, а ЕУ данас има 
највеће учешће у свјетској трговини.

Данашња Европска унија је “специфична заједница држава, народа и грађана. Оно 
што је чини заједницом јесу заједничке вредности и заједнички циљеви. Специфичности 
ове заједнице су одређене процесима настанка и развоја Уније. Суштина ових процеса 
је добровољно уједињавање европских држава”1.

Од почетка европских интеграција проширење је било неопходан процес за 
остварење циљева прокламованих у оснивачким уговорима. Својим проширењима 
Унија настоји да заокружи, дефинише и уобличи саму себе. Свако проширење је 
узроковало промјене и прилагођавање Европске уније, али и земаља које су јој се 
прикључивале. Свака рунда проширења је утицала и на процес европских интеграција, 
или га је продубљивала и убрзавала или успоравала и закомпликовала. С друге 
стране, достигнути ниво интеграција у великој мјери је одређивао да ли је Заједници/
Унији потребно ново проширење. Процијењени ефекти проширења одређују када је 
тренутак за пријем нових чланица. Процес проширења је имао неколико различитих 
фаза, у зависности од политичких и економских прилика у земљама кандидатима, с 
једне стране, и самој Унији, с друге стране. Проширења Европских заједница/Европске 
уније и процеси који су их пратили, те инструменти којима су реализовани, развили су 
сасвим специфичну политику Европске уније - политику проширења.

2. Развој политике проширења и услови за чланство у ЕУ
Проширење је постало трајан феномен ЕУ. Свијест о предодређености европског 

континента за повезивање у једну организациону цјелину, што је идеја водиља данашње 
политике проширења Европске уније, стара је више од два миленијума. Од самог 
почетка, “вокација ЕЗ/Европске уније била је да подстакне и промовише јединство 
европског континента. Сходно томе, проширење ЕЗ/ЕУ је природна посљедица оваквог 
опредјељења утемељивача процеса европских интеграција”2. Још у прембули Уговора 
о оснивању ЕЕЗ-е, из 1957. године, изражена је жеља Шесторке, оснивача процеса 
интеграција, да створе тјешњу унију међу народима Европе и позивају се остали народи 
Европе, који дијеле њихов идеал, да им се придруже у тим напорима. Све до краја 
Хладног рата та могућност је била ограничена само на земље Западне Европе.

С обзиром да су проширење и продубљивање два основна начина остваривања 
процеса европских интеграција, појам проширења се у теорији најчешће анализира 
кроз однос са појмом “продубљивање” тзв. однос widening&deepening. Проширење 
Европске уније је процес постепене и формалне хоризонталне институционализације3 

1 Етински, Р. (2010) Основи права Европске уније. Нови Сад, Правни факултет, стр.1.
2 Tatham, A.F. (2009) Enlargement of the European Union, Kluwer Law International, стp.1.
3 Институционализација је процес у коме су акције и интеракције социјалних актера нормативно 

уобличене.
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организационих правила и норми. Хоризонталну институционализацију имамо у 
друштвеним односима онда када се одређена организација проширује ван актуелних 
актера, односно када група актера чије су акције и односи регулисани нормама те 
организације постаје све већа (бројнија)4. Ако проширење дефинишемо као процес 
хоризонталне институционализације, онда је то постепен процес који почиње прије, 
а наставља се и након пријема нове државе чланице у организацију. Продубљивање 
интеграција је процес постепене и формалне вертикалне институционализације, 
односно повећање обима и нивоа европске интеграције у смислу изградње институција, 
демократског легитимитета и политика ЕУ5. Иако се проширење најчешће анализира 
као увећање броја земаља чланица ЕУ, тј. као ширење географског простора на коjeм 
се примјењује аcquis, након проширења из 2004/2007. године постало је јасно да се 
“проширење и продубљивање не могу посматрати одвојено већ као два међузависна 
дијела јединственог процеса”6. Унија је током своје историје истовремено водила 
политику све дубље интеграције и пријема нових чланова као два паралелна и 
међусобно условљавајућа процеса. 

У развоју политике проширења Европске уније разликујемо два периода, до и 
након краја Хладног рата. Пад Берлинског зида и крај Хладног рата представљали су 
преломну тачку у развоју ове политике јер су довели до “незабиљеженог броја земаља 
које желе да постану чланице ЕУ, а при томе се налазе на врло различитом степену 
друштвеног и економског развоја”7, што је захтијевало конкретније дефинисање услова 
за стицање чланства Европске уније. Заједница је од свог настанка имала у оснивачким 
уговорима правила - услове пријема нових чланица, али то није била конкретна 
политика проширења. Почев од Критеријума из Копенхагена, из 1993. године, Европска 
унија је до данас постепено развијала све рестриктнији оквир политике проширења. 
Иако је од почетка интеграција проширење било саставни дио развоја ЕЗ/Уније, оно је 
током њене историје било ограничено на “повремене епизоде”. Након пада Берлинског 
зида темпо проширења је “драматично убрзан, а проширење је постало стална тачка на 
дневном реду Европске уније”8.

Услови и инструменти политике проширења временом су постајали сложенији 
и бројнији у складу са продубљавањем процеса европских интеграција, промјеном 
карактера држава које аплицирају за чланство, те економско-политичким стањем 
унутар ЕУ. Од свог оснивања Заједница/Унија је представљала отворену организацију, 
а свака европска држава је могла и може поднијети захтјев за чланство. Осим овог 
географског услова, данас је утврђен низ критеријума које нека држава кандидат мора 

4 Schimmelfenning, F., and Sedelmeier, U. (2002) Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses and 
the state of research, Journal of European Public Policy, Vol. 9, No. 4, стр. 503.

5 Продубљивање подразумијева повећање нивоа интеграције, тј. интензивирање постојећих политика 
и облика сарадње. У ширем смислу оно подразумијева све процесе институционализације сарадње 
у оквиру ЕУ, односно међувладину сарадњу, заједничке политике и комунитарни метод. Наведено 
према: Faber, A. (2006) Theoretical Approches to EU Deepeningand Widening: A Multi-disciplinary Overview 
and Some Tentative (Hypo)thesis [Интернет]. Доступно на: http://www.euconsent.net/library/deliverables/
D9_redifinition%20of%20concepts.pdf [05.8.2017.]

6 Чупић, З. (2009) Утицај проширења на Европску унију. У: Самарџић,С.(ур.). Србија у процесу 
придруживања Европској унији. Београд, Службени гласник, стр.71.

7 Ковачевић, М. (2009) Европска унија између политике проширења и тенденција продубљивања 
европске интеграције. У: Самарџић, С. (ур.). Србија у процесу придруживања Европској унији. Београд, 
Службени гласник, стр. 26.

8 Sedelmeier, U. (2010) Enlargement. У: Wallace. H., Pollack, A. M., Young R.A., Policy – Making in the European 
Union. Oxford University Press, стр.402.
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задовољити и испунити да би се могла назвати чланицом, с тим што Европска унија 
задржава право да одлучи када ће нека држава коначно постати њена чланица, тако 
да је одлука о коначном пријему неке државе, ипак, политичка одлука држава чланица.

Правни основ проширења Уније дефинисан је оснивачким уговорима, почев од 
Париског и Римских уговора па све до Уговора из Лисабона, којим је први пут од почетка 
интеграција предвиђено да држава чланица може да напусти Унију. 

До Уговора из Мастрихта, пријем у чланство је био регулисан посебно за сваку 
од три заједнице, и то: чланом 98. Уговора о оснивању Европске заједнице за угаљ и 
челик, чланом 237. Уговора о оснивању Европске економске заједнице и чланом 205. 
Уговора о оснивању Европске заједнице за атомску енергију. У сва три члана истицало 
се да свака европска држава може поднијети захтјев за чланство у Заједници, који 
упућује Савјету који о њему одлучује једногласно након консултовања Комисије. Услови 
приступања су предмет споразума између чланица Заједнице и државе кандидата. Од 
Јединственог европског акта за закључивање споразума о приступању неопходна 
је и сагласност Европског парламента, односно Савјет одлучује једногласно након 
консултовања Комисије и након добијене сагласности Европског парламента који 
одлучује апсолутном већином9.

Уговором из Мастрихта, одредбама члана О, материја чланства се изузима из 
надлежности Заједница и пребацује на Европску унију. Услови за чланство су остали 
непромијењени. Остао је општи географски услов, да је ријеч о европској држави, и 
поступак пријема је остао непромијењен. Након Уговора из Мастрихта, Унија је, када 
се отворило питање њеног ширења на замље Централне и Источне Европе, утврдила 
конкретније услове за стицање чланства. Уговором из Амстердама је, уз пренумерацију 
члана О у члан 49. Уговора о ЕУ, осим постојећег географског услова да је ријеч о 
европској држави, уведен и политички правни услов да држава поштује принципе 
из члана 6. став. 1. Уговора о ЕУ, на којима се темељи Унија (слобода, демократија, 
поштовање људских права, принципа владавине права). Институционална процедура 
пријема остала је непромијењена. 

Уговор из Лисабона уноси у оснивачке уговоре, као услов за стицање чланства 
Уније, критеријуме које је утврдио Европски савјет. Поступак пријема у чланство ЕУ и 
даље је уређен чланом 49. Уговора о Европској унији. Свака европска држава која поштује 
принципе слободе, демократије, поштовања људских права и владавине права може да 
поднесе захтјев за чланство у Унији. Захтјев се подноси Савјету, који о њему одлучује 
једногласно након консултовања Европске комисије и послије одобрења Европског 
парламента. Новина која је унијета у члан 49. јесте истицање да се “при томе води 
рачуна о критеријумима које је утврдио Европски савјет”10. Услови пријема у чланство и 
измјене које пријем може да изазове у функционисању ЕУ предмет су споразума између 
државе подносиоца захтјева и држава чланица Европске уније. Уговор о приступању 
подлијеже ратификацији свих држава уговорница.

Интензивнији развој и конкретно уобличавање политике проширења почиње након 
пада Берлинског зида, када је на дневни ред процеса европских интеграција дошло 

9 Од Јединственог европског акта je неопходна сагласност Европског парламента за закључивање 
споразума о приступању и споразума о придрживању.

10 Члан 49. Уговора о ЕУ. Видјети више у: Јањевић, М. (2009) Консолидовани уговор о Европској унији - од 
Рима до Лисабона. Београд, Службени гласник, стр. 54.
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питање проширења Заједнице на територију некадашњег Источног блока. Европска 
унија је морала дефинисати начин прикључивања држава које су у економском, 
политичком и културно-историјском погледу имале сасвим другачију прошлост у 
односу на западноевропске земље. Осим тоге, земље ЦИЕ су се међусобно налазиле на 
врло различитом степену друштвеног и економског развоја. 

На самиту Европског савјета, 21. и 22. јуна 1993. године у Копенхагену, шефови 
држава и влада тадашњих 12 чланица изразили су спремност за пријем земаља овог 
дијела Европе уз навођење услова за стицање чланства ЕУ11. Ти услови, који су данас 
познати као Критеријуми из Копенхагена, јесу:

 • политички: стабилне институције које гарантују демократију, владавину права, 
људска права и поштовање права мањина;

 • економски: тржишна економија која је довољно конкурентна да издржи 
притисак конкуренције и деловање тржишних сила у оквиру ЕУ12;

 • способност да прихвате обавезе чланства, укључујући придржавање циљева 
политичке, економске и монетарне Уније.

На самиту у Копенхагену, Европски савјет је истакао да ће један од критеријума 
за свако будуће проширење бити и тзв. апсорпциони капацитет Уније (енг. Absorption 
capacity), њена способност да истовремено прими нове чланице и одржи замах процеса 
интеграција. То је био начин да се Унија у будућности заштити од прекомјерног ширења, 
те да се заштити достигнути ниво интеграција од проширења која би га могли угрозити. 
У политичком смислу, позивајући се на овај услов, Унија се могла оправдати зашто 
можда и не жели одређене чланице у свом саставу. Европски савјет је самиту у Мадриду, 
15. и 16. децембра 1994. године, Критеријумима из Копенхагена додао још један услов: 
административну способност државе кандидата да спроведе преузете обавезе, тј. 
држава кандидат мора имати такав административни апарат који ће бити у стању да 
одговори на све обавезе које захтијева чланство у ЕУ.

У проширењу на регион Западног Балкана, Европска унија је додатно пооштрила 
услове за стицање њеног чланства. За земље овог региона, Европска комисија је у мају 
1999. године креирала сасвим нов сегмент политике проширења – Процес стабилизације 
и придруживања. Осим општих услова за чланство који су дефинисани Критеријумима 
из Копенхагена, балканске земље морају испунити и двије групе додатних услова: 
прву групу чине услови који су специфични и заједнички за државе овог региона (нпр. 
поштовање мировних споразума и сарадња са Хашким трибуналом), а другу, конкретни 
услови за сваку појединачну државу региона.

Комисија је у Стратегији проширења из 2005. године, као три основна принципа 
на којима ће се заснивати политика проширења ЕУ након проширења из 2004/2007. 
године истакла: консолидацију, условљавање и комуникацију. Пријем 12 нових 
чланица приморао је Унију да се консолидује, осврне на сопствени апсорпциони 

11 European Council, Conclusions of the Presidency, Copenhagen, 21-22 June 1993 [Интернет]. Доступно на: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/72921.pdf. 

12 Критеријуми функционисања тржишне привреде су: 1) макроекономска стабилност, 2) либерализација 
цијена и трговине, 3) лак улазак на тржиште и излазак из њега, 4) приватизација и регулација предузећа, 
5) уређивање финансијског сектора, 6) консензус о привредној политици, 7) људски капитал, улагања 
и инфраструктура, 8) трговинска интеграција са ЕУ, 9) ваљана политика конкуренције и 10) политика 
развоја малих и средњих предузећа. Наведено према: Прокопијевић, М. (2009) Европска унија – увод. 
Београд, Службени гласник, стр. 560.
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капацитет, односно сопствену способност да усклади динамику проширења и наставак 
продубљивања интеграција. 

3. Проширења Европских заједница/Европске уније
Прво проширење ЕЗ остварено је 1. јануара 1973. године, приступањем Велике 

Британије, Данске и Ирске. Њихов основни мотив за чланство био је економског 
карактера. Улазак Велике Британије је практично повлачио и улазак Ирске и Данске 
због њихових јаких трговинских и економских веза са Британијом. Ово проширење је у 
ЕЗ увело и најскептичније учеснице процеса интеграција. 

Прво проширење је увећало број становника ЕЗ за 33%, територију за 25%, а укупан 
БДП за 32%.13 Велика Британија је тада имала око 56 милиона становника, Данска око 
5 милиона и Ирска око 3 милиона становника. Ове три земље су једине чланице које су 
три пута аплицирале за чланство, с тим што је Велика Британија и поновила преговоре 
о условима чланства, да би након шест деценија чланства 2016. године донијела одлуку 
о изласку из Уније. 

Велика Британија је била посљедња европска сила која се укључила у процес 
европских интеграција, двије деценије након његовог почетка. Британско приступање 
Заједници обиљежио је Де Гол, који је два пута рекао “не” њеном захтјеву за чланство. Као 
једна од сила побједница из Другог свјетског рата, Британија је себе видјела искључиво 
као “глобалну силу чији су спољнополитички приоритети били: односи са Сједињеним 
Америчким Државама и са земљама Комонвелта. Идеја еврофедерализма била је 
анатема за Британију. Пренос надлежности био је добар за губитнике са континента, 
а не за Британце побједнике”14. Велика Британија није учествовала у Европској 
заједници за угаљ и челик јер је имала врло развијену индустрију угља и челика. Није 
учествовала ни у Евроатому, који је доживљавала као “угрожавање сопствене атомске 
моћи”15. Није се укључила ни у пројекат о Европској економској заједници. Док су земље 
Шесторке углавном трговале између себе и одговарала им је идеја ЕЕЗ-а, највећи дио 
британске трговине одвијао се са неевропским земљама (имала је посебне трговинске 
односе са земљама Комонвелта, који су подразумијевали и преференцијалне услове 
који нису били доступни другим трговинским партнерима). Међутим, “када су Британци 
видјели да њихов доходак у периоду 1958-1969 расте за 38%, а у земљама ЕЕЗ 75%, 
промијенили су свој став према уласку у ЕЕЗ”16. Ипак, Велика Британија и Данска су 
ушле у ЕЕЗ на погрешној претпоставци да је бизнис у Заједници само ствар економије, 
а не политике17. Управо то је коријен њиховог каснијег одустајања од неких пројеката 
процеса интеграција

Прву апликацију за чланство у Европској економској заједници, Велика Британија 
је поднијела у августу 1961. године, у вријеме владавине конзервативаца и премијера 
Харолда Мекмилана18. Основна спорна питања у току преговора о приступању била су 

13 Eurostat [Интернет]. Доступно на: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [9.8.2017.]
14 Динан, Д. (2010) Мењање Европе – Историја Европске уније. Београд, Службени гласник, стр.32.
15 Прокопијевић, М., оп. цит., стр.22.
16 Ибид.
17 Joвановић, M. Н. (2004) Европскa економскa интеграцијa. Београд, Економски факултет, стр.712.
18 Лабуристи су тада били подијељени по питању чланства у ЕЗ, док су конзервативци начелно били за, 

Мекмилан је “очистио” владу од противника идеје о британском уласку у ЕЗ.
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пољопривреда и односи са Комонвелтом и земљама ЕФТА-е. Британска пољопривредна 
политика је била потпуно супротна основним принципима заједничке пољопривредне 
политике, а њене обавезе и однос према ЕФТА-и партнерима и земљама Комонвелта 
спречавале су је да у потпуности прихвати све одредбе Римских споразума19. Другу 
апликацију за чланство у Заједници, Велика Британија је поднијела у мају 1967. 
године, у вријеме владавине лабуриста и премијера Харолда Вилсона, кад је било 
јасно да Британија мора у ЕЗ из економских разлога јер је ситуација у земљи била 
све лошија. Четири дана након подношења захтјева за чланство, Де Гол је поново 
рекао “не”, уз образложење да криза фунте, трговинска и пољопривредна политика 
Велике Британије чине немогућим њено чланство. Велика Британија је реактивирала 
апликацију за чланство 1969. године, у вријеме владавине лабуриста, али ће преговоре 
о приступању водити конзервативна влада Едварда Хита, која је је дошла на власт у 
јуну 1970. године. Спорно питање у вези са земљама Комонвелта односило се на увоз 
карипског шећера и маслаца са Новог Зеланда. Британија је тражила да се и након 
уласка у Заједницу примјењују услови из Уговора о шећеру са Комонвелтом, који је 
дозвољавао извоз великог обима шећера у Британију из земаља у развоју које припадају 
Комовелту. Овај британски захтјев потенцирао је шећерни лоби, који су чинили богати 
британски увозници, и то је, у историји проширења, била једна од најорганизованијих 
и најактивнијих интересних група. Маслац са Новог Зеланда је, пак, задовољавао 40% 
британских потреба за маслацем, и жељела је да задржи повлашћене услове за приступ 
ове робе, док су француски и холандски произвођачи жељели тај дио британског 
тржишта за себе. Француска је бранила и интересе домаћих произвођача шећерне 
репе и својих колонија које су имале статус придружених чланица Заједнице на основу 
Јаунде конвенција. На крају је договорено да се задржи постојеће стање и односи.

Француска је искористала питање “маслаца” односно допустила маслац са Новог 
Зеланда на тржишту Заједнице у замјену за већи британски допринос буџету Заједнице. 
Умјесто првобитне британске понуде, доприноса од 3% у 1973. години који би до 1977. 
године достигао 15%, договорен је британски допринос од 8,64% у 1973. који би до 
1977. године порастао на 18,92%. На састанку Хита и Помпидуа у мају 1971. године у 
Паризу ријешена су најважнија спорна питања о приступању Британије и преговори су 
формално завршени у јануару 1972. године. Јака демократска традиција и историја били 
су главни британски адут за пријем у Заједницу20, а економска нужност примарни разлог 
зашто је жељела у ЕЗ. Укључивање у ЕЕЗ донијело је процват британској економији. У 
периоду од 1979. до 1986. године британска потраживања према иностранству су се 
повећала са 12 на 110 милијарди фунти.

Од свог прикључивања ЕЗ, Велика Британија је била “чудан партнер”21. Велика 
Британија, Данска и Шведска су једине старе државе чланице које су до данас остале 

19 Британија је у пољопривреди водила тзв. политику јефтине хране. Она је велика земља са малом 
површином обрадиве земље тако да њена домаћа производња није могла покрити њене потребе, 
те је увозила храну, углавном из својих колонија и од других страних, јефтиних добављача. Поред 
куповине јефтине хране на свјетском тржишту, за британску пољ. политику било је карактеристично 
и исплаћивање директних субвенција пољопривредницима. Француска је насупрот Британији 
производила више хране него што јој је било потребно. У односу према земљама Комонвелта, Британија 
је страховала да би њеним уласком у ЕЕЗ, што би захтијевало прекид традиционалних трговинских 
односа са њеним бившим територијама, то имало негативне политичке и економске утицаје на њих.

20 Barnes, I., Barnes, P. (2010) Enlargement. У: Cini, M., Pérez-SolórzanoBorragán, N., European Union Politics. 
Oxford University Press, стр.420.

21 Nugent, N. (2004) European Union Enlargement. London, Basingstoke: PalgхraveMacmillan, London, стр.25.



124

Утицај проширења Европске уније на процес Европских интеграција

изван еврозоне. Европски савјет је у мају 1998. године одлучио да у ЕУ 15 само једанаест 
земаља започне са трећом фазом ЕМУ. Иако су Велика Британија и Данска испуњавале 
тражене критеријуме конвергенције, у њима није било политичке воље и подршке 
бирача за прелазак ових земаља на јединствену валуту.

Данска и Ирска су, уз Велику Британију, два пута подносиле и повлачиле апликације 
за чланство у ЕЗ. Њихов основни мотив за улазак у Заједницу био је економске природе. 
Ове двије земље нису биле укључене у оснивање Европских заједница јер су имале 
јаке економске и историјске везе са земљама ван Шесторке. Данска са скандинавским 
земљама и Великом Британијом, а Ирска првенствено са Великом Британијом. Обје 
земље су, као и Велика Британија, имале снажне евроскептичне елементе. Улазак 
Британије је практично повлачио улазак Ирске, усљед снажних трговинских веза. 
Данска и Ирска су имале велики пољоривредни сектор и заједничка пољопривредна 
политика ЕЗ им је и те како требала јер су трошкове субвенција тако могле пребацити 
на Заједницу22. Данска, уз Велику Британију и Шпанију, има најразвијену рибарску 
индустрију у ЕУ23.

Након Другог свјетског рата, концепт тзв. нордијске солидарности, прије свега 
културолошки концепт, није навео Данску на пут ка ЕЕЗ и било какво ближе повезивање 
са Њемачком. Али, економија ће убрзо учинити своје. Већина извоза земље била је 
усмјерена ка Великој Британији и Њемачкој, тако да би остајање ван ЕЕЗ за Данску 
“било економско самоубиство. Када је Велика Британија затражила чланство, Данска 
није имала избора него да учини исто”24. Данци ће, као и Британци, до данас остати 
неповјерљиви према европској интеграцији због страха од ерозије националног 
суверенитета и прекида традиционалних веза са нордијским земљама.

Осим економских, ЕЗ је Ирској била потребна и из политичких разлога. Након 
стицања независности 1922. године, Ирска је остала у Уједињеном Краљевству из 
кога ће изаћи 1949. године, тако да јој је учешће у Заједници било потребно да би се 
ослобила политичке сјенке Велике Британије и “англо-ирске односе поставила у шири, 
мултилатерални контекст.” Ирска влада је 1949. године одбила позив САД да се укључи 
у НАТО и остала је досљедна политици “неутралности” за коју се опредијелила у току 
Другог свјетског рата25. Ирска је прва неутрална земља која је постала чланица ЕЗ.

Други и трећи круг увећања броја чланица Заједнице (1981. и 1986. године) обично 
се назива медитеранско проширење, и представљају продор процеса европских 
интеграција на југ Европе. Консолидација демократије након владавине десничарских 
диктатура била је примарна покретачка снага ових проширења. Ово је био политички 
мотив Заједнице за пријем Грчке, Шпаније и Португала, али и њихов политички мотив да 

22 Прокопијевић, M., oп. цит., стр. 554.
23 Рибарска индустрија ЕУ је друга по величини у свијету.
24 Динан, Д. (2009) Све ближа Унија – Увод у европску интеграцију. Београд, Службени гласник, стр. 77.
25 Политика неутралности Ирске је произашла више из практичних разлога него из пацифистчких 

увјерења. Кључни фактор била је жеља да се нагласи самосталност Ирске у односу на спољну политику 
Велике Британије. Недостатак средстава за јачање сопствене одбране, одбијање учешћа у НАТО-у 
након Другог свјетског рата уз истовремени утицај Совјетског блока, отворено питање Сјеверне 
Ирске, проблеми које је узроковао покрет Ирска републиканска армија само су неки од разлога за 
овакво опредјељење Ирске. Европски савјет је 2002. године, на самиту у Севиљи, потврдио Ирској 
право да очува свој неутрални статус, те да није обавезна да учествује у заједничкој одбрани или 
евентуалном стварању европске армије, као и да има право самосталног одлучивања о учествовању у 
акцијама управљања кризама. Опширније видјети у: Новаковић, И. С. (2011) Концепт неутралне државе. 
Међународна политика, Београд, Институт за међ. политику и привреду, бр. 1141, стр. 9.
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приступе Европској заједници, која би их извела из стања међународне изолованости. 
Њихов основни мотив био је економски јер је ЕЗ виђена као једина шанса за опоравак и 
развој с обзиром да су све три биле изузетно сиромашне земље са претежно аграрним 
сектором. Проширење на југ Европе укључило је у Заједницу веома сиромашне и 
мање просперитетне државе, што је носило са собом ризик да би нове чланице тако 
“лошег” квалитета могле да спутају процес европске интеграције. То се није десило 
јер су Јединствени европски акт и Програм јединственог тржишта у другој половини 
осамдесетих година прошлог вијека повели Европску заједницу ка узлазној путањи. 
Међутим, посљедице своје неопрезности у политички мотивисаној одлуци о пријему 
Грчке Заједница ће осјетити одмах по њеном уласку у ЕЗ, прво кроз њене захтјеве за 
већом финансијском помоћи, чиме је условила даљи наставак процеса проширења, 
а касније и њеним угрожавањем функционисања еврозоне. Грчка је до данас остала 
најпроблематичнија учесница процеса интеграција. Док је у првом проширењу постојало 
двоумљење и противљење тада водеће силе Заједнице о пожељности британског 
чланства, друго проширење је од почетка оцијењено као политички пожељно, како су 
сматрале и Француска и Њемачка, ради стимулисања наставка процеса интеграција. 
Могућност приступања Грчке представљала је “морални подстицај за процес европских 
интеграција”26 који је тада био у периоду названом “евросклероза”. Економски 
посматрано, Заједница је унапријед знала да ово проширење неће бити исплативо, чак 
напротив, више ће морати да дâ него што би могла да добије. Продор на југ односно 
подручје Медитерана, под плаштом подршке демократској обнови Грчке, касније и 
Шпаније и Португала, имао је геостратешки значај за Заједницу. Поред тога, увео је 
у процес интеграција колијевку европске цивилизације, Грчку, и двије некадашње 
свјетске колонијалне силе, Шпанију и Португал, чиме је Заједница потврђена као клуб у 
којем су све старе европске силе и потврдила да је процес интеграција, заиста, пројекат 
европских сила. 

Приступање Грчке27 је повећало број становника ЕЗ за 3,72%, њену територију за 
7,96% и укупан БДП за 2,34%, док се БДП по становнику смањио за 1,33%28. Грчка није 
била један од покретача процеса европских интеграција јер је њена привреда педесетих 
година прошлог вијека највећим дијелом била заснована на аграру и неподесна за 
чланство у ЕЗУЧ и ЕЕЗ. Поред тога, њен историјски, културни и географски положај 
нису је чинили саставним дијелом западноевропских односа. Природа грчке економије 
била је главни технички проблем у њеном каснијем укључивању у ЕЗ29.

Власт у Грчкој након слома владавине војне хунте (тзв. пуковнички режим 
1967-1974), у јулу 1974. године, поново је преузео Константин Караманлис30, који је 
формирао владу десног центра и увео Грчку у ЕЗ. Караманлис је приступање ЕЗ видио 
као начин за економски опоравак земље јер је Грчка тада имала приход по глави 
становника мањи за 25% од просјека у ЕЗ. Грчка је захтјев за чланство у ЕЗ поднијела 
12. јуна 1975. године. Био је то наставак њеног пута ка ЕЗ. Наиме, ЕЗ је први споразум 

26 Динан, Д. (2010) Мењање Европе – Историја Европске уније. стр.163.
27 Грчка је тада имала око 9.730.000 становника.
28 Доступно на: http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_relating_to_enlargement_of_the_European_Union 

[15.8.2017.]
29 Опширније видјети у: Nugent,N. (2010) The Government and Politics of the European Union. London, 

Basingstoke: Palgrave-Macmillan, стр. 38.
30 По повратку из изгнанства, Караманлис је 4. октобра 1974. године основао странку Нова демократија. 

Караманлис је био грчки премијер од 1955. до 1963. године у вријеме монархије.
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о придруживању ЕЗ закључила управо са Грчком, у јулу 1961. године, у вријеме 
прве Караманлисове владавине. У свом мишљењу о грчкој апликацији, Комисија се 
успротивила брзом приступању Грчке јер она у економском смислу није спремна за 
обавезе чланства и предложила је “претприступни период неограниченог трајања”, 
док не буду спроведене економске реформе31. Најозбиљнији структурни проблем било 
је стање грчке пољопривреде. Грчка је имала велики аграрни сектор. Пољопривреда 
је учествовала са око 16% у бруто домаћем производу и запошљавала око 36% 
становништа (у Заједници је учествовала са око 5% у укупном БДП-у и запошљавала око 
9% становништа). За Заједницу би, са пољопривредног аспекта, главни ефекат грчког 
приступања била превелика финансијска издвајања за опоравак и модернизацију 
грчког аграрног сектора. Савјет министара неће подржати мишљење Комисије и грчку 
апликацију ће анализирати првенствено са политичког становиштва, стављајући у 
први план политичке разлоге због којих је ЕЗ потребна Грчкој, и одобриће отварање 
преговора о приступању са Грчком. Иако је предсједник Комисије, Рој Џенкинс, сматрао 
да је од медитеранских земаља Грчка најмање спремна да приступи ЕЗ, Ханс-Дитрих 
Геншер, њемачки министар спољних послова, изјавио је да ће Грчка “која се тек недавно 
вратила у демократски табор, убудуће марширати са заједницом европских народа”32.

Иберијско проширење, које је реализовано 1. јануара 1986. године, симболично је 
означило почетак најуспјешнијег периода процеса европских интегација с обзиром да 
је већ у фебруару исте године донесен Јединствени европски акт. Након Грчке, ЕЕЗ је 
поново примила двије сиромашне државе које су се десетак година раније ослободиле 
фашистичке диктатуре. Приступање Шпаније и Португала увећало је популацију 
Заједнице за 17, 53%, њену територију за 33,37% и укупан БДП за 11,29%, док се БДП по 
становнику смањио за 5,51%. Шпанија је тада имала око 39 милиона, а Португал око 10 
милиона становника.

Португал је аплицирао за чланство у ЕЗ након пада Салазаровог режима33, 28. 
марта 1977. године, а Шпанија, након окончања Франкове владавине34, 28. јула 1977. 
године. Основни аргументи у њиховим захтјевима за чланство били су демократска 
стабилизација и економски развој. 

Шпанија и Португал нису биле укључене од почетка у процес европских 
интеграција из политичких и економских разлога. У обје земље су на власти били 
диктаторски режими са којима демократске владе Шесторке нису жељеле да буду 
блиско повезане, а економија обје земље је била неразвијена, затвореног типа и 
заснована на пољопривреди, тако да и нису биле подесни кандидати за ЕЗУЧ и ЕЕЗ. 
Преговори о приступању са Португалом су отворени 17. октобра 1978. године, а са 
Шпанијом 5. фебруара 1979. године. Главна спорна питања у преговорима са Шпанијом 
била су пољопривреда и рибарство. Француска се противила “иберијском проширењу”, 

31 Еuropean Commission, Opinion on the Greak Application for Membership, Bulletin EC Supplement 2/76.
32 Динан, Д. (2009) Све ближа Унија – Увод у европску интеграцију. стр. 110.
33 Војна дикатура у Португалу је успостављена 1926. године. Оливије Салазар је “изабран” за предсједника 

Португала 1932. године, а 1933. године је донијет устав који је прогласио корпоративизам за основ 
државе. Истовремено су укинуте све демократске слободе. У току Другог светјског рата Потругал 
је био неутралан. Салазаров режим је био на власти у Португалу до 1974. године, а сам Салазар на 
функцији премијера до 1968. године. Жестоко се противио деколонизацији, тако да је Португал дао 
независност колонијама тек 1975. године. Наведено према: Гудац, Ж., Ђорђевић, М. (1996) Савремена 
политичка историја. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 87.

34 Франков профашистички оријентисан режим је владао Шпанијом од 1939. до 1975. године. Током 
Другог светјског рата Франко је наводно задржао неутралност, али је снажно подржавао Трећи рајх.
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прије свега због страха од притиска који би на заједничку пољопривредну политику 
изазвало приступање Шпаније јер би се пољопривредна површина ЕЗ увећала за 30%, 
а број запослених у пољопривреди за 25%. Поред тога, Француска, Шпанија и Италија 
су биле директни конкуренти у производњи воћа и поврћа. Шпанија је, такође, имала 
и рибарску флоту већу од цјелокупне флоте Заједнице. За Португал су посебно били 
спорни: пољопривреда, питање радника миграната и текстил, који је чинио 40% 
индустријске производње и 33% извоза. 

Помак у преговорима о приступању изазваће Фелипе Гонзалес, који је постао 
шпански премијер крајем 1982. године, и Марио Сураеш, који је функцију предсједника 
португалске владе преузео у јуну 1983. године. Обојица су сматрани изразитим 
“Европљанима”, и издејствоваће јаку политичку подршку за пријем својих земаља. 
У октобру 1983. године одржан је неформални самит премијера “социјалиста” 
медитеранских земља, Француске, Италије, Шпаније, Португала и Грчке, који ће помоћи 
у рјешавању спорних питања у иберијским приступним преговорима. Непосредно 
након овог самита усвојена су правила о тржишту ЕЗ за воће, поврће и маслиново уље 
у условима проширења. 

Рибарство је било посебно спорно питање у преговорима с обзиром на то да ЕЗ 
није била спремна да дозволи Шпанији неограничени приступ територијалним водама 
држава чланица.35 Ово питање је ријешено почетком 1985. године закључивањем 
тзв. приступног акта за Шпанију и Португал, којим ће се ублажити ефекат уласка ове 
двије поморске силе у ЕЗ увођењем прелазног периода у ком ће оне имати право на 
ограничен приступ водама ЕЗ. Акт је садржао забрану риболова за Шпанију и Португал 
у чак 10 земаља Заједнице. Само 300 рибарских бродова из Шпаније могло је да лови у 
водама ЕЗ, уз прецизирање да 150 бродова има право на неограничен улов, а других 
150 имало је право да лови само повремено. Из португалске флоте је само 11 бродова 
имало приступ водама ЕЗ. Нити један брод са Иберијског полуострва није имао дозволу 
за рибарење у Сјеверном мору, Балтику и тзв. ирском боксу. Савјет ће 1992. године 
одлучити да Шпанија и Португал постану пуноправни чланови/учесници заједничке 
рибарске политике од 1. јануара 1996. године. Шпанија се од земаља “медитеранског 
проширења” економски најбрже развијала, прије свега захваљујући реформама. Данас 
је Шпанија, по снази и величини, четврта економија еврозоне.

Четврто, тзв. ЕФТА проширење из 1995. године, када су чланице ЕУ постале 
Аустрија, Финска и Шведска, сматра се “најелегантнијим” проширењем Европске уније. 
Оно је повећало укупан број становника Европске уније за 6,28%, њену територију за 
33% и БДП Уније за 6,5%. Био је то први и посљедњи пут у историји проширења да је 
БДП по становнику порастао за 0,20%36. Све три земље су постале нето даваоци буџета 
ЕУ, а њихов основни интерес за улазак у ЕУ био је економске природе с обзиром да је 
нудила више него ЕФТА. Оне су први пут у процесу проширења приморале Заједницу да 
се интензивније бави политиком неутралности својих чланица.

Основни мотив Заједнице за четврто проширење био је економске природе, биле 
су јој потребне нето уплате доприноса у буџет37, а и на страни кандидата примарни 

35 Заједница је званично успоставила Заједничку рибарску политику 25. јануара 1983. године, тако 
да је тек након што је унутар ЕЕЗ постигнут договор о рибарству могла постићи коначан договор са 
Шпанијом и Португалом.

36 Eurostat [Интернет]. Доступно на: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [16.8.2017.]
37 Јовановић, М.Н., оп.цит., стр. 32.
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разлог за подношење захтјева за чланство био је економске природе. Ово проширење 
је примјер како продубљивање процеса европских интеграција доводи до његовог 
ширења. Продубљивање путем Програма јединственог тржишта проузровало је 
захтјеве за чланство европских држава које су прије тога потенцирале да буду ван ЕЗ. 
“Кад се група увећа, цена остајања ван клуба за нечланице може расти”38.

Четврто проширење је за Европску унију било најједноставије проширење39. 
Преговори о приступању су се водили са четири високоразвијене земље, чланице 
ЕФТА-е и Европског економског простора, које су у економском и правном смислу на 
овај начин већ биле преузеле правила и начин функционисања ЕЗ. Зато су у односу 
на раније преговоре о приступању, преговори са земљама ЕФТА-е били и лакши и 
бржи. Норвешка ће, по други пут у историји односа са ЕУ, након негативног исхода 
референдума о приступању ЕУ одустати, док су Аустрија, Финска и Шведска 1. јануара 
1995. године увећале Унију на заједницу 15 држава чланица (ЕУ15).

Примљене су три демографски мале, али економски јаке чланице, које су биле 
развијеније од многих држава чланица. У политичком смислу примљене су три стабилне 
демократске земље са политичком културом која је била сличног карактера као и код 
држава чланица, али је подразумијевала већу отвореност и учешће грађана у њој, те су 
те вриједности пренијеле и на ЕУ и тако ојачале њену демократичност и легитимитет. 
Овим проширењем ЕУ је као новог, директног сусједа добила Русију (са којом се Финска 
граничила), али и бивше чланице СССР-а, односно државе региона Балтика. Три 
нове чланице биће заговорници даљег проширења Уније, углавном према њиховим 
граничним земљама како би очувале своје традиционалне историјске, културне и 
економске везе. Шведска и Финска са регионом Балтика (са Естонијом, Литванијом и 
Летонијом), а Аустрија са земљама бивше Аустроугарске монархије, Чешком, Словачком, 
Мађарском и Словенијом.

Приступање Аустрије, Финске и Шведске посебно је унаприједило развој политике 
заштите животне средине и социјалне политику ЕУ, с обзиром на то да су оне у овим 
областима имале више стандарде него ЕУ40, а скандинавски модел социјалне политике 
био је најбољи у Европи. 

Од свих ЕФТА кандидата, Аустрија је највише зависила од трговине са ЕЗ. Мишљење 
Комисије о захтјеву за пријем овог првог ЕФТА кандидата представљено је 17. јула 
1989. године. Први пут у историји проширења, у мишљењу Комисије о апликацији за 
чланство, истакнуто је да је привреда неког апликанта просперитетна и динамична, 
а главни макроекономски показатељи су под контролом. У 1990. години БДП по 
становнику у Аустрији је био 13% изнад просјека у ЕЗ41. Са политичког аспекта, 
Аустрија је имала “проблем” неутралности. Она је жељела да се прикључи Заједници, 

38 Ибид, стр. 704.
39 Динан, Д. (2010) Мењање Европе – Историја Европске уније. стр. 251.
40 Углавном под притиском нордијских чланица, преговори о политици животне средине на међувладиној 

конференцији 1996-1997. године (Уговор из Амстердама) усредсредили су се на три главне 
области: повећање еколошке свијести наглашавањем потребе за одрживим развојем, проширење 
саодлучивања и увођење виших стандарда заштите животне средине од оних који су тада важили у 
ЕУ. Сходно томе, Уговор из Амстердама је уградио принцип одрживог развоја као један од циљева ЕУ и 
обухватио одредбу да захтјеви за заштиту животне средине морају бити интегрисани у дефиницију и 
спровођење политика и циљева Уније нарочито с циљем унапређења одрживог развоја.

41 The challenge of enlargement - Commission opinion on Austria’s application, Bulletin EC Supplement 4/92, стр. 
8-18.
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али уз задржавање политике неутралности коју је Уставни суд Аустрије прокламовао 
законом од 26. октобра 1955. године42. За разлику од Аустрије, политика неутралности 
Шведске и Финске није била садржана у уставима ових земаља. Неутрална Аустрија је 
током Хладног рата описивана као “као усамљено либерално-демократско острво у 
комунистичкој Централној Европи”43.

Крај Хладног рата значио је и крај неутралности као препреке за чланство Аустрије, 
Финске, Шведске у ЕУ. Политички мотив за чланство ових земаља у ЕЗ биће тежња да 
осигурају своју безбједност, с обзиром да нису жељеле да поднесу захтјев за приступање 
НАТО-у јер би то значило погоршање односа са Русијом. Финска је током Хладног рата, 
због географске близине и историјских односа, живјела у сјенци Совјетског Савеза, 
тако да је, како истиче Д. Динан, “веома ценила безбедносну димензију коју је могло 
да пружи чланство у ЕУ”44. Након Другог свјетског рата политика неутралности била 
је фински бедем заштите од Совјетског Савеза. Финска је, прва од неутралних држава, 
успоставила званичне односе са НАТО-ом и 1995. године је ушла у његов програм 
Партнерство за мир.

Након усвајања Јединственог европског акта, пословни кругови (првенствено 
аутомобилска индустрија предвођена Волвом) вршили су јак притисак да Шведска 
аплицира за чланство у ЕУ. Тада је више од 50% извоза Шведске било усмјерено 
на ЕЗ. Швеђани своју политику неутралности називају политиком остајања ван 
војноодбрамбених савеза у вријеме мира и неутралности у вријеме рата. Званично се 
сматра да шведска политика неутралности траје од 1817. године45.

У овом проширењу углавном је одређено да прелазни периоди трају четири или пет 
година, што је био релативно кратак период у односу на седам, осам или десет година, 
колико су трајали прелазни периоди договорени у другом и трећем проширењу46. 
Аустрији је дозвољено да до 1998. године ограничи број возила за дозволом преласка 
преко њене територије (страховала је од повећања загађења животне средине, 
посебно у области Алпа, уколико би допустила прелаз тешког саобраћаја). Такође јој 
је дозвољено да наредних пет година од ступања у чланство Уније задржи ограничења 
права нерезидената да купују некретнине у Аустрији. Посебно занимљиво одступање 
учињено је у случају Шведске, којој је дозвољено да и даље настави са продајом снуса, 
влажног бармута за шмркање, иако је то у ЕУ забрањено, али Швеђани су од тога били 
традиционално “зависни”. Договорено је оснивање нових структурних фондова за 
арктичка подручја, а Финска је обезбиједила статус угрожених подручја за 85% своје 
територије.

Пето проширење ЕУ је реализовано у два круга, 2004. и 2007. године. То је највеће 
проширење јер је у чланство Уније примљено чак 12 нових чланица, а политички 
најзначајније јер је омогућило ширење процеса европских интеграција на територију 

42 Послије завршетка Другог свјетског рата у току којег је била дио Трећег рајха, Аустрију су савезници 
подијелили на четири окупационе зоне са сличним режимом као и у Њемачкој. Совјетске трупе су се 
повукле тек 1955. године јер је у мају те године потписан тзв. државни уговор, према којем је Аустрија 
стекла независност са границама које је имала 1937. године, успостављен је уставни поредак из 1929. 
године, а садржао је и забрану уједињења са Њемачком. Аустрија се убрзо обавезала на неутралност.

43 Гудац, Ж., Ђорђевић, М.,oп.цит., стр. 250.
44 Динан, Д. (2010) Мењање Европе - Историја Европске уније. стр. 250.
45 Новаковић, И.С., oп.цит., стр. 15.
46 ЕФТА државе су већ у оквиру Европског економског простора усвојиле велики дио комунитарног права 

тако да је и то један од разлога зашто су прелазни периоди краће трајали.
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некадашњег Источног блока. Већина нових чланица је у економском смислу стајала 
лошије чак и од најсиромашније чланице тадашње ЕУ 15. Зато се сматра да су 
геополитички разлози и интереси Уније били примарни у овом проширењу. Од 12 нових 
чланица њих 10 су непосредно прије ступања у чланство ЕУ постале чланице НАТО-а, 
чиме је чланство у Сјеверноатлантском савезу промовисано као незванични услов 
приступања ЕУ. 

“Источно проширење” је најзначајније проширење у историји ЕЗ/ЕУ јер 
је “представљало тачку трансформације ЕУ из западноевропске у европску 
организацију”47. “10+2” проширење је територијално и по броју становника највеће 
проширење Заједнице/Европске уније, али је у економском смислу најмање48. Крај 
Хладног рата и распад Совјетског Савеза створио је историјску могућност да се 
Европа обнови у културном, политичком и економском смислу. Како сматра Н. Нуџент, 
“проширење Европске уније на Централну и Источну Европу било је кључни дио тог 
процеса”49. 

Непосредно прије ступања на снагу Уговора о ЕУ, Заједница је донијела још једну 
историјску одлуку у процесу европских интеграција – позвала је земље Централне 
и Источне Европе да постану њене чланице, али уз испуњавање одређених услова, 
који нису била предвиђени оснивачким уговорима. На самиту Европског савјета, 21. 
и 22. јуна 1993. године у Копенхагену, шефови држава и влада тадашњих 12 држава 
чланица су “поздравили напоре придружених земаља Централне и Источне Европе да 
модернизују своје привреде, које су ослабљене након 40 година централног планирања, 
да обезбиједе брзу транзицију ка тржишној економији. Заједница и њене чланице 
исказују своју подршку овом реформском процесу. Мир и безбједност у Европи зависе 
од успјеха тих напора. Зато се Европски савјет сложио да земље Централне и Источне 
Европе, које то желе, могу постати чланице ЕУ. Приступање ће почети оног момента 
када придружене државе буду у стању да преузму обавезе чланства испуњавањем 
неопходних економских и политичких услова”50. Данас су ти услови познати као 
Критеријуми из Копенхагена.

Од земаља које су постале чланице Уније у “источном проширењу” прве су захтјеве 
поднијеле Кипар, 3. јула, и Малта, 16. јула 1990. године. Убрзо након самита у Копенхагену, 
апликације су поднијеле: Мађарска 31. марта и Пољска 5. априла 1994. године, Румунија 
22. јуна и Словачка 27. јуна 1995. године, Летонија 13. октобра 1995. године, Естонија 24. 
новембра 1995. године, Литванија 8. децембра и Бугарска 14. децембра 1995. године, 
док су 1996. године то учиниле Чешка, 17. јануара, и Словенија, 10. јуна 1996. године.

Комисија је у јулу 1997. године представила документ “Агенда 2000: за јачу и 
ширу Унију”,51 који је садржавао и њено мишљење о апликацијама земаља Централне 
и Источне Европе и извјештај о утицају евентуалног пријема ових земаља на Унију и 
на саме кандидате. Комисија је констатовала да до проширења може доћи са мало 

47 Nugent, N. (2004) European Union Enlargement. стр.55.
48 Прокопијевић, М., oп.цит., стр. 24.
49 Динан, Д. (2009) Све ближа Унија – Увод у европску интерацију. стр. 151.
50 European Council, Conclusions of the Presidency, Copenhagen, 21-22 June 1993, стр. 12-13.
51 Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, European Commission, 1997 [Интернет]. Доступно на: http://

www.cvce.eu/content/publication/2005/7/1/5f7d6fda-6eb6-464c-80d2-1842936c43b3/publishable_en.pdf 
[20.8.2017.]
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додатних трошкова за Унију уколико се заврше реформе у областима које представљају 
највећи удио у буџету Уније (попут пољопривредне и структурне политике)52.

 У мишљењу Комисије о подобности кандидата закључено је: у вези са демократијом 
и владавином права, све државе су извршиле адекватне уставне и институционалне 
промјене, осим Словачке, за коју је оцијењено да се враћа ауторитарној владавини; у 
односу на економске критеријуме (функционална тржишна економија): сви кандидати 
су добро напредовали, али структурне реформе су и даље неопходне, посебно у 
финансијском и банкарском сектору, те у области социјалне заштите; у вези са правним 
тековинама ЕУ, сви кандидати су ушли у процес прихватања и уградње acquisa у своје 
право, али су сви и даље имали пред собом дуг пут у овој области53.

Комисија је препоручила отварање преговора са Пољском, Мађарском, Чешком, 
Естонијом, Словенијом и Кипром (5+1 групом), чиме су кандидати за “источно 
проширење” и званично подијељени у двије категорије. Унија и није могла избјећи ово 
разликовање и раздвајање кандидата јер су постојале значајне економске и политичке 
разлике у испуњавању Критеријума из Копенхагена. Словачка је нпр. имала трећи 
највиши доходак међу транзиционим земљама, али због проблема политичке природе 
није укључена у прву групу кандидата. Осим Чешке и Словачке, ниједна од транзиционих 
земаља није до приступања имала оперативну тржишну привреду. Несумњиво, избор 
кандидата био је и политички мотивисан. Пољска је због своје величине, положаја и 
економске снаге била на врху листе кандидата за ЕУ, Мађарска и Чешка су имале јаке 
културно-историјске везе са Западном Европом, биле су у средишту континента и 
економски су, у односу на остале кандидате, релативно добро стајале, стога њихов 
избор и није био изненађење. 

Неколико дана прије него што је Комисија представила Агенду 2000, НАТО је најавио 
да ће Чешка, Мађарска и Пољска бити позване да приступе НАТО-у. Д. Динан сматра да 
је, желећи да покаже да су проширење НАТО-а и ЕУ два потпуно одвојена процеса и да 
не изазове погоршавање односа са Русијом, Комисија тада одлучила да у прву групу 
кандидата уврсти и Естонију, због великог успјеха у споровођењу реформи, иако је 
имала веома низак доходак по глави становника, и Словенију, која је била најстабилнија 
од бивших земаља чланица СФРЈ, али и културно, географски и политички најближа 
ЕУ.54 Иако су јаку подршку скандинавских чланица имале балтичке земље, Унија још није 
била спремна за директан продор на територију бившег Совјетског Савеза, а остали 
кандидати (Бугарска, Румунија и Словачка) споро су напредовали у реформама.

Европски савјет је на самиту у Луксембургу, 14. децембра 1997. године, одобрио 
препоруку Комисије и одлучио да се преговори са “5+1” групом земаља отворе 30. марта 
1998. године. У октобру 1999. године Комисија је препоручила отварање преговора и са 
преосталих пет кандидата, што је Европски савјет прихватио на самиту у Хелсинкију, 
10. и 11. децембра 1999. године, и донио одлуку о отварању преговора са Бугарском, 
Румунијом, Литванијом, Летонијом, Словачком и Малтом у јануару 2000. године.

Европски савјет је на самиту у Бриселу, 24. и 25. октобра 2002. године, постигао 
коначан договор о финансирању заједничке пољопривредне политике у наредном 

52 Све вријеме припремања и реализовања “источног проширења” преовладавало је становиште да су за 
ЕУ користи од проширења веће од трошкова. Опширније видјети у: Прокопијевић, M., оп. цит., стр. 580.

53 Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, стр. 257.
54 Динан, Д. (2009) Све ближа Унија – Увод у европску интерацију. стр. 157.
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финансијском периоду (2007-2013) и тиме отклонио посљедњу препреку (на страни ЕУ) 
за ново проширење. Одлучено је да субвенције пољопривредницима у новим државама 
чланицама буду ограничене на 25% од укупне вриједности која ће се исплаћивати 
пољопривредницима у петнаест старих држава чланица ЕУ55. Потпуна једнакост нових 
чланица са старим у ЗПП наступила би тек 2013. године. Оваква одлука изазвала 
је огорчење нових чланица, али је за Унију ово био начин да заустави велики раст 
издавајања за ЗПП и значило је да ће издаци за њу стагнирати у наредном финансијском 
периоду. Нове чланице ће примати чак 75% мање субвенција од пољопривредника у 
ЕУ15. Осим ових ограничења у вези са пољопривредном политиком ЕУ према новим 
чланицама, специфичност “источног проширења” је да ниједна од нових чланица није 
испуњавала услове да аутоматски постане чланица монетарне уније и шенгенског 
система. Прва нова чланица која се квалификовала за ЕМУ била је Словенија 2007. 
године, затим Малта и Кипар 2008. године. У Шенген се, такође тек 2007. године, 
укључило девет нових чланица (Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, 
Словачка, Словенија и Малта). 

Комисија је у Извјештају о напретку према приступању држава кандидата56, из 
октобра 2002. године, оцијенила да ће Кипар, Чешка, Естонија, Мађарска, Летонија, 
Литванија, Малта, Пољска, Словачка и Словенија бити спремни за чланство до почетка 
2004. године. У складу с тим, Комисија препоручује да се преговори затворе са ових 
осам земаља до краја године, и у прољеће 2003. године закључи уговор о приступању 
ЕУ.57 Комисија је оцијенила да Бугарска и Румунија не задовољавају постављене услове 
и да још увијек нису спремне за чланство, те су као свој датум приступања добиле 1. 
јануар 2007. године, али и списак питања које до тада морају да остваре. 

Уговор о приступању Чешке Републике, Естоније, Кипра, Летоније, Литваније, 
Мађарске, Малте, Пољске, Словеније и Словачке58 закључен је 16. априла 2003. године у 
Атини. 1. маја 2004. године ових десет земаља постале су пуноправне чланице Европске 
уније. Овај први круг “источног проширења” увећао је популацију ЕУ за 20%, њену 
територију за 18% и укупан БДП Уније за 8,88%, док се БДП по становнику смањио 
за 8,94%. Од десет земаља првог круга “источног проширења”, најмање становника 
је имала Малта, око 400.000, а највише Пољска, око 40 милиона. Кипар је имао око 
775.000 становника, Чешка и Мађарска по око 10 милиона, Естонија 1.300.000, Летонија 

55 “Источно проширење” је представљало велики изазов за заједничку пољопривредну политику; први 
пут у историји ЕУ перспектива проширења изазвала је приједлоге за велику реформу ЗПП. Пријем 
нових 10 чланица ЦИЕ значио је повећање пољопривредне радне снаге и површине пољопривредног 
земљишта у ЕУ за 50%. У ЕУ15 само се 5,3% радне снаге бавило пољопривредом, а у државама 
кандидатима чак 22%, и пољопривредне цијене су биле много ниже него у ЕУ. “Источно проширење” 
захтијевало је једну од три опције у вези са ЗПП: велико повећање буџета ЕУ, смањење нивоа субвнција 
у старим чланицама или ниже субвенције за нове чланице. Прве двије опције су за старе чланице биле 
апсолутно неприхватљиве. Прихваћено је треће рјешење, уз образложење да би масовно убризгавање 
новца у економије нових чланица које немају капацитете да га апсорбују било социјално и економски 
катастрофално.

56 Извештај о сваком од кандидата видјети на: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/key_documents/
reports_2002_en.htm

57 Towards the enlarged Union - Strategy Paper and Report of the European Commission on the progress towards 
accession by each of the candidate countries {SEC (2002) 1400 - 1412}, тачка 6 [Интернет]. Доступно на: http://eurlex.
europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=502DC0700 
[20.8.2017.]

58 Treaty of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia 
and Slovakia, Official Journal L 236, 23.9.2003. [Интернет]. Доступно на:

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2003:236:TOC.
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око 2.300.000, Литванија 3.607.000, Словачка 5.423.000 и Словенија око 2 милиона 
становника.

По површини и броју становника највећа земља “источног проширења” била је 
Пољска. Она је просторно највећа земља и има највећу економију унутар групе и шесту 
по величини у Европској унији. Пољска је, такође, имала и највећи пољопривредни 
сектор и највећу стопу учешћа пољопривредног становништва у укупној запослености 
(она је износила 19% 2002. године, док је нпр. у Мађарској била 6%). У току преговора 
о приступању Пољска је успјела да издејствује одлагање потпуне либерализације у 
промету пољопривредног земљишта на 12 година од године уласка у ЕУ, иако је Комисија 
предлагала период од седам година.

Чланице Уније у “источном проширењу” постале су и двије мале медитеранске 
земље, Кипар и Малта, које се, иако су географски удаљене од Западне Европе, сматрају 
дијелом западноевропске традиције. Заједница је споразум о придруживању са 
Малтом закључила још 1970. године, а са Кипром 1972. године. Обје земље су захтјев 
за пријем у чланство Европске уније поднијеле тек у јулу 1990. године. За разлику од 
осталих кандидата из “источног проширења”, Кипар и Малта, као и Словенија, нису 
биле чланице СЕВ-а. Малта је најмања држава чланица Европске уније. На површини 
од 316 км² живи око 400.000 становника. Република Кипар је апликацију за чланство у 
ЕЗ поднијела 3. јула 1990. године. Унија је у односу према проблему Кипра примијенила 
исто правило као и у његовом придруживању - подијељеност острва није препрека за 
учешће у процесу европских интеграција. Напротив, овај процес је начин рјешавања 
вишедеценијског кипарског проблема. Захтјев за чланство у ЕУ поднијели су кипарски 
Грци, који су чинили међународно признату владу Републике Кипар, али са намјером да 
преговарају и представљају цијело острво јер је према међународном праву Република 
Кипар обухватала територију цијелог острва. 

Бугарска и Румунија имају важан стратешки положај јер повезују средњу Европу 
са земљама бившег СССР-а, Малом Азијом и Блиским истоком. Приступање Бугарске 
и Румуније повећало је укупан број становника Уније за 6,5%, њену територију за 
8,5% и укупан БДП за 2,4%. Румунија је имала око 22 милиона, а Бугарска око 7.760.000 
становника. Уговор о њиховом приступању Европској унији закључен је 25. априла 2005. 
године59 и њиме је предвиђено да ће Бугарска и Румунија постати чланице 1. јануара 
2007. године, осим ако Савјет на препоруку Комисије не одлучи да одгоди пријем ове 
двије земље до 1. јануара 2008. године, ако не буду довољно спремне. Био је то први 
уговор о приступању у политици проширења који је садржавао такву могућност. 

Румунија је, послије Пољске, по површини и становништву највећа земља “источног 
проширења”. Комисија је у свом извјештају од 26. септембра 2006. године оцијенила да 
су Румунија и Бугарска учиниле значајне напоре да комплетирају припреме за чланство 
у ЕУ, те да ће од јануара 2007. године бити у позицији да се носе са правима и обавезама 
чланства у ЕУ. Међутим, бројна су питања која захтијевају даљи рад. Комисија ће, након 
консултација држава чланица, успоставити механизам за кооперацију и верификацију 
напретка ове двије државе у реформи правосуђа, борби против корупције, прања 

59 Treaty of Accession of the Republic of Bulgaria and Romania, Official Journal L 157, 21.6.2005. [Интернет] 
Доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2005:157:TOC.
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новца и организованог криминала60. Бугарска и Румунија су тако и након пријема у ЕУ 
остале под контролом Комисије, чиме су у односу на остале државе чланице стављене 
у подређени положај. У јесен 2008. године Комисија је блокирала помоћ Бугарској у 
износу од 220 милиона евра због корупције и злоупотребе средстава из фондова ЕУ 
који су били намијењени за развој.

Посљедње проширење је реализовано 1. јула 2013. године пријемом Републике 
Хрватске, која је постала двадесет и осма држава чланица Уније. Проширење на 
Западни Балкан Унији и није посебно економски значајно, али политички јој омогућава 
да успостави контролу над једним од политички најнестабилнијих региона Европе. 
Пријемом Хрватске, која има око 4.290.000 становника, популација Уније увећала се за 
око 1%, територија за 1,31% и укупан БДП ЕУ за 0,51%. Република Хрватска је прва држава 
Западног Балкана која је приступила ЕУ и прва учесница Процеса стабилизације и 
придруживања која је успјешно завршила учешће у њему, у складу са његовим крајњим 
циљем – чланство у ЕУ.

 Хрватска је била друга држава Западног Балкана са којом је ЕУ закључила споразум 
о придруживању, 29. октобра 2001. године, а на снагу је ступио 1. фебруара 2005. године. 
ЕУ је главни трговински партнер Хрватске, на њу отпада 60% хрватског извоза и 62% 
увоза. 

Хрватска је захтјев за чланство у ЕУ поднијела 21. фебруара 2003. године. Статус 
кандидата је добила 18. јула 2004. године, између осталог захваљујући и чињеници да 
је имала посебно успјешно спровођење ССП-а. Комисија је у свом мишљењу истакла 
да је “хрватски захтјев за чланство дио историјског процеса у којем земље Западног 
Балкана надвладавају политичку кризу регије и усмјеравају се прикључивању подручју 
мира, стабилности и благостања које је Унија створила”61.

Хрватска је независност од СФРЈ прогласила 25. јуна 1991. године. Европска 
унија признала је Хрватску као суверену државу 15. јануара 1992. године, а у мају исте 
године земља је примљена у УН. Резолуцијом коју су све политичке странке усвојиле у 
Хрватском сабору у децембру 2002. године, приступање Хрватске ЕУ дефинисано је као 
национални стратешки циљ, а од Владе је затражено да поднесе захтјев за чланство у 
Европској унији, што је она и учинила већ у фебруару. 

У децембру 2004. године, Европски савјет је донио одлуку о отварању преговора 
о приступању са Хрватском 17. марта 2005. године, под условом остваривања пуне 
сарадње са Хашким трибуналом. Преговори о приступању су затворени 30. јуна 2011. 
године и Уговор о приступању је потписан 9. децембра 2011. године. На референдуму 
одржаном 22. јануара 2012. године, 66,27% грађана Хрватске који су изашли на 
референдум гласало је за улазак Хрватске у Европску унију. Хрватски сабор је 
једногласно усвојио Уговор о приступању Републике Хрватске Европској унији 9. марта 
2012. године.

60 Communication from the Commission, Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of 
Bulgaria and Romania, Brussel, 26.0.2006., COM(2006) 549 final, стр.12-13 [Интернет]. Доступно на: http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/sept/report_bg_ro_2006_en.pdf [22.08.2017.]

61 Мишљење о захтјеву Републике Хрватске за чланство у Европској унији, Комисија ЕЗ, Брисел, 20. 04. 
2004. године, стр. 4 [Интернет]. Доступно на: http://www.delhrv.ec.europa.eu/files/file/vijesti/Misljenje_
EK-hrv.pdfј [25.08.2017.]
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4. Закључак
Заједница односно Европска унија је до данас имала шест кругова проширења. 

Проширење је трансформисало процес западноевропске интеграције у процес 
европске интеграције. Од првобитне “Шесторке”, ЕЗ/ЕУ се у овом процесу развила у 
заједницу 28 држава и обухватила највећи дио европског континента. Проширењем се 
остварује основна мисија процеса европских интеграција – повезивање народа Старог 
континента. Процес европских интеграција је, у ствари, путем проширења постао први 
мировни, добровољни начин повезивања европских народа у једну заједницу и под 
једну владавину у европској историји.

Европска комисија је у Стратегији проширења за 2015. годину истакла: “Политика 
проширења ЕУ и даље представља стратешко улагање у мир, безбједност, просперитет 
и стабилност у Европи. Утемељена на строгом али праведном условљавању и принципу 
сопствених заслуга, она наставља да покреће трансформацију и модернизацију у 
партнерским земљама у окружењу, које је начелно пуно изазова. Стабилизација путем 
такве трансформације је у сопственом интересу Европске уније”62.

Први и основни циљ процеса европских интеграција био је и остао политичко-
безбједносног карактера – упостављање трајног мира у Европи. Кључну улогу 
у остварењу тог циља, сходно својој природи, има процес проширења. Основни 
безбједносни циљеви проширења ЕУ су јачање њене унутрашње безбједности и 
позиционирање Уније као глобалног безбједносног актера. Укључивањем нових 
чланица Унија осигурава стабилност свог система изнутра, а тиме и своју унутрашњу 
безбједност (под којом подразумијевамо питања из простора слободе, безбједности и 
правде), што је основни предуслов за дјеловање на спољном плану. Процес проширења 
доприноси јачању унутрашње безбједности ширењем стандарда Уније, односно 
успостављањем демократије, стабилности и економског просперитета у државама које 
се укључују у ЕЗ/ЕУ. 

Када анализирамо општи утицај процеса проширења на процес европских 
интеграција он је, несумњиво, позитиван због саме чињенице да је проширење 
увећало број учесника процеса интеграција и број политика ЕУ које су покренуте. Од 
прве интеграционе заједнице, Европске заједнице за угаљ и челик, која је укључивала 
шест земаља, до данас су се у процес европских интеграција укључиле 22 државе. 
Процес проширења допринио је стварању европске монетарне уније, што је био, у 
исто вријеме, највећи успјех и највећи ризик процеса европских интеграција. Успјех 
јер “још од времена Римског царства, ниједна валута није била у оптицају на толико 
великој територији”, а ризик јер “докле год су државе суверене и нема политичке 
уније, пројекат еврозоне може да пропадне”63. Јединствено европско тржиште могло 
је функционисати и без јединствене валуте, али је монетарна интеграција требало да 
води ка дубљој политичкој интеграцији.

Процес проширења је омогућио Унији позицију глобалног економског, али не и 
политичко-безбједносног актера. Европска унија као самосталан глобални политички 
актер тешко је замислива у ближој будућности јер ни сама Унија тј. државе чланице 

62 Стратегија проширења за 2016. годину, Европска комисија (Саопштење о политици проширења 
Европске уније за 2016. годину), Брисел, 09. 11. 2016, стр. 10 [Интернет]. Доступно на: http://dei.gov.ba/
dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=17691&langTag=bs-BA

63 Јовановић, M.Н., оп. цит., стр.133. 
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још увијек нису утврдиле који је крајњи циљ процеса европске политичке интеграције 
и немају јединствен став о томе шта желе од заједничке спољне и безбједносне 
политике. Економски и политички најстабилније чланице Европске уније истовремено 
су саставни дио основне групе земаља без чије би активне улоге функционисање 
Сјеверноатлантског савеза било упитно. С друге стране, сама непредвидивост процеса 
интеграције у смислу његовог прихватања од грађана Уније, због којих на крају крајева 
и постоји, не гарантује сигурност успјеха покретања пројеката дубље политичке 
интеграције као што је био Устав за Европу.

Одустајање Исланда од преговора о приступању Европској унији и најаве Турске да 
ће, такође, одустати од процеса приступања ЕУ указују на пад привлачности пројекта 
европске интеграције јер Унија, с обзиром на кризу с којом се суочава у посљедњој 
деценији, више не нуди економску стабилност. Иако се оцјењивало да ће се током 
ове економске кризе Унија суочити са посљедицама политички мотивисаних одлука у 
процесу проширења (нпр. случај Грчке и “источног проширења”), јер ће управо оне сада 
довести у питање опстанак кључних пројеката европске интеграције, попут монетарне 
уније, то се није десило. Ипак, наставак процеса проширења је један од највећих 
изазова с којима се Унија данас суочава. Земље које могу аплицирати и које су у игри за 
чланство у ЕУ (са изузетком Турске) све су “лошијег квалитета” – Украјина, Молдавија, 
Грузија, земље Западног Балкана и др. 

Европска комисија је у Стратегији проширења за 2013-2014. годину оцијенила да 
“приступање Хрватске представља примјер колику снагу трансформације и колики 
ефекат стабилизације има процес проширења”.64 Међутим, у истом документу истиче 
се и да је процес проширења данас ригорознији и свеобухватнији него раније, што 
је одраз еволуције политике ЕУ и лекција које су научене из претходних проширења, 
али с друге стране то значи да је Унија потенцирањем све ригорозније условљености 
чланства довела у питање саме постулате на којима почива процес европске 
интеграције као пројекат добровољног повезивања европских народа. Евидентно је 
да наставак процеса проширења значи и да ће Унија све више подизати критеријуме 
за чланство јер нови геополитички карактер политике проширења доноси економски 
и политички слабије кандидате, а знамо да продубљивање процеса интеграције не 
смије бити угрожено њеним ширењем. Наставак процеса проширења значи и наставак 
диференциране интеграције као јединог начина очувања достигнутог нивоа процеса 
европске интеграције и његовог наставка јер су незамисливо велике разлике између, 
нпр., Њемачке и Украјине, која тек улази у процес приступања.

Прерастање ЕУ у заједницу 28 држава, у јулу 2013. године, актуелизовало је 
расправе о крајњим границама Уније, односно да ли процес проширења има свој крај. 
Ово нас поново враћа на питање коначног циља саме Европске уније. Ако ће крајњи циљ 
процеса европске интеграције бити у складу са Шумановом декларацијом, односно да 
би Унија постала истинска политичка заједница, која је при томе и глобални политички 
актер, она мора имати утврђене коначне границе уз безбједносну интеграцију која као 
свој циљ има изградњу самосталне Европе као свјетске силе, о чему државе чланице 
још увијек нису постигле сагласност.

64 Стратегија проширења и кључни изазови за 2013-2014. годину, Европска комисија, Брисел, 16. 10. 2013, 
стр. 17 [Интернет]. Доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/strategija_za_
prosirenje/strategija_13_14.pdf.
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UDK 342.9(4-6:497-15)

Sažetak: Proces evropskih integracija podrazumijeva provođenje značajnih reformi 
u mnogim društvenim oblastima. U tom kontekstu, uprava, koja će reforme osmišljavati i 
provoditi, ima ključnu ulogu. Upravni postupak je najznačajniji i osnovni postupak vezan 
za rad uprave. Uvažavajući potrebu i nužnost modernizacije pravila upravnog postupka 
i njegovog usklađivanja s evropskim standardima, sve države Zapadnog Balkana, osim 
Bosne i Hercegovine, donijele su nove zakone o upravnom postupku. Cilj ovih zakona je 
pojednostavljenje upravnog postupka te približavanje uprave građanima. Kroz ovaj rad autori 
žele prikazati zajedničke karakteristike reforme upravnih postupaka u državama regiona te 
ukazati na najznačajnije novine upravnog postupka. Od novouvedenih instituta predstavljeni 
su upravni ugovor, jedinstveno upravno mjesto i garantni akt. 

Ključne riječi: javna uprava, principi evropskog upravnog prava, reforma zakona o 
upravnom postupku, jedinstveno upravno mjesto, upravni ugovor, garantni akt. 

Common characteristics of the reform of administrative proceedings in the context of 
approximation to the European Union

Summary: The European integration process implies significant reforms in many social 
areas. Public administration, which will design and implement such reforms, has a key role. 
Administrative procedure is the most significant, basic procedure related to the work of 
public administration. Having in mind the necessity of modernising the rules of administrative 
procedure, as well as the need for its alignment with European standards, all Western Balkan 
countries, except for Bosnia and Herzegovina, have adopted new laws on administrative 
procedure. Main goals of these laws are to simplify the administrative procedure and to bring 
public administration closer to the citizens. Through this paper, the authors want to present 
the common characteristics of the administrative procedure reform in the Western Balkan 
region and to point out the most important novelties. Also, newly-introduced institutes are 
presented: administrative contract, one-stop shop and act of assurance.

Key words: Public Administration, principles of European Administrative Law, 
Administrative Procedure Law Reform, one-stop shop, administrative contract, act of 
assurance.
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1. Uvod

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropskih zajednica 
i njihovih država članica potpisan je u Luksemburgu 16. 6. 2008., a stupio je na snagu 1. 6. 2015. 
Potpisivanjem navedenog sporazuma Bosna i Hercegovina preuzela je obavezu usklađivanja 
svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, acquisem te je s tim ciljem počela 
odgovarajuće reformske procese. Kao glavni uslov za ispunjenje pravnih kriterija za članstvo 
u Evropskoj uniji ocjenjuje se sposobnost jedne države da usvoji i provede osnovne propise 
Evropske unije, odnosno njena sposobnost da preuzme obaveze koje proizlaze iz članstva 
u Evropskoj uniji. Stoga, u procesu evropskih integracija javna uprava ima ključnu ulogu 
jer omogućava provođenje neophodnih reformi za ulazak u Evropsku uniju te istovremeno 
osigurava učinkovit dijalog o procesu pristupanja1. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini 
je ne samo obaveza koja proizlazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nego istovremeno 
i preduslov za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Osnovni cilj reforme 
javne uprave je “razvoj javne uprave koja bi bila učinkovitija, djelotvornija i odgovornija; koja 
bi građanima pružala bolje usluge za manje novca te poslovala na osnovu transparentnih i 
otvorenih procedura, uz ispunjavanje svih uslova postavljenih evropskim integracijama, čime bi 
zaista postala sredstvom za kontinuirani i održivi društveno-ekonomski razvoj”2.

Centralno mjesto unutar reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini zauzima pitanje 
upravnog odlučivanja3. U Strategiji reforme javne uprave4 navodi se da je opći cilj reforme u 
ovoj oblasti ojačati upravno odlučivanje i učiniti ga funkcionalnim, efikasnim, pouzdanim, 
transparentnim i odgovornim sredstvom javne uprave koja je sposobna za pridruživanje 
Evropskom upravnom prostoru. Fokus reforme u ovoj oblasti usmjeren je na pojednostavljenje 
upravnog postupka, poboljšanje kvaliteta usluga, kontrolu, izvršenje i jačanje kapaciteta. Cilj 
i fokus reforme uslovljeni su prvenstveno očekivanjima građana i poslovnih subjekata koji 
opravdano očekuju isti ili sličan nivo kvaliteta u isporuci javnih usluga u svakoj državi članici 
Evropske unije. Taj kvalitet je neophodan kako zbog kvaliteta svakodnevnog života tako i zbog 
redovnog odvijanja poslovnih aktivnosti.

Upravni postupak je najznačajniji i osnovni postupak vezan za rad uprave5. Stoga on, kao 
skup pravnih pravila o redu i obliku radnji koje treba provesti uprava pri odlučivanju o pravima 
i obavezama građana i pravnih lica, odnosno pri donošenju upravnih akata, jeste i mora biti 
u središtu reformskih procesa. Upravni postupak predstavlja osnovnu garanciju zaštite prava 
i pravnih interesa građana i pravnih lica u njihovom odnosu s upravom te, istovremeno, i 
značajan indikator kvaliteta javnih usluga. Zbog toga se reforma upravnog postupka i u Bosni 
i Hercegovini treba nalaziti u središtu reformskih procesa i biti pokretačka snaga usklađivanja 
i modernizacije kako uprave tako i društva u cjelini.

1 Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (2015), Reforma javne uprave uprave u Bosni 
i Hercegovini, Sarajevo [Internet]. Dostupno na: http://eu-monitoring.ba/site/wp-content/uploads/2015/07/
Reforma-javne-uprave-u-Bosni-i-Hercegovini2.pdf [21.10.2017.]

2 Ibid.
3 Strategija reforme javne uprave, poglavlje 4.4. – Upravni postupak, str. 40.
4 Strategija reforme javne uprave je obuhvatila period od 2006. do 2014. godine, međutim nakon toga nova 

strategija nije donesena. Istek Strategije reforme javne uprave i usvajanje Reformske agende za Bosnu i 
Hercegovinu (2015.-2018.) zahtijevaju novi pristup reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini.

5 Lilić S. (2016.) Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora u Bosni i Hercegovini: Materijali sa provedene 
obuke sa modelima obrazaca za praktičnu primjenu. Sarajevo-Banja Luka, str. 7 [Internet]. Dostupno na: http://
www.tap-eu.ba/doc/Materijali-sa-provedene-obuke-final.pdf [21.10.2017.]
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U Bosni i Hercegovini je (opće) upravno-procesno postupanje normativno uređeno na četiri 
nivoa (na nivou države Bosne i Hercegovine6, dva entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine7 i 
Republike Srpske8 te Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine9). Svi ti zakoni o (općem) upravnom 
postupku navedenu materiju uređuju na vrlo sličan način te poznaju identične institute. 

U kontekstu reforme javne uprave i procesa evropskih integracija, upravni postupak 
treba posmatrati u širem okviru donošenja odluka, osmišljavanja politika i pojednostavljenja 
upravnih procedura, a s ciljem poboljšanja pretpostavki za investiranje i ekonomski razvoj 
te usklađivanje s upravnim standardima i praksom Evropske unije10. Izuzetno je bitno da 
zakonodavstvo Bosne i Hercegovine uskladi svoje zakone o upravnom postupku s evropskim 
standardima. Reformu zakona o upravnom postupku zahtijevaju podjednako evropski 
standardi javne uprave, dobra praksa evropskih zemalja, široko prihvaćeni napori prema 
upravnom pojednostavljenju, unapređenje i učvršćivanje novih standarda zakonodavne 
tehnike u Evropskoj uniji, kao i izmijenjene društveno-političke prilike te snažan razvitak 
informaciono-komunikacijske tehnologije. Istovremeno, reformu zakona o upravnom 
postupku zahtijeva njihova zastarjelost i neusklađenost s novim društvenim potrebama i 
tokovima. 

2. Normiranje upravnih postupaka u pravu Evropske unije
Pravila upravnog postupka u pravnom sistemu Evropske unije još uvijek nisu kodificirana 

u jednom aktu, nego se nalaze u velikom broju pravnih izvora različitog oblika i hijerarhijskog 
položaja. Pravna pravila kojima se uređuje upravni postupak mogu se izvesti iz odredbi 
Osnivačkih ugovora te iz drugih izvora primarnog prava Evropske unije, zatim iz brojnih uredbi 
i preporuka koje čine sekundarno pravo, a neka važna pravila formulirana su u obliku općih 
načela prava Evropske unije11. Određena pravila stvorena su ili detaljnije razrađena kroz 
praksu Evropskog suda te kroz akte Vijeća Evrope koji obavezuju sve članice Evropske unije.

Polazeći od činjenice da su izvori prava brojni i raznovrsni, pravna teorija nastojala je 
utvrditi koje to zahtjeve trebaju poštivati institucije i tijela Evropske unije pri vođenju upravnih 
postupaka. Polazna tačka teorijskih analiza bila su opća pravna načela, kao bitan izvor prava 
Evropske unije. Prema teorijskim shvatanjima, na vođenje upravnih postupaka trebaju se 
primijeniti opća načela prava koja se primjenjuju na vođenje svih postupaka u pravu Evropske 
unije,12 ali i neka posebna načela, primjenjiva samo u oblasti javne uprave. Među ovim, 
posebnim načelima najčešće se navode: načelo dobre uprave, načelo učinkovitosti, načelo 
ekonomičnosti, načelo prava na izjašnjavanje stranke, načelo prava na uvid u spis itd.

Budući da pravila upravnog postupka u pravnom sistemu Evropske unije još uvijek 
nisu kodificirana, uloženi su značajni napori s ciljem utvrđivanja standarda koji treba da 

6 “Sl. glasnik BiH”, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16.
7 “Sl. novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99.
8 “Sl. glasnik RS”, br. 13/02, 87/07 i 50/10.
9 “Sl. glasnik BDBiH” – prečišćeni tekst, broj 48/11.
10 Lilić, S. (2016), Ibid.
11 Đerđa D. (2011) Pravila upravnog postupka u europskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Rijeka.
12 Među ova načela svrstavaju se: načelo zakonitosti, nepristrasnosti, supsidijarnosti, razmjernosti, 

obrazloženosti odluke, pravne sigurnosti, zakonitih očekivanja i poštivanja osnovnih prava.
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budu ispunjeni prilikom vođenja ovih postupaka. Tako je npr. SIGMA13 pristupila definiranju 
standarda koje države kandidatkinje treba da zadovolje kako bi se njihova uprava ujednačila 
s upravama država članica Evropske unije14. Rezultat ove aktivnosti je donošenje dokumenta 
pod nazivom Evropska načela javne uprave15 kojim je, između ostalog, utvrđen i skup načela 
vezanih za vođenje upravnog postupka.

U sferi upravnog postupka najznačajniji dokument ipak je Evropski kodeks dobrog 
upravnog postupanja kojim se, između ostalog, utvrđuju i pravila koja institucije i organi 
moraju primjenjivati u odnosima prema pojedincima16. U uvodnom dijelu navedenog kodeksa 
ističe se da je njegov cilj pomoći građanima da se upoznaju sa standardima koje imaju pravo 
očekivati od institucija i organa Evropske unije. U središtu Kodeksa je pojam “dobre uprave”. 
Kodeksom se prvenstveno utvrđuje kako se ovaj pojam treba tumačiti u primjeni, ali se 
također sumiraju i određena pravila upravnog postupka koja su već sadržana u različitim 
pravnim izvorima. Prema odredbama Kodeksa, “pravo na dobru upravu” uključuje: 1) pravo 
svake osobe da institucije i organi Evropske unije njene stvari rješavaju nepristrasno, pošteno 
i u razumnom roku, 2) pravo svake osobe da bude saslušana prije donošenja odluke, 3) pravo 
uvida u spis uz uvažavanje povjerljivosti i poslovnih tajni i 4) pravo na obrazloženu odluku17.

Pravo na dobru upravu se odredbama Kodeksa dalje razrađuje pa se tako utvrđuje 
obaveza zakonitog postupanja institucija i organa Evropske unije; obavezna primjena načela 
proporcionalnosti prilikom donošenja odluka u odnosu na svrhu koja se odlukom želi postići; 
obaveza poštivanja načela zakonitih očekivanja stranke; komunikacije institucija i organa 
Evropske unije sa strankama na bilo kojem jeziku Evropske unije; postupanja nadležnih 
organa s podnescima i sl. Kodeksom se propisuje i način rada i postupanja službenika/ 
voditelja upravnog postupka te se utvrđuje njihova nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost 
tokom cijelog postupka, pravičan odnos prema strankama bez diskriminacije po bilo kojem 
osnovu, uljudno ophođenje uz pružanje savjetodavne pomoći i podrške neukim strankama te 
zabranjuje zloupotreba službenih ovlaštenja radi vlastitih koristi. Važna pravila postupka dalje 
se ogledaju u pravu stranke da bude saslušana i da daje izjave tokom upravnog postupka; 
obavezi da svaka odluka treba biti donijeta u razumnom roku (ne više od dva mjeseca 
računajući od dana prijema); da odluka mora biti obrazložena; sadržavati pouku o pravnom 
lijeku i biti dostavljena u pisanoj formi svim osobama na koje se odnosi18.

Dakle, iako kodificiran propis na nivou Evropske unije ne postoji, ipak pravo Evropske 
unije ima utvrđena i razrađena pravila upravnog postupka. Nesporno je da se tokom upravnog 
postupka određenim zahtjevima mora udovoljiti. Među tim zahtjevima su najznačajniji i pravno 
najrazrađeniji: zakonitost, jednakost u postupanju, nepristrasnost i pravičnost, pravo uvida u 
spis, pravo na izjašnjavanje stranke, obrazloženost odluke, srazmjernost pri donošenju odluke 
i rješavanje upravne stvari u razumnom roku.

13 SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) 
je zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), čiji je cilj da 
podrži reformu javne uprave u državama koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Uspostavljena je 
1992. godine.

14 Đerđa, D. (2011), Ibid.
15 SIGMA Papers: No 27, European principles for Public Administration. [Internet]. Dostupno na: http://unpan1.

un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf [21.10.2017.]
16 European Ombudsman (2005) The European Code of Good Administrative Behavior, European Communities, 

Luxemburg. [Internet]. Dostupno na: https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces#/page/1 
[21.10.2017.]

17 Ibid, čl.5.-8., 16., 19.-22. 
18 Ibid, čl. 17., 18., 19. i 20.
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3. Reforme upravnog postupka u državama regiona
Na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji države Zapadnog Balkana19 neminovno 

prolaze kroz brojne reformske procese, harmonizirajući pritom svoje zakonodavstvo sa 
acquisem i drugim standardima Evropske unije. Reforma upravnog postupka je zajednička 
ovim državama. Najznačajniji motivi za temeljne izmjene zakona o upravnom postupku na 
teritoriji Zapadnog Balkana su unapređenje javne uprave, a naročito unapređenje sistema 
pravne zaštite građana20. Do temeljnih izmjena zakona o upravnom postupku u regionu dolazi, 
s jedne strane, zbog širenja pravne zaštite u skladu sa standardima evropskih konvencija i 
propisa, praksom Evropskog suda pravde i neobavezujućim propisima (soft law) koji se 
razvijaju pod uticajem različitih evropskih aktera, a, s druge strane, zbog izražene potrebe 
za smanjenjem formalnosti, omogućavanjem razvoja e-vlade, reduciranjem administrativnog 
opterećenja te težnji za maksimalnom administrativnom efikasnošću unutar okvira vladavine 
prava21.

Države Zapadnog Balkana (uz izuzetak Albanije) imaju dugu pravnu pravnu tradiciju u 
oblasti upravnog postupanja. Sve države nastale na teritoriji bivše Socijalističke federativne 
republike Jugoslavije po sticanju nezavisnosti u svoj pravni sistem preuzele i nastavile 
primjenjivati tada važeći savezni Zakon o općem upravnom postupku (u daljnjem tekstu: 
ZOUP). ZOUP je donesen još u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji 1956. godine22 kao 
savezni zakon, a mijenjan je i dopunjavan četiri puta, i to 1965., 1977., 1978. i 1986. godine. U 
pravni sistem zemalja nastalih na tlu bivše Jugoslavije ZOUP je preuzet u verziji prečišćenog 
teksta zakona iz 1986. godine23. Iako više puta mijenjan i dopunjavan, ZOUP je u svojoj suštini 
i važnijim institutima ostao nepromijenjen24, čak vrlo sličan prvom jugoslovenskom Zakonu o 
općem upravnom postupku iz 1930. godine25.

Dakle, na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Crne Gore, 
Slovenije i Srbije je više od pola vijeka važio, u koncepciji i važnijim institutima, nepromijenjen 
zakonski tekst kojim je uređivan upravni postupak. Za razliku od toga, Albanija je svoj prvi 
Zakon o upravnom postupku donijela 1999. godine26 te joj u oblasti upravnog postupanja 
nedostaje tradicija koju imaju ostale države nastale disolucijom SFRJ.

Kako u teoriji tako i u praksi, ZOUP je važio kao kvalitetan i dobro strukturiran zakon, 
s mnogim pozitivnim aspektima. Njegova dugotrajna primjena, brojni mehanizmi procesne 
zaštite, pravo na žalbu, insistiranje na poštivanju načela zakonitosti, zaštiti građana i javnog 
interesa, načelo traženja materijalne istine, osiguranje pomoći stranci te širok raspon 
dokaznih sredstava samo su neki primjeri dobro uređenih instituta, koji su uveliko doprinosili 

19 Pod pojmom “Zapadni Balkan” podrazumijevaju se sljedeće države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, 
Kosovo* (Ovaj naziv ne dovodi u pitanje status Kosova i u skladu je s Rezolucijom 1244 i Odlukom ICC-a o 
kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti), Makedonija i Srbija.

20 Koprić I., Kovač P., Đulabić V., Džinić J. (2016) Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans. 
ReSPA, Danilovgrad, str. 158.

21 Ibid, str. 159.
22 “Sl. list FNRJ”, broj 52/56.
23 “Sl. list SFRJ”, broj 47/86.
24 Novelama su se uglavnom mijenjali nazivi državnih organa i drugih sudionika u upravnom postupku te su 

izvršene mnogobrojne terminološke i leksičke promjene.
25 ZOUP iz 1930. godine donesen je po uzoru na prvu uspješnu kodifikaciju pravila upravnog postupka – austrijski 

Zakon o upravnom postupku iz 1925. godine.
26 Koprić I., Kovač P., Đulabić V., Džinić J. (2016) Ibid, str. 16.
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vladavini prava i zakonitosti postupanja27. Svi ovi instituti sadržani su u evropskom pojmu 
“dobre uprave”. 

S druge strane, ZOUP je imao i određene slabosti kao što su kauzistička logika (koja je 
dovela do temeljitog uređenja brojnih odredbi koje opterećuju zakonski tekst), preopširnost, 
kompleksnost, pretjeran formalizam, pružanje širokih mogućnosti državnim organima da 
interveniraju na konačan upravni akt i sl28. Ne treba zaboraviti ni to da je primarni cilj ZOUP-a 
bio zaštita javnog interesa, dok je zaštita prava građana bila sekundarna.

Istovremeno, tokom dugog perioda primjene ZOUP-a značajno su se promijenile 
društveno-političke i pravne prilike, kao i očekivanja građana i pravnih subjekata. Naime, 
vremenom je došlo do snažnog razvoja informaciono-komunikacijske tehnologije, a građani 
i pravni subjekti su, sve češće i sve glasnije, počeli ukazivati na složenost, formalizam i 
dugotrajnost upravnih postupaka, skupoću te, posebno, na korupciju u javnoj upravi. Domaći 
kontekst i proces evropskih integracija zahtijevali su sistematičan pristup izmjeni ZOUP-a i 
njegovog usklađivanja s evropskim standardima. Dok upravni postupak u Evropskoj uniji ima 
značajne elemente zaštite pojedinca i teži efikasnosti, čitava germanska tradicija, pa tako i 
stari ZOUP, opterećen je služenjem politici, instrumentalnim shvatanjem uprave, izvjesnim 
zanemarivanjem zahtjeva efikasnosti postupka, koji je, k tome, više konstruiran kao sudska 
procedura čak i kada je riječ o situacijama u kojima to nije prikladno29.

Uvažavajući potrebu i nužnost modernizacije pravila upravnog postupka u skladu 
sa evropskim standardima te vlastitu pravnu tradiciju, sve države Zapadnog Balkana, sa 
izuzetkom Bosne i Hercegovine, donijele su nove zakone o (općem) upravnom postupku, i to 
redoslijedom i na način prikazan u nastavku teksta. 

4. Zajedničke karakteristike novih 
Zakona o upravnom postupku
Crna Gora je novi Zakon o upravnom postupku donijela 2014. godine, Republika Albanija 

i Republika Makedonija 2015. godine, Republika Srbija i Kosovo* 2016. godine. Reformama 
zakona o upravnom postupku u državama Zapadnog Balkana (uz izuzetak Bosne i Hercegovine) 
pristupilo se s ciljem jačanja vladavine prava, pravne države i načela dobre uprave. Jedan od 
glavnih motiva reformi bilo je nastojanje da se upravni postupak unaprijedi, modernizira, 
približi evropskim standardima te učini jednostavnijim i efikasnijim. Motiv je svakako bilo i 
nastojanje da se javna uprava i njeno postupanje približe građanima, kao korisnicima njenih 
usluga. 

U savremenoj javnoj upravi upravni postupak se ne tretira samo kao formaliziran pravni 
postupak u kojem nadležni organ rješava o pravima i obavezama (iako taj pravni element još 
uvijek ima prioritet jer je vladavina prava i zakonitost osnovni princip funkcioniranja javne 

27 Đerđa D., Pičuljan Z. (2009) Novo hrvatsko opće upravnopostupovno pravo. Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci. Vol. 30, br. 1, Rijeka.

28 Prije svega kroz veliki broj vanrednih pravnih lijekova, a posebno poništenja i ukidanja upravnog akta po pravu 
nadzora.

29 Koprić I. (2011) Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unapređenje uprave, Zbornik Pravnog 
fakulteta Univerziteta u Nišu. Broj LVII, Niš.
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uprave koji dolazi ispred svih ostalih principa), već i kao usluga koja se pruža korisniku, tj. 
građaninu ili pravnom licu30.

Zakon o upravnom postupku je zakon koji se primjenjuje na postupanje u svim upravnim 
stvarima te je usvajanje novih zakona o upravnom postupku, koji su usklađeni s evropskim 
principima i standardima dobre uprave, značajan korak u reformi javne uprave. Ujedno, 
usvajanje novih zakona o upravnom postupku svjedoči o želji zakonodavca da se promijeni 
odnos države prema građanima i privredi, i to na način da se javna uprava transformira u 
servis građana i privrede. Ovo je posebno značajno za unapređenje privrednog ambijenta 
jer je efikasnost uprave jedan od važnijih parametara pri donošenju odluka o investiranju 
i pokretanju poslovnih aktivnosti. Novi zakoni treba da doprinesu uspostavi savremene, 
stručne i efikasne uprave čiji je osnovni cilj da izađe u susret građanima i privredi te adekvatno 
osigura i zaštiti njihova prava i interese. 

Sumarno, može se zaključiti da su glavni ciljevi novih zakona o upravnom postupku: 
1) modernizacija upravnog postupka, njegovo pojednostavljenje i povećanje efikasnosti, 2) 
djelotvornije ostvarivanje javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u 
upravnim stvarima – lakše i potpunije ostvarenje i zaštita kako zakonitosti, tako i sloboda i 
prava građana u procesu neposredne primjene propisa u upravnoj materiji, 3) uspostavljanje 
javne uprave koja je orijentirana prema građanima, pružajući im usluge u skladu s potrebama 
korisnika, a garantirajući kvalitet i pristupačnost, 4) povećanje pravne sigurnosti i unapređenje 
poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga, 5) pojednostavljenje formulacije normi 
i logičnija sistematika zakonskih odredbi.

5. Novi instituti u Zakonima o (općem) 
upravnom postupku u regionu
Kao što je to već ranije navedeno, jedan od primarnih ciljeva reforme upravno-procesnog 

zakonodavstva država regiona (bilo) je uspostavljanje dobre uprave, koja će građanima 
jednostavno, brzo i jeftino pružati kvalitetne usluge31. Pretjerano administrativno opterećenje 
povećava troškove života i poslovanja, što se negativno odražava na život građana i poslovanje 
privrede32. Smanjenje administrativnih opterećenja države regiona su, pored pojednostavljenja 
upravno-procesnih pravila te optimizacije broja posebnih upravnih postupaka, pokušale 
provesti i uvođenjem novih instituta i proširenjem predmeta zakona: definiranjem upravne 
stvari; uvođenjem načela proporcionalnosti, predvidljivosti i sl.; olakšavanjem komunikacije 
organa i stranaka (pravila o elektronskoj komunikaciji); uvođenjem novih pravnih sredstava, 
jedinstvenog upravnog mjesta (one-stop shop), garantnog akta, upravnog ugovora i sl.

U nastavku rada bit će dati neki od najznačajnijih novih instituta uvedenih reformama 
zakona o upravnom postupku država regiona. Iskustva primjene navedenih instituta u 

30 Blažić Đ. (2015) Priručnik za primjenu Zakona o upravnom postupku, “Strengthening the management of EU 
funds and general administrative procedures” Europe Aid/134253/C/SER/ME. [Internet]. Dostupno na: http://
www.mup.gov.me/vodici/publikacije [21.10.2017.]

31 “..., [P]ojednostavljenje upravnih procedura je bilo jedan od ključnih prioriteta u reformi javne uprave čiji je cilj 
transpatentna, odgovorna i kvalitetna javna uprava koja će ispuniti potrebe javne službe.” - Pavlovska-Daneva, 
A., Davitkovska, E. (2017). The Macedonian General Administrative Procedure Act: Between Tradition and 
Modernisation, Hrvatska i komparativna javna uprava. Vol. 17, br. 2, str. 265.

32 Tomić Z., Milovanović D. i Cucić V. (2017) Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd, 
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, str. 69.
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pravnim sistemima država regiona bit će dobar pokazatelj opravdanosti njihovog eventualnog 
prihvatanja i u pravni sistem Bosne i Hercegovine.

5.1. Jedinstveno upravno mjesto

Institut jedinstvenog upravnog mjesta33 prepoznat je kao novi institut u zakonima o 
upravnom postupku zemalja regiona i označava jedinstvenu, integriranu tačku u kojoj se 
ostvaruje komunikacija uprave s građanima i privredom, odnosno mjesto na kojem građani 
mogu predati svoje zahtjeve i druge podneske, dobiti obavještenja, informacije, savjete, 
obrasce i sl., a u vezi sa ostvarivanjem svojih prava iz nadležnosti određenih javno-pravnih 
organa34. Njegov osnovni cilj je da pojednostavi, ubrza i olakša komunikaciju između 
organa uprave i stranke. Ovaj institut dao je izuzetno dobre rezultate u državama članicama 
Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), posebno u Finskoj, Grčkoj, Italiji...35 u 
kojima je jedan od najkorištenijih mehanizama radi pojednostavljenja upravnog djelovanja36. 

Uspostavljanjem jedinstvenog upravnog mjesta doprinijelo se smanjenju bespotrebnog 
gubitka vremena i troškova stranke37, koja je, prethodno, za ostvarivanje određenog prava 
često bila prinuđena da se obraća velikom broju službi unutar istog organa ili različitim 
organima uprave. Na jedinstvenom upravnom mjestu stranka podnosi zahtjev za ostvarivanje 
određenog prava, a organi uprave, međusobno sarađujući i provodeći jedan (ili, ako je to 
neophodno, više) upravnih postupaka (ili upravnih radnji), meritorno odlučuju o osnovanosti 
podnesenog zahtjeva38. Za stranku je značajno da rok za rješavanje po njenom zahtjevu 

33 Termin “jedinstveno upravno mjesto” za ovaj institut koriste zakoni o upravnom postupku Hrvatske i Srbije, 
dok ga zakoni o upravnom postupku Crne Gore i Makedonije opisno definiraju sintagmom “Sprovođenje 
upravnih aktivnosti na jednom mjestu” (Crna Gora), odnosno “Vođenje postupka pred jednim javnim organom” 
(Makedonija). U teoriji upravnog prava uobičajen je i termin “one-stop shop”. 

34 “Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresirane osobe mogu dobiti propisane obrasce, 
obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti javnopravnog tijela.” - čl. 22. st. (2) Zakona o upravnom postupku 
Hrvatske; “Na jedinstvenom upravnom mestu vrši se: (1) poučavanje podnosioca zahteva, na način kako bi to 
činio nadležni organ, o tome šta je sve organima potrebno da bi postupili po zahtevu; (2) primanje zahteva za 
priznavanje prava ili drugo postupanje u upravnoj stvari, mišljenja, objašnjenja, komentara, kao i dokumenata i 
pravnih sredstava, saglasno propisu, i njihovo dostavljanje nadležnim organima; (3) obaveštavanje podnosioca 
zahteva o tome koje je radnje preduzeo nadležni organ i pravnim aktima koje je doneo.” - čl. 42. st. (3) Zakona 
o upravnom postupku Srbije; “Ako je za ostvarivanje prava ili pravnog interesa stranke u skladu sa posebnim 
zakonom, odnosno drugim propisom potrebno sprovesti više upravnih aktivnosti, javnopravni organi su dužni da 
na jednom mjestu omoguće stranci da preda zahtjeve i druge podneske, dobije obavještenja, informacije, savjete 
i propisane obrasce u vezi sa ostvarivanjem njenih prava ili pravnih interesa iz nadležnosti tih javnopravnih 
organa.” - čl. 43. st. (1) Zakona o upravnom postupku Crne Gore; “Kad zakon predviđa da se upravni postupak 
može provesti putem jednog javnog organa, na zahtjev stranke, sve upravne radnje provode se putem tog javnog 
organa. Određivanje ili osnivanje javnog organa za vođenje postupka ne utječe na red nadležnosti organa 
javne vlasti ili pravo stranaka da direktno komuniciraju s nadležnim javnim organom.” - čl. 28. st. (1) Zakona o 
upravnom postupku Makedonije.

35 Dostupno na: http://www.oecd.org/mena/governance/37026688.pdf [19.10.2017.]
36 Tomić Z., Milovanović D. i Cucić V. (2017), Ibid, str. 69.
37 “Na ovaj način bi se značajno smanjio gubitak vremena stranke i eliminisali nepotrebni troškovi.” - Tomić Z., 

Milovanović D. i Cucić V. (2017), Ibid, str. 69.
38 “Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci će se 

omogućiti da na jedinstvenom upravnom mjestu u javnopravnom tijelu podnese sve zahtjeve, koji će se po 
službenoj dužnosti bez odgode dostaviti nadležnim javnopravnim tijelima.” - čl. 22. st. (1) Zakona o upravnom 
postupku Hrvatske; “Ako je za ostvarivanje jednog ili više prava potrebno postupanje jednog ili više organa, 
stranka se obraća jedinstvenom upravnom mestu.” - čl. 42. st. (1) Zakona o upravnom postupku Srbije; čl. 43. st. 
(1) Zakon o upravnom postupku Crne Gore.
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počinje teći od dana uredno podnesenog zahtjeva na jedinstvenom upravnom mjestu, što 
zahtijeva brzu i pouzdanu komunikaciju između organa uprave39. 

Uvođenje ovog instituta traži unapređenje organizacije rada i koordinacije nadležnih 
organa uprave, posebno u odnosu na rokove za postupanje. Npr. ako je za odlučivanje o 
zahtjevu stranke za ostvarivanje određenog prava pred jednim organom uprave propisan 
rok od 30 dana, a neki od dokaza na osnovu kojeg se navedeno pravo može ostvariti vodi se 
u službenoj evidenciji kod drugog organa uprave, postupajući organ uprave mora hitno, po 
službenoj dužnosti, zatražiti da organ uprave koji vodi službenu evidenciju dostavi traženi 
dokaz, kako bi zahtjev riješio u propisanom roku. U tom slučaju je i organ uprave koji vodi 
službenu evidenciju dužan da po zahtjevu postupajućeg organa odluči čim prije te ga ne vežu 
rokovi koje bi imao da mu se stranka neposredno obratila.

Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta nema uticaja na nadležnost organa uprave, 
budući da je ona utvrđena zakonom40. Također, uspostavljanjem jedinstvenog upravnog 
mjesta ne utiče se ni na pravo stranke da se direktno obraća nadležnom organu, nego se samo 
otvara mogućnost stranci da, koristeći navedeni institut, poboljša svoj položaj u odnosima s 
nadležnim organima uprave41.

Na osnovu analize relevantnih odredbi zakona o upravnom postupku Crne Gore, 
Hrvatske, Makedonije i Srbije može se zaključiti da je navedeni institut gotovo na isti način 
reguliran u svim državama okruženja. Nijednim od zakona o upravnom postupku država 
regiona ne utvrđuju se organizaciona pravila nego isključivo procesne norme koje obuhvataju 
način funkcioniranja, prava stranke, te računanje procesnih rokova42.

5.2. Upravni ugovor

Još jedna od novina u zakonima o upravnom postupku država regiona je institut upravnog 
ugovora. Iako se nesporno radi o novom institutu u zakonima o upravnom postupku, ne može 
se reći da se radi i o potpuno novom pravnom institutu, jer su se i u državama okruženja, ali 
i u Bosni i Hercegovini, već duži niz godina zaključivali ugovori koji su po “svojim obilježjima 
odgovarali upravnim ugovorima iz usporednog prava”. Takvi su, npr., ugovori o koncesiji, 
ugovori o javnim nabavkama, ugovori o javno-privatnom partnerstvu i sl., na koje su se, 
doduše, do donošenja novih zakona o upravnom postupku primjenjivala opća građansko-
pravna pravila ugovornog prava43.

39 “Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od kada je podnet uredan 
zahtev na jedinstvenom upravnom mestu.” - čl. 42. st. (5) Zakona o upravnom postupku Srbije; “Rok za 
odlučivanje, odnosno postupanje po zahtjevu ili drugom podnesku podnijetom na mjestu iz stava 1 ovog člana, 
računa se od dana podnošenja zahtjeva ili drugog podneska.” - čl. 43. st. (3) Zakona o upravnom postupku Crne 
Gore.

40 “Zaprimanje zahtjeva stranke na jedinstvenom upravnom mjestu ne utječe na stvarnu i mjesnu nadležnost 
javnopravnih tijela za rješavanje u upravnim i drugim postupcima.” - čl. 22. st. (3) Zakona o upravnom postupku 
Hrvatske; “Uspostavljanjem jedinstvenog upravnog mesta ne utiče se na nadležnost organa niti na pravo stranke 
da se direktno obraća nadležnom organu.” - čl. 42. st. (2) Zakon o upravnom postupku Srbije; “Sprovođenje 
upravnih aktivnosti na jednom mjestu iz stava 1 ovog člana, ne utiče na stvarnu i mjesnu nadležnost javnopravnih 
organa niti na pravo stranke da se neposredno obraća nadležnom javnopravnom organu.” - čl. 43. st. (4) Zakona 
o upravnom postupku Crne Gore.

41 Čl. 42. st. (2) Zakona o upravnom postupku Srbije; Tomić Z., Milovanović D. i Cucić V. (2017), Ibid, str. 68.
42 Tomić Z., Milovanović D. i Cucić V. (2017), Ibid, str. 71.
43 Đerđa D. (2012) Upravni ugovor u hrvatskom pravnom sustavu – regulacija i prostor za poboljšanje. Sveske za 

javno pravo. Broj 8, god. 3, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, str. 3.
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Iako Đerđa opravdano postavlja pitanje da li su upravni ugovori sadržajno trebali ući u 
opseg zakona o upravnom postupku u užem smislu riječi, činjenica je da su sve države regiona 
navedenu materiju regulirale upravo tim zakonima44. 

Svim novim zakonima o upravnom postupku uređuju se samo opća pitanja u vezi s 
upravnim ugovorima, odnosno oni se zadržavaju “samo na najosnovnijim pitanjima”45, dok 
je detaljno reguliranje konkretnih upravnih ugovora ostavljeno posebnim (materijalnim) 
zakonima. Dakle, ove odredbe su neprovodive bez odredbi posebnih zakona46. U tom 
kontekstu postavlja se i pitanje opravdanosti uvođenja instituta upravnih ugovora u zakone 
o upravnom postupku. Za davanje odgovora na navedenu dilemu temeljno polazište treba da 
bude broj tipova upravnih ugovora, odnosno broj posebnih propisa kojima se regulira pitanje 
konkretnih upravnih ugovora. Ako je mali broj tipova upravnih ugovora, odnosno posebnih 
propisa kojima se regulira pitanje konkretnih upravnih ugovora, može se postaviti pitanje da 
li se uvođenjem ovog instituta, nepotrebno, opterećuju sami zakoni o upravnom postupku.

Analizirajući odredbe novih zakona, može se zaključiti da je upravni ugovor dvostrano 
obavezan pisani akt koji se zaključuje između organa uprave, kao javno-pravnog subjekta, 
i određenog privatno-pravnog subjekta s ciljem ostvarenja određenog javnog interesa. 
Upravo po svome cilju (ostvarenje javnog interesa) ovaj se ugovor razlikuje od građansko-
pravnih ugovora koje organi uprave također zaključuju s privatno-pravnim subjektima47. 
Naime, upravo ostvarenje javnog interesa daje posebna, nejednaka ovlaštenja organu uprave, 
kao što je, npr., raskid ugovora, dejstvo upravnog ugovora erga omnes i sl.48. Tako je, npr., 
neravnopravnost ugovornih strana vidljiva u pravu na raskid upravnog ugovora, budući da 
samo organ uprave, pod određenim uslovima, ima ovlaštenje za njegov raskid. Kao uslovi 
za raskid upravnog ugovora navode se: (1) izostanak saglasnosti stranke da izmijeni ugovor 
zbog promijenjenih okolnosti, (2) neispunjavanje ugovornih obaveza od strane stranke i (3) 
otklanjanje teške i neposredne opasnosti po život, zdravlje i sigurnost ljudi, javni mir i javni 
poredak ili radi otklanjanja poremećaja u privredi, koji se ne mogu uspješno otkloniti drugim 
sredstvima kojima se manje dira u stečena prava. Navedenim uslovima otkriva se još jedna 
neravnopravnost strana u upravnom ugovoru, a koja je vezana za izmjenu ugovora. Naime, 
ukoliko bi zbog okolnosti nastalih poslije zaključenja upravnog ugovora koje se nisu mogle 

44 Ibid.
45 Ibid, str. 4.
46 U teoriji i praksi upravnog prava nije neuobičajno da se zakonom koji reguliše opći upravni postupak utvrđuje 

opći režim nekog pravnog instituta, s tim da se njegova konkretna primjena veže za odredbe posebnog zakona.
47 “Treba naglasiti da svaki ugovor u kojem se na jednoj strani nalazi javnopravno tijelo nije upravni ugovor. 

Stoga valja razlikovati ugovore uprave od upravnih ugovora. Ugovori uprave su svi ugovori kod kojih se na 
jednoj strani pojavljuje javnopravno tijelo. To znači da se u kategoriju ugovora uprave svrstavaju kako ugovori 
privatnog prava, tako i upravni ugovori. Upravni su ugovori, dakle tek jedna vrsta ugovora uprave. Francuski 
autor Laubadere govori o dvije kategorije ugovora kod kojih je na jednoj strani javnopravno tijelo, a to su upravni 
ugovori (contracts administratifs) i ugovori građanskog prava (contracts de droit commun, ou de droit prive).” 
Vidjeti više u: Ljubanović B. (2010) Upravni ugovori i upravno sudovanje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u 
Splitu. God. 47, 1/2010, Split.

48 “Na ovu posebno važnu pretpostavku diferencijalnog pravnog režima upravnih ugovora, a koja ih razlikuje od 
ugovora privatnog prava nadovezuje se činjenica da u postupku sklapanja i izvršavanja ovih ugovora, država 
ili druga javnopravna osoba djeluje kao subjekt javnog, a ne privatnog prava. Slijedom toga, za razliku od 
ugovornog odnosa zasnovanog ugovorom privatnog prava, u kojem je pravni položaj ugovornih stranaka jednak, 
u ugovornom odnosu zasnovanom upravnim ugovorom javnopravno tijelo sklapajući ugovor stječe šire ovlasti 
koje proizilaze iz primata javnog interesa o kojem ovo tijelo treba da vodi brigu nad privatnim, te ono, stoga, 
prema drugoj ugovornoj strani nastupa sa nadređenog položaja i raspolaže nekim autoritativnim ovlastima. 
Upravo nejednaki položaj stranaka u ugovornom odnosu temeljna je pretpostavka jednostrane izmjene njegovog 
sadržaja odnosno jednostranog raskida ovog ugovora prije isteka roka na koji je sklopljen.” Vidjeti više u: Đerđa 
D. (2012), ibid, str. 5.
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predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora, ispunjenje obaveze za jednu ugovornu stranu 
postalo bitno otežano, ona može od druge ugovorne strane zahtijevati da se zaključeni ugovor 
izmijeni i prilagodi nastalim okolnostima. Dakle, ako bi zahtjev za izmjenu ugovora podnio 
privatno-pravni subjekat, o njemu bi odlučivao organ uprave, koji može ali i ne mora prihvatiti 
izmjenu ugovora. Pri tome, u slučaju neprihvatanja izmjena, privatno-pravni subjekt nema 
pravo na raskid ugovora. S druge strane, u slučaju da takav zahtjev podnese organ uprave, a 
privatno-pravni subjekt ne pristane na izmjenu ugovora, organ uprave ima mogućnost raskida 
ugovora. Jedini mehanizam zaštite privatno-pravnog subjekta u upravno-ugovornom odnosu 
ogleda se u pravu na podnošenje prigovora rukovodiocu organa uprave na čije se postupanje 
prigovor odnosi.

Iako je upravni ugovor u svim državama regiona uveden kao novi institut u zakonima o 
upravnom postupku, ipak nije u svim aspektima jednako reguliran. Tako je odredbama Zakona 
o upravnom postupku Republike Hrvatske propisano da se upravni ugovor zaključuje s ciljem 
uređenja izvršavanja prava i obaveza utvrđenih rješenjem kojim je riješena upravna stvar, dok 
se, s druge strane, zakonima o upravnom postupku Crne Gore, Srbije i Makedonije propisuje 
da je upravni ugovor akt kojim se uspostavlja, mijenja ili raskida konkretan pravni odnos u 
upravnoj stvari iz nadležnosti javno-pravnog organa. Dakle, upravni ugovor može biti sredstvo 
izvršenja prava utvrđenih upravnim aktom ili pak akt kojim se utvrđuju prava i obaveze.

5.3. Garantni akt

Garantni akt je pisani akt kojim organ uprave stranci garantira da će joj izdati upravni akt 
određene sadržine ako se činjenično stanje i propisi ne izmijene u periodu između donošenja 
garantnog akta i podnošenja zahtjeva za izdavanje upravnog akta. Garantnim aktom ne 
odlučuje se o pravima i pravnim interesima stranke, nego njime organ uprave stranci garantira 
(uslovno priznaje) neko buduće pravo. O garantiranom pravu odlučuje se novim upravnim 
aktom, odnosno rješenjem.

Izdavanje garantnog akta vezano je za strogo utvrđene uslove. Prvo, mogućnost 
donošenja garantnog akta mora biti predviđena nekim drugim, posebnim zakonom kojim 
se regulira određena oblast. Drugo, garantni akt ne smije biti protivan javnom interesu ili 
interesu trećih lica, što je od posebnog značaja u dvostranačkim ili višestranačkim upravnim 
stvarima. Jednom donijet garantni akt proizvodi dvojako dejstvo. S jedne strane, on daje 
mogućnost stranci da zahtijeva donošenje upravnog akta odgovarajuće sadržine, a s druge 
strane obavezuje organ uprave na donošenje takvog upravnog akta. Međutim, garantni akt 
obavezuje organ samo u slučaju kada se činjenično stanje i pravni osnov nisu izmjenili od 
momenta donošenja garantnog akta do momenta priznavanja prava na koje se garantni akt 
odnosi.

Garantnim aktom se pravna pozicija građanina ili druge stranke želi učiniti razumno 
čvrstom i nezavisnom od promjena volje javno-pravnog organa koje bi stranci moglo nanijeti 
određenu materijalnu, pravnu ili kakvu drugu štetu, odnosno staviti je u nerazumno tešku 
poziciju49. Nesumnjivo je, dakle, da ovaj institut omogućava stabilniju poziciju stranke u 
postupku te postizanje većeg stepena pravne sigurnosti, a što je naročito značajno u kontekstu 
poslovnog ulaganja te dugoročnog planiranja poslovnih transakcija. 

49 Koprić I. (2010) Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 
Zagreb [Internet]. Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/554551.zakonoopcemupravnompostupku.pdf 
[21.10.2017.]
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Iako je i garantni akt novina u zakonima o upravnom postupku država regiona, ne radi 
se o potpuno novom pravnom institutu u pravnom sistemu. Npr. ovaj institut, pod istim 
ili drugim nazivom, već postoji u članu 15. Zakona o državljanstvu Republike Srbije50 kao 
i u nekim drugim zakonima država regiona. Isto je i u slučaju Bosne i Hercegovine. Tako je 
institut garantnog akta prepoznat npr. u Zakonu o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, i 
to kao obavezujuća informacija o tarifnom svrstavanju robe po Carinskoj tarifi (obavezujuća 
informacija o preferencijalnom porijeklu robe)51. 

Na osnovu analize relevantnih odredbi zakona o upravnom postupku država regiona, 
može se zaključiti da je institut garantnog akta reguliran gotovo na isti način. Svi zakoni o 
upravnom postupku su izdavanje garantnog akta vezali za posebne zakone u određenim 
oblastima (npr. carine, porezi i sl.) i strogo postavljene uslove. U skorijoj literaturi vezanoj za 
novine upravnog postupka u državama regiona navodi se da je garantni akt jedan od najboljih 
instrumenata za postizanje pravne sigurnosti. Navodi se i da je praksa, u mjeri u kojoj postoji, 
pokazala da se donošenjem garantnog akta značajno olakšava i ubrzava rad organa uprave na 
donošenju odgovarajućeg upravnog akta52.

6. Stanje upravnih postupaka u Bosni i Hercegovini
Kao što je to već ranije rečeno, u Bosni i Hercegovini je upravno-procesno zakonodavstvo 

u nadležnosti četiri nivoa vlasti, koji su, po uzoru na ZOUP, regulirali na opći način upravno-
procesnu materiju. S obzirom na to da navedeni zakoni predstavljaju recepciju zajedničkog 
saveznog zakona po svom sadržaju i formi su vrlo slični. Ta sličnost zakona je istovremeno i 
njihova prednost, ali i, paradoksalno, jedan od glavnih razloga zbog kojeg se reformi upravnog 
postupka u Bosni i Hercegovini nije pristupilo. Činjenica da se na istoj teritoriji primjenjuju 
ista ili slična procesna pravila stvara osjećaj sigurnosti i povjerenja građana u pravni sistem. 
Mogućnost da se na istoj teritoriji (gradu, općini i sl.) primjenjuju dva suštinski različita 
procesna zakona (npr. Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i zakon o upravnom 
postupku entiteta), s različitim institutima i zaštitom, kod građana može stvoriti osjećaj 
nesigurnosti i nepovjerenja u pravni sistem i državu. Zbog toga, iako odavno postoji potreba 
za osavremenjavanjem upravno-procesnog zakonodavstva, posebno u pogledu elektroničke 
komunikacije i mogućnosti korištenja informacionih tehnologija, rizik od uspostavljanja 
različitih zakonskih rješenja je jedan od osnovnih razloga zbog kojeg se se navedenoj reformi 
još uvijek nije pristupilo.

Međutim, treba istaći da, iako slični, ovi zakoni nisu i identični, tako je, npr., najviše 
intervencija bilo u Zakonu o upravnom postupku Bosne i Hercegovine, koji, npr., za razliku 

50 “Strancu koji je podneo zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije a nema otpust iz stranog državljanstva 
ili dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije može se, na njegov zahtjev, izdati 
potvrda da će biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako ispunjava ostale uslove iz člana 14. stav 1. ovog 
zakona.” – čl. 15. Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

51 “(1) Na pisani zahtjev zainteresiranog lica, carinski organ, u skladu s provedbenim propisom, izdaje: a) obavezujuću 
informaciju o tarifnom svrstavanju robe po Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine b) obavezujuću informaciju o 
preferencijalnom porijeklu robe. 

 (2) Obavezujuća informacija o tarifnom svrstavanju robe ili obavezujuća informacija o preferencijalnom porijeklu 
robe obavezuje carinski organ u odnosu na lice kojem je izdata samo u pogledu tarifnog svrstavanja robe, odnosno 
utvrđivanja preferencijalnog porijekla robe.” - čl. 16, st. (1) i (2) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini 
(“Sl. glasnik BiH”, broj 58/15).

52 Vidi npr. “Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku”, Pravni portal [Internet]. Dostupno na: http://
www.pravniportal.com/sta-donosi-novi-zakon-o-opstem-upravnom-postupku/.
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od ostalih zakona o upravnom postupku koji su na snazi u Bosni i Hercegovini definira pojam 
upravne stvari53. U kontekstu ovog rada, bitno je istaći da svi novi zakoni o upravnom postupku 
država regiona definiraju pojam upravne stvari, tako da se u tom dijelu vide određeni pokušaji 
reformiranja i domaćeg upravnog postupka.

U pogledu spremnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da reformiraju upravne 
postupke, bitno je podsjetiti na Konferenciju o upravno-pravnom okviru Zapadnog Balkana54, 
koja je, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i Ministarstva pravde Bosne 
i Hercegovine, organizirala u februaru 2017. godine u Sarajevu. Na navedenoj konferenciji su 
predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u čijoj nadležnosti je upravno-procesno 
zakonodavstvo (Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo uprave 
i lokalne samouprave Republike Srpske), iskazali saglasnost da je potrebno izvršiti reforme 
postojećih zakona o upravnom postupku, te da ti novi zakoni treba da budu međusobno 
komplementarni. Kao glavna preporuka konferencije zaključeno je da postoji potreba da se 
u Bosni i Hercegovini donesu potpuno novi i usklađeni zakoni o (općem) upravnom postupku, 
koji će se zasnivati na ideji zaštite prava i zakonskih interesa građana i drugih društvenih 
subjekata, koji će reducirati zastarjele i pogrešno koncipirane institute (naročito vanredne 
“pravne lijekove”) te konačno, koji će općenito pojednostaviti upravni postupak. Preporučeno 
je također da se u zakonima definiraju novi instituti (upravni ugovori, garantni akt, usluge od 
općeg interesa...), nove vrste pravnih lijekova, upravne radnje i sl., a sve u skladu s potrebama 
savremenog društva. Jedna od značajnijih preporuka je i da novi zakoni o upravnom postupku 
trebaju propisati jasne odgovornosti organa uprave uključenih u upravni postupak (npr. 
obaveza drugostepenog organa da odlučuje u meritumu) radi sprečavanja dugotrajnog 
trajanja upravnih postupaka55.

U tom smislu, trenutna prednost Bosne i Hercegovine u odnosu na reformu upravnih 
postupaka jesu iskustva država regiona, koje, što je također značajno, uglavnom imaju slična 
pravna rješenja. Iskustva država regiona u procesu pripremanja, donošenja i primjeni novih 
zakona mogu i trebaju biti dobar osnov za reformu upravno-procesnog zakonodavstva u 
Bosni i Hercegovini.

7. Zaključak
S obzirom na činjenicu da je upravni postupak najznačajniji i osnovni postupak vezan za 

rad uprave, reforma upravnog postupka, kako općeg tako i posebnih, predstavlja jedan od 
najvažnijih elemenata reforme javne uprave. Imajući u vidu da proces evropskih integracija 
podrazumijeva provođenje značajnih reformi u mnogim društvenim oblastima, uprava, koja 
će te reforme osmišljavati i provoditi, ima ključnu ulogu.

Upravni postupak provodi se u mnogim društvenim oblastima te su, uvažavajući potrebu 
i nužnost modernizacije njegovih pravila u skladu s evropskim standardima, sve države 
Zapadnog Balkana, osim Bosne i Hercegovine, donijele nove zakone o upravnom postupku. 
Cilj ovih zakona je bio pojednostavljenje upravnog postupka i približavanje uprave građanima 

53 Čl. 19a. Zakona o upravnom postupku BiH.
54 Conference on Administrative Legal Framework in Western Balkans: New General Administrative Procedure 

Acts (GAPA), održana u Sarajevu, 21. i 22.02.2017. godine [Internet]. Dostupno na: http://www.respaweb.
eu/0/events/106/conference-on-administrative-legal-framework-in-western-balkans-new-general-
administrative-procedure-acts-gapa [21.10.2017.]

55 Dostupno na: http://www.ucder.ba/index.php/2017/02/21/u-sarajevu-otvorena-konferencija-u-upravno-
pravnom-okviru-zapadnog-balkana [21.10.2017.]
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(npr. olakšanje komunikacije organa i stranaka, uvođenja prigovora kao novog pravnog 
sredstva, uvođenje jedinstvenog upravnog mjesta). 

U svojim reformskim procesima države regiona su, uz pomoć SIGMA-e, manje-više slično 
uredile oblasti upravnog postupka. Reformirani zakoni o upravnom postupku se u značajnoj 
mjeri razlikuju od odredbi zakona koji su prethodno bili na snazi i uređivali upravno-procesnu 
oblast, što zasigurno može predstavljati izazov kod njihove primjene, jer je osim normi 
potrebno mijenjati i mentalitet uprave, ali i građana.

Iskustva država regiona pri donošenju i provođenju reformiranih zakona o upravnom 
postupku mogu predstavljati jednu od prednosti Bosne i Hercegovine, koja se može iskoristiti 
na način da se izbjegnu greške i nepravilnosti koje su evidentirane u primjeni drugih zakona o 
upravnom postupku. 

Osnovni rizik koji sa sobom nosi reformiranje postojećeg upravno-procesnog okvira u 
Bosni i Hercegovini predstavlja mogućnost različitog pristupa reformi, neprihvatanje istih 
ili sličnih instituta te različito normiranje istih instituta od strane četiri nivoa vlasti u čijoj 
nadležnosti je uređenje upravno-procesnih pravila. Značajan rizik predstavlja neprovođenje 
reforme na svim nivoima vlasti, što bi moglo imati značajne pravne, ali i društveno-političke 
reperkusije. Ipak, ohrabruje iskazani stav i svijest predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i 
Hercegovini da je potrebno da se, zbog potreba građana i privrede, uđe u reformski proces, uz 
svijest da komplementarnost donesenih propisa mora postojati. I u državama koje ovu dilemu 
nisu imale, proces reforme upravnog postupka je trajao značajno dugo (od nacrta do početka 
primjene). Stoga je potrebno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini, s ciljem približavanja 
evropskim standardima javne uprave, čim prije počnu s ovim procesom.

Literatura i izvori

 • Blažić Đ. (2015) Priručnik za primjenu Zakona o upravnom postupku, “Strengthening the 
management of EU funds and general administrative procedures” Europe Aid/134253/C/SER/
ME.

 • Đerđa D. (2011) Pravila upravnog postupka u europskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci. Rijeka.

 • Đerđa D. (2012) Upravni ugovor u hrvatskom pravnom sustavu – regulacija i prostor za 
poboljšanje. Sveske za javno pravo. Broj 8, god. 3, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo.

 • Đerđa D., Pičuljan Z. (2009) Novo hrvatsko opće upravno postupovno pravo. Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Vol. 30, br. 1, Rijeka.

 • European Ombudsman (2005) The European Code of Good Administrative Behavior, European 
Communities, Luxemburg.

 • Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (2015) Reforma javne uprave 
uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo.

 • Koprić I. (2010) Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Udruga općina u 
Republici Hrvatskoj, Zagreb.

 • Koprić I. (2011) Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik 
Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Broj LVII, Niš.

 • Koprić I., Kovač P., Đulabić V., Džinić J. (2016) Legal Remedies in Administrative Procedures in 
Western Balkans. ReSPA, Danilovgrad.



155

Zajedničke karakteristike reforme upravnih postupaka država 
regiona u kontekstu približavanja Evropskoj uniji

 • Lilić S. (2016) Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora u Bosni i Hercegovini: Materijali 
sa provedene obuke sa modelima obrazaca za praktičnu primjenu. Sarajevo-Banja Luka.

 • Lončar Z. (2013) Depolitizacija i profesionalizacija uprave u Republici Srbiji. Zbornik radova 
Pravnog fakulteta. Vol. 47, br. 4, Novi Sad.

 • Ljubanović B. (2010) Upravni ugovori i upravno sudovanje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u 
Splitu. God. 47, 1/2010, Split.

 • Otajagić F. (2011) Sistem osnovnih vrijednosti u javnoj upravi sa posebnim osvrtom na stanje u 
Bosni i Hercegovini. Anali Pravnog fakulteta u Zenici. Br. 7. god. 4., Zenica.

 • Pavlovska-Daneva, A., Davitkovska, E. (2017) The Macedonian General Administrative Procedure 
Act: Between Tradition and Modernisation. Hrvatska i komparativna javna uprava. Vol. 17, br. 2.

 • Pusić E. (2002) Nova etapa u razvitku uprave. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Broj 
485, knjiga 40, Zagreb.

 • Pusić E. (2006) Komparativna javna uprava. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Broj 
495, knjiga 44, Zagreb.

 • Radojević M. (2011) Ombudsman i ‘loša uprava’. Politička revija. God. (XXIII)X, vol. 29, br. 3, 
Beograd.

 • SIGMA Papers: No 27, European principles for Public Administration, Organisation for Economic 
Co-operation and Development, Paris.

 • Strategija reforme javne uprave, poglavlje 4.4. – Upravni postupak.

 • Šimac N. (2012) Europski upravni prostor i europska načela javne uprave. Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Splitu. God. 49, broj 2, Split.

 • Šimac N. (2016) Pravo na dobru javnu upravu - u kontekstu europskih integracija. Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Splitu. God. 53, broj 1, Split.

 • Tanović M. (2014) Unaprijeđenje sistema upravljanja državom: Organizacijski i funkcionalni 
aspekti reforme javne uprave. Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije: “Javni 
i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići?”. Pravni fakultet 
Univerziteta u Tuzli i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, Tuzla.

 • Tomić Z., Milovanović D. i Cucić V. (2017) Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom 
postupku. Beograd, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

 • Vlaški B. (2015) Sadržina i prav(n)a priroda koncepta dobre uprave. Zbornik radova Pravnog 
fakulteta u Nišu. Broj 71, godina LIV, Niš.



156

 



157

9.

Izvještaj o naučnim i stručnim skupovima 

2015.-2025. – 
Europske integracije 
Bosne i Hercegovine

Autor: 
mr. sc. Maja Rimac Bjelobrk 

glavna urednica časopisa



158

2015.-2025. – Europske integracije Bosne i Hercegovine



159

2015.-2025. – Europske integracije Bosne i Hercegovine

U ovome broju objavljujemo prikaz panel-rasprave pod nazivom “2015.-2025. – Europske 
integracije Bosne i Hercegovine”, održane 20. 11. 2017. godine u organizaciji Vanjskopolitičke 
inicijative BiH na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Iako je u razdoblju od objave prethodnog broja časopisa održano nekoliko konferencija i 
panel-rasprava na temu europskih integracija, Urednički kolegij odlučio se za objavu prikaza 
konkretnog panela prvenstveno zbog činjenice što su uvodničar i autor dokumenta za 
raspravu, g. Osman Topčagić, te troje panelista - gđa Nedžma Džananović-Miraščija, docentica 
Fakulteta političkih nauka Sarajevo, gđa Svetlana Cenić, ekonomska stručnjakinja, i g. Đorđe 
Tomić, viši asistent na Fakultetu političkih nauka Banja Luka - stručnjaci s dugogodišnjim 
“stažom” u području europskih integracija koji su svojim izlaganjima i pitanjima potaknuli 
raspravu o uspješnosti europskog puta BiH i njegovoj perspektivi. 

U uvodnom izlaganju je g. Topčagić istaknuo da je u protekle dvije godine Bosna i 
Hercegovina (BiH) ostvarila napredak u procesu europskih integracija, ali da aktualna 
događanja u zemlji, kao i njihova percepcija unutar Europske unije (EU), otvaraju pitanja 
kada možemo očekivati dobivanje kandidatskog statusa, gdje se BiH uopće nalazi na svome 
europskom putu, približavamo li se EU ili nam ona sve više izmiče? Naglasio je da odgovore 
treba tražiti prvenstveno u analizi stanja i aktivnosti u BiH te određenih aktivnosti i izjava 
dužnosnika EU koji, u zadnje vrijeme, pitanje daljnjeg proširenja EU na područje Zapadnog 
Balkana stavljaju u drukčiju perspektivu. 

Tijekom uvodnog izlaganja g. Topčagić je analizirao zaključke Vijeća za vanjske poslove 
EU iz listopada 2017. godine, koji, prema njegovim riječima, uvijek sadrže važne poruke 
o stajalištima i raspoloženju u EU, naglasivši pritom žaljenje što je u zemlji izostala njihova 
potpunija analiza ili pokušaj adresiranja poruka iz zaključaka putem akcijskog plana. Vezano 
za stajališta o proširenju unutar EU, istaknuo je kako se politika proširenja i dalje smatra 
najuspješnijom politikom EU za širenje demokracije i stabilnosti, ali se iz Bruxellesa sve češće 
može čuti kako je “zlatno doba proširenja EU prošlo”, uz istodobno naglašavanje da EU neće 
biti potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana primljenih u članstvo. 

Posebno bitnim izdvojio je to što će Europska komisija (EK) u veljači 2018. objaviti novi 
strateški dokument o proširenju EU, s posebnim težištem na zemlje Zapadnog Balkana, dok u 
travnju slijedi objava izvješća EK-a za sve zemlje uključene u pristupni proces. Ukoliko odgovori 
BiH na Upitnik EK-a budu dostavljeni u roku koji ostavlja vremena za čitanje i analizu tako 
opsežnog materijala, EK bi u travnju mogla završiti određene elemente konačnog Mišljenja, 
koje ne bi sadržavalo dodatna pitanja, a koja bi BiH, prema riječima g. Topčagića, mogla dobiti 
čak u dva navrata.

Svoje uvodno izlaganje zaključio je mišljenjem da je u BiH umjesto konvergencije, 
odnosno približavanja EU, na djelu divergencija. Naime, prema njegovim riječima, BiH usvaja 
određene europske propise i standarde, ali se EU mijenja još bržim tempom, te je stoga pravo 
pitanje: približavamo li se EU ili razlika postaje sve veća? Konačno, 2025. godina, koja, prema 
riječima važnijih dužnosnika EU i država članica, predstavlja vremenski okvir za ulazak u EU 
zemalja Zapadnog Balkana, dovoljno je daleko da se mnogo toga može učiniti, ali dovoljno 
blizu da radom na tome mora odmah započeti.

U raspravi koja je uslijedila gđa Džananović-Miraščija istaknula je kako je iza nas cijeli 
niz izgubljenih godina, te da je proces europskih integracija u BiH postao “višegeneracijski 
projekt”, što je rezultiralo odlaskom stručnih pojedinaca. Prema njezinim riječima, 2018. 
godina bit će izgubljena za BiH čak i u slučaju da odgovori na Upitnik budu predani odmah, dok 
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će 2019. godina biti kritična za EU zbog BREXIT-a i izbora za Europski parlament. Zaključila je da 
su u stvaranju posebnih uvjeta za BiH često sudjelovali i domaći političari, pokušavajući na taj 
način riješiti neke druge probleme, te da postojeći okvir nije polučio odgovarajuće rezultate.

Gđa Cenić je rekla kako je, premda se često čuje da nema alternative, europski put BiH 
obezvrijeđen i često se zlorabi. Osvrnula se na proces iz perspektive “oportunitetnog troška”, 
odnosno postavila je pitanje koliko košta biti biti izvan EU u uvjetima kada je okruženje u EU, 
te naglasila da još uvijek nitko nije izračunao oportunitetni trošak, odnosno cijenu toga što 
nismo u EU. Adresirala je i druga pitanja, poput toga da rast, iako postoji, nužno ne znači i 
razvoj, apostrofirala pad nataliteta, što otvara pitanje vraćanja dugova u budućnosti, te 
iznijela stajalište da je izlišno očekivati inozemna ulaganja u zemlju u kojoj nema domaćih. 
Na kraju je zaključila da je u kontekstu pristupanja EU potrebno znati i komunicirati o tome o 
čemu se pregovara i u što se ide.

U svome se izlaganju g. Tomić osvrnuo na stalno korištenje sintagme “ulazak u EU”, 
što je, prema njegovim riječima, pokazatelj da smo taoci svoje političe svijesti, odnosno 
da ne razmišljamo o procesu kao dinamičnoj kategoriji niti uviđamo mogućnosti koje nam 
proces otvara. Potrebno je razviti svijest o tome da se pitanja rješavaju u zemlji, odnosno da 
“dovodimo EU u naše zemlje” , te u tom kontekstu moramo tražiti odgovore na pitanja od 
značaja za vlastiti razvoj i očekivanja od procesa europskih integracija.

Na kraju skupa zaključeno je da u BiH nedostaje learned and informed rasprava o 
društvenom razvoju, koja će uključiti i aspekt europskih integracija.
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Nenad Pandurević doktor je ekonomskih nauka. Posebna područja interesovanja su mu 
evropske integracije i međunarodna trgovina.Trenutno radi kao sekretar Komsije za vanjsku i 
trgovinsku politiku, carine saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine 
BiH. Od 2009. godine certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH i Direkcije za 
evropske integracije BiH o temi evropskih integracija.

Arben Murtezić rođen je u Sarajevu 1973. godine, gdje je završio Prvu gimnaziju i 
diplomirao na Pravnom fakultetu. Magistrirao je na Univerzitetu u Portsmutu u Velikoj Britaniji 
(University of Portsmouth). Od 2010. do 2016. obavljao je dužnost glavnog disciplinskog 
tužioca VSTV-a BiH, a sada je direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH. Također je 
član Radne grupe za pravdu, slobodu i sigurnost i Radne grupe za pravosuđe i ljudska prava u 
okviru približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama. 

Adela Čomić rođena je u Sarajevu 1984. godine, gdje je završila srednju Učiteljsku školu 
i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2010. godine zaposlena je kao 
stručna saradnica, a od 2014. godine i viša stručna saradnica u Centru za edukaciju sudija i 
tužilaca u FBiH.

Jasmina Alihodžić rođena je u Tuzli 1980. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Sarajevu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku anglistike. 
Trenutno je zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju vanrednog profesora 
na predmetu Međunarodno privatno pravo.

Jasmin Muratagić je diplomirani pravnik. Završio je Pravni fakultet u Sarajevu 2010. 
godina. Trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu u Sarajevu, katedra za 
međunarodno javno pravo, smjer: Pravo Evropske unije. Trenutno je zaposlen u Sekretarijatu 
Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, na projektu “Unapređenje rada na predmetima ratnih 
zločina – IPA 2013”.

Danijela Lakić rođena je 1980. godine u Bijeljini. Fakultet političkih nauka u Beogradu 
završila je 2004., a zvanje magistra političkih nauka na istom fakultetu stekla je 2007. godine. 
Doktorsku tezu “Uticaj proširenja Evropske unije na proces evropskih integracija” pod 
mentorstvom prof. dr. Slobodana Samardžića odbranila je u aprilu 2015. godine. Zaposlena je 
na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta u Bijeljini, u zvanju docenta (predmeti: Pravo i 
institucije EU, Međunarodno javno pravo i Međunarodna bezbjednost).

Selma Horić je diplomirana pravnica zaposlena kao državna službenica u Ministarstvu 
pravde BiH na poziciji upravnog inspektora. Ima položen pravosudni i advokatski ispit, te 
je trenutno na specijalističkom studiju upravno-pravnog smjera. Autorica je više članaka 
objavljenih u raznim časopisima.

Emir Mehmedović je diplomirani pravnik zaposlen kao državni službenik u Ministarstvu 
pravde BiH na poziciji glavnog upravnog inspektora. Ima položen pravosudni i advokatski ispit, 
te je trenutno na doktorskom studiju radno-upravni smjer. Autor je više članaka objavljenih u 
raznim časopisima.
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Recenzenti radova objavljenih u ovom broju:

 • prof. dr. Ljiljana  Mijović
 • prof. dr. Zlatan  Meškić
 • doc. dr. Dragan  Ćuzulan
 • doc. dr. sc. Dražen  Barbarić
 • doc. dr. sc. Gordana  Iličić
 • doc. dr. Nedžma  Džananović Miraščija
 • doc. dr. Radomir Nešković
 • doc. dr. sc. Sedad  Dedić
 • doc. dr. Zlatan Begić
 • dr. sc. Anita  Duraković
 • dr. sc. Edin  Rizvanović
 • dr. sc. Maja  Čolaković
 • mr. Samra Ljuca
 • Monika Mijić



168



169

Uputstva za autore

12.

SUI GENERIS
Naučno-stručni časopis o evropskim integracijama



170

Uputstva za autore



171

Uputstva za autore

Jezik i pismo

Radovi se dostavlјaju na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku (na latiničnom ili 
ćiriličnom pismu) ili engleskom jeziku. Direkcija objavlјuje radove na jeziku i pismu prema 
izboru autora.

Recenzija

Ako zadovolјava kriterije časopisa, rad se upućuje na recenziju. Svaki rad ocjenjuju 
najmanje dva nepristrasna recenzenta, pri čemu identitet autora i recenzenta ostaje obostrano 
nepoznat. 

Ako je ocjena jednog recenzenta pozitivna a drugog negativna, rad će biti upućen na treću 
recenziju.

Nakon ocjene recenzenata i članova Uredničkog kolegija, rad se vraća autoru s 
obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak, ako se to smatra potrebnim. Ispravlјene 
radove autori treba da vrate Uredničkom kolegiju u roku od osam dana od dana prijema. 

Objavljivanje

Osnovni uslov za predaju rada je da nije prethodno objavlјivan niti se nalazi u 
recenzentskom postupku pri nekom drugom časopisu. Izdavač zadržava pravo objavlјivanja 
prihvaćenih radova na internetskim stranicama i drugim glasilima Direkcije za evropske 
integracije BiH. Radovi i ostali prilozi ne mogu biti objavljeni u drugim publikacijama, osim uz 
posebno odobrenje Uredničkog kolegija.

Radovi koje časopis objavljuje:

 • uvodna riječ glavnog urednika
 • izvorni naučni rad
 • prethodno saopćenje
 • pregledni naučni rad
 • stručni članak
 • ostali radovi, kao što su: prikaz knjige, istraživanja i članci predstavlјeni na naučnim 

skupovima, izvještaji o naučnim i stručnim skupovima i dr. 
 • obavještenja o nadolazećim stručnim i naučnim skupovima
 • domaći autori u međunarodnim publikacijama
 • pismo uredniku

Radovi se predaju Uredničkom kolegiju časopisa elektronskom poštom na adresu  
sui.generis@dei.gov.ba
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Forma i tehnička obrada rada

Dokument treba da bude sačinjen u programu Microsoft Word i ne smije sadržavati 
nikakve indikacije ličnog identiteta autora ili institucije u kojoj bilo koji od autora radi, kako u 
samom radu tako ni u karakteristikama (properties) elektronskog dokumenta.

Radovi koji se dostavlјaju Uredničkom kolegiju moraju biti lektorirani. Lektori koje odredi 
Urednički kolegij obavlјaju superviziju.

U časopisu se objavlјuju naučni i stručni radovi koji sadrže najviše 10.000 riječi, uklјučujući 
sve dijelove rada. Ostali radovi ne mogu prelaziti 2.000 riječi.

Svaki rad mora sadržavati sažetak od 150 do 200 riječi i izbor klјučnih riječi na jednom od 
službenih jezika u Bosni i Hercegovini, te na engleskom jeziku, iste dužine. 

Izuzetno, Urednički kolegij može odobriti objavlјivanje radova van navedenih kategorija i 
koji dužinom prelaze navedeni broj riječi ako je rad značajan za razvoj teorije i prakse u oblasti 
evropskih integracija.

Svaki rad mora biti priložen zajedno s propratnim pismom, u kojem je neophodno navesti 
slјedeće:

 • kratak opis sadržaja rada u dvije do tri rečenice, kao i sve dodatne informacije o radu 
koje bi Uredničkom kolegiju mogle biti korisne;

 • razloge zbog kojih autori smatraju da je njihov rad zanimlјiv čitaocima časopisa 
(novost koju rad donosi);

 • kratku biografiju autora (25-30 riječi);
 • adresu i broj telefona za kontaktiranje.

Svaki autor će uz propratno pismo dostaviti i izjavu da rad nije prethodno objavlјivan, te 
da istovremeno nije poslan na procjenu u drugi časopis. 

Prva stranica rada treba da sadržava:

 • naslov,
 • datum,
 • broj riječi u radu,
 • ime autora i zanimanje,
 • nazive ustanova u kojima rade,
 • e-mail adrese,
 • kategorizaciju,
 • sažetak i klјučne riječi na izvornom jeziku rada,
 • sažetak i klјučne riječi te naslov na engleskom jeziku (summary, key words).

Sažetak rada treba da sadržava opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i zaklјučak.

Klјučne riječi sadrže pojmove koji se javlјuju u tekstu, ali ne opće i preširoke pojmove niti 
preuske pojmove opisane s mnogo riječi.

Tabele i grafikoni treba da budu prezentirani u programima kao što je MS Word, s jasno 
iskazanim naslovima. Sve tabele i grafikoni u časopisu bit će štampani isklјučivo u crno-bijeloj 
boji.



173

Uputstva za autore

Napomene u radu navode se u formi fusnote (footnote) i u pravilu su objašnjavajućeg 
karaktera. U fusnoti treba navoditi samo objavlјene podatke (ili staviti posebnu bilјešku s 
objašnjenjem). Također, u fusnoti treba navoditi samo literaturu navedenu u popisu literature 
na kraju rada. U fusnoti treba ujednačeno navoditi sve izvore. Poželјno je staviti broj stranice.

Molimo autore da se pridržavaju harvardskog sistema citiranja i referenciranja:

 • Knjiga (omeđena publikacija) jednog autora:
Berkman, R.I. (1994) Find It fast: how to uncover expert information on any subject. New 

York, HarperPerennial.

 • Knjiga (omeđena publikacija) do četiri autora:
Reid, D., Parsons, M. & Green, C. (1989) Staff management in human services: behavioral 

research and application. Springfield, Charles C. Thomas.

 • Knjiga (omeđena publikacija) s više od četiri autora:
Jull, G. et al. (2008) Whiplash headache and neck pain: research-based directions for 

physical therapies. Churchill Livingstone, Edinburgh.

 • Elektronska publikacija:
Dronke, P. (1968) Medieval Latin and the rise of European love-lyric [Internet]. Oxford, 

Oxford University Press. Dostupno na: Netlibrary <http://www.netLibrary.com> [6. mart 2008].

 • Članak ili poglavlje knjige: 
Bernstein, D. (1995) Transportation planning. In Chen, W.F. (ed.). The civil engineering 

handbook, Boca Raton, CRC Press, str. 231-61.

 • Članak u časopisu:
Bennett, M., and James, S. (2001) Through the glass ceiling: women’s experience of 

modern workplace practices. Journal of Gender in Business, 5 (3) June, str. 32-41.

 • Veb-adresa:
Albanese, A. (2009) Fairer compensation for air travellers, 29. januar, Agency for 

Infrastructure and Transport [Internet]. Dostupno na: http://www.minister.infrastructure.gov.
au/aa/releases/2009/ January/AA007_2009.htm [30. mart 2009].

Rad treba oblikovati prema slјedećim uputstvima:

 • dokument pohraniti u programu MS Word (*.doc ili .docx format);
 • stranica standardne veličine (A4);
 • obični prored za cijeli rad;
 • font Times New Roman, 12 pt;
 • sve margine 2,5 cm;
 • ne koristiti nikakve stilove (ne koristiti podebljana (bold) slova);
 • ne uređivati zaglavlјe (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;
 • obavezno numerirati stranice;
 • slike ili fotografije prilažu se u jednom od formata: *.jpg, *.bmp, *.tiff.

Radovi koji nisu u skladu s navedenim uputstvima bit će vraćeni autorima.
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Pozivamo sve autore da na adresu: sui.generis@dei.gov.ba šalјu sažetke svojih stručnih 
i naučnih radova u oblasti evropskih integracija, objavlјenih u međunarodnim publikacijama 
indeksiranim u literaturnim bazama podataka. Urednički kolegij odlučit će o objavlјivanju 
pristiglih sažetaka izvornih radova domaćih autora.

NAPOMENA UREDNIČKOG KOLEGIJA:

Stanovišta iznesena u ovoj publikaciji predstavlјaju mišlјenja autora, a ne stanovišta 
Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH. 










