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Cijenjene čitateljice i čitatelji,
Početkom 2020. godine prvo epidemiološka, a nedugo zatim i ekonomska kriza
uzrokovana pandemijom koronavirusa preselila se u Europu, snažno pogodivši prvo
Italiju, a zatim i druge zemlje. Krajem travnja, do tada udarne vijesti - dnevni podaci
o broju novozaraženih i preminulih ustupaju medijski prostor vijestima i analizama
koje su se bavile zbrajanjem do tada nastale ekonomske štete, a posebno projekcijama
dubine nadolazeće ekonomske krize, te mogućim i poželjnim odgovorima, što uskoro
postaje dominirajuća tema u javnom diskursu.
Ekonomske institucije EU, uključujući i funkcioniranje unutarnjeg tržišta i
ekonomsko-monetarne unije de facto su djelimično ili u potpunosti suspendirane
rigoroznim epidemiološkim mjerama koje je uvela većina europskih zemalja, a čiji
je sastavni dio i dosada nezapamćen gospodarski lockdown. Usljed toga, prema
posljednjim predviđanjima Europske komisije objavljenim početkom studenog, pad
ekonomske aktivnosti u 2020. godini, izražen padom realnog BDP-a, iznosit će 7,4% na
razini EU, odnosno 7,8% na razini europodručja.
S ciljem odgovora na ovakve negativne trendove, EU i njene države članice,
poduzele su dosada nezabilježene mjere u domenu zdravstva, ali i suzbijanja
društveno-ekonomskih utjecaja pandemije koronavirusa, a sve s ciljem ublažavanja
makroekonomskih neravnoteža i osiguranja likvidnosti, te pomoći poduzećima,
očuvanja zaposlenosti i dohotka. Posljednja u nizu i ujedno najbitnija je usvajanje
financijskog paketa iznosu od 1824 milijarde eura, od čega se 1074 milijarde odnose na
sedmogodišnji proračun Unije, a 750 milijardi na financijski plan oporavka namijenjen
za sanaciju gospodarske štete u zemljama članicama, što je dogovoreno na sastanku
Europskog vijeća u prosincu.
Situacija u kojoj se svi zajedno nalazimo jeste teška, ali ohrabruje činjenica da
život, rad i stvaralačko promišljanje nisu stali. U prilog tome govori i odabir tema za
ovaj broj časopisa, koje su zanimljive i aktualne u kontekstu dešavanja, kako u EU tako
i u BiH.
Pišemo o kohezijskoj politici kao jednom od najvažnijih instrumenta za
ostvarivanje cilja teritorijalne kohezije i harmoniziranog i izbalansiranog razvoja regiona
u EU, što jeste jedan od njenih strateških ciljeva. Iako je tijekom vremena ova politika
modernizirana i prilagođavana ostvarivanju strateških ciljeva EU i specifičnih potreba
regiona, socioekonosmke razlike između država i regiona i dalje su veoma izražene.
Istovremeno, u EU postoje oprečna mišljenja u svezi sa prioritetima i alociranjem
sredstava za kohezijsku politiku u narednom razdoblju.
Donosimo zanimljiv i sveobuhvatan pregled koncepata europskog ujedinjenja,
prisutnih od sedamnaestog stoljeća do Drugog svjetskog rata. Ideja povezivanja
Europe prisutna je od antičkog vremena do danas, a poznavanje povijesti ideje
europskog ujedinjenja omogućava nam razumijevanje procesa i značenja europskih
integracija, njegov nastanak i funkcioniranje, uključujući i zastoje u njegovom razvitku,
te razumijevanje Europsku unije, kao sui generis tvorevine međunarodnih odnosa.
9

Uvodna riječ glavne urednice

U ovom broju bavimo se i jednom od “instant – posljedica” odluke Velike Britanije
o izlasku iz Europske unije koja se ogleda u ozbiljnoj javnoj raspravi u vezi sa budućim
statusom engleskog jezika. U tom smislu, dajemo pregled najvažnijih društvenopolitičkih i lingvističkih činjenica koje su utjecale na nastanak euroengleskog, kao
jezičkog standarda koji će se primjenjivati u institucijama EU-a i nakon Brexita, a sve u
cilju skretanja pozornosti na važnost postojanja i pravilnog shvatanja euroengleskog,
naročito među prevoditeljima, terminolozima, lingvistima i ostalim stručnjacima
uključenim u proces europskih integracija u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na aktualiziranje teme uznemiravanja na radnom mjestu, kao i pojačan
interes za adekvatnim i sveobuhvatnim pravnim reguliranjem ove vrste društvenog
odnosa, smatramo da će stručnoj javnosti biti korisno da se dodatno upozna sa
odredbama sekundarnih izvora prava o zaštiti od uznemiravanja na radu i u vezi sa
radom, koji su proširili krug antidiskriminacijskih propisa na razini Europske unije, kao i
postignućima o prenošenju odredaba navedenih izvora u državama članicama.
Sljedeća u nizu posebno aktualnih tema o kojima pišemo u ovom broju je rad na
daljinu koji se smatra oblikom fleksibilnog rada. U tom smislu, posebno se razmatraju
mogućnosti i praksa primjene instituta rada na daljinu u javnoj upravi u pravnom
sistemu Europske unije, i to u institucijma Europske unije, ali i državama članicama.
Pored toga, razmatra se i potreba, mogućnosti i načini normativnog reguliranja i
uvođenja rada na daljinu u javnu upravu u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa europskim
standardima.
Na samom kraju, kroz izuzetno zanimljivu priču o “petorici veličanstvenih” imate
priliku upoznati se sa velikanima ekonomske misli koji su svojim radovima postavili
teoretsku osnovu na kojima je utemeljena europska ekonomska integracija.
U okolnostima u kojima umjesto o rastu blagostanja i zadovoljstva pišemo o
rastu broja zaraženih i izliječenih, dok umjesto planova unapređenja ekonomskih i
drugih sloboda usvajamo planove novih ograničenja, važno je istaći da članstvo Bosne
i Hercegovine u Europskoj uniji i dalje uživa visoku potporu naših građana. Naša je
zajednička obveza da tu potporu održimo i potičemo, između ostaloga, intenzivnim
komuniciranjem sa javnošću i ključnim zainteresiranim ciljnim skupinama.
Želimo vam ugodno čitanje i dobro zdravlje.
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UDK 339.924:061.1EU(497.6)
Сажетак: Кохезиона политика је инструмент за постизање стратешког циља
Европске уније – територијалне кохезије и хармонизованог и избалансираног
развоја региона у ЕУ. Током три деценије провођења, мониторинга и евалуације,
извршено је више модификација кохезионе политике. Политика је модернизована
и прилагођавана остваривању стратешких циљева ЕУ и специфичних потреба
региона.
Кохезиона политика до данас није успјела да оствари свој циљ и не изгледа
да ће га ускоро испунити. Социоекономске разлике између региона су и данас
веома изражене и може се рећи, непремостиве за наредних неколико деценија.
Ипак, резултати инвестиција из кохезионе политике постоје, региони су свакако
унаприједили конкурентност и на терену је видљив напредак у квалитету живота
грађана.
Између земаља чланица постоје потпуно супротстављени ставови о
кохезионој политици, посебно у вези са приоритетима и начином алокације
средстава. Ипак, инструменти кохезионе политике се и даље користе
максималним капацитетом у свим регионима.
Босна и Херцеговина нема могућност коришћења финансијских инструмената
које користе државе чланице. Апсорпциони капацитет за коришћење кохезионе
политике је у раној фази развоја. Сталним мониторингом и процјеном ситуације
Европска комисија у континуираном дијалогу указује у којем правцу требају
развијати законски оквир, институционални оквир и вјештине запослених.
Заједно са овим мјерама, уз сарадњу свих нивоа власти у Босни и Херцеговини,
могуће је изградити адекватан апсорпциони капацитет и унаприједити квалитет
живота грађана.
Кључне ријечи: кохезиона политика, Европска унија, регионални развој
Cohesion policy of the European Union with reference to BiH
Abstract: Cohesion policy is an instrument for achieving the strategic goal of the
European Union - territorial cohesion and harmonious and balanced development
of the EU region. During the three decades of implementation, monitoring and
evaluation, several modifications of cohesion policy have been made. The policy has
been modernized and adapted to meet the strategic goals of the EU and the specific
needs of the region.
Cohesion policy has so far failed to achieve its goal and does not appear to be
achieving it any time soon. Socio-economic differences between the regions are still
very striking today and could be said to be insurmountable for the next few decades.
However, the results of investments from cohesion policy exist, the regions are certainly
more competitive and on the ground there is visible progress in the quality of life for
citizens.
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Completely conflicting views on cohesion policy exist among the Member States,
in particular on priorities and how resources are allocated. However, cohesion policy
instruments are still used in all regions at maximum capacity.
Bosnia and Herzegovina has no opportunity of usage of financial instruments
which have the Member States. Absorption capacity to use cohesion policy is at an
early stage of development. By constantly monitoring and assessing the situation in
a continuous dialogue, the European Commission indicates in which direction the
legal, institutional framework and skills of employees should be developed. Together
with these measures and with the cooperation of all levels of government in Bosnia
and Herzegovina, adequate absorption capacity can be built and the quality of life of
citizens can be improved.
Key words: Cohesion policy, European Union, Regional Development
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1. Уводна разматрања о кохезионој/
регионалној политици
Чињеница је да од оснивања Европске уније (у даљњем тексту: ЕУ) постоје
разлике у развијености између земаља чланица и њихових региона. Смањење
социоекономских разлика између држава, као и између региона, је у фокусу ЕУ од
њеног оснивања до данас. Посљедња проширења ЕУ (2004, 2007. и 2013. године)
су додатно повећала разлике између најразвијенијих и најнеразвијенијих. Тако
је, у односу на просјечни БДП по глави становника у ЕУ измјерен 2017. године,
највећи диспаритет између држава Луксембург (253%) и Бугарска (49%)1, (БиХ
32%, Албанија 31%), док је у погледу самих региона разлика још драстичнија
између Унутрашњег Лондона2 (626%) и сјеверозападне Бугарске (31%)3.
Као одговор на социоекономске разлике, ЕУ примјењује филозофију
усклађеног развоја, што је европски модел остварења напретка и социјалне
кохезије за све европске регионе, развијене и неразвијене. Специфични модел
регионалног развоја се назива кохезиона политика или политика регионалног
развоја ЕУ. Често се назива ЕУ политиком “која се не види, али се осјећа”, док би
формулација “европска политика инвестирања” могла да буде мото кохезионе
политике ЕУ. Кохезиона политика ЕУ, поред финансијског/инвестиционог, има и
друга лица. Кохезија на грчком (енотита, грч. ενοτητα) означава јединство, док
се на латинском (лат. cohesionem) описује као чин сједињења, заједништва (act of
sticking together). На овај начин ЕУ допире до једног од кључних елемената Уније –
солидарности између земаља чланица.
Првобитни инструменти кохезионе политике 80-тих су више личили на
механизме финансирања према жељама земаља чланица који су провођени
без претјеране контроле трошења и праћења ефеката остварења. Временом,
програми су еволуирали, квалитет и дјелотворност политика су унапријеђени,
побољшани су елементи праћења и оцјена политика, као и информациона основа
за креирање будућих политика. Десетине хиљада пројеката финансираних
из фондова кохезионе политике допринијело је креирању радних мјеста,
унапређењу конкурентности и одрживог економског развоја и унаприједило је
квалитет живота људи у Европској унији и ван ње. Поред испуњавања циљева
из Агенде 2020, кохезиона политика је допринијела и “смањењу разлика између
различитих региона и заостајање региона с најмањим фаворизацијама”, како
је то дефинисано Јединственим европским актом из 1986. године. Лисабонски

1

2
3

Eurostat (2019) Regional GDP per capita in 281 Region in 2017. Press Office Newsrelease No.34/2019
[Интернет]. Доступно на: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80 [20.10.2020.]
Унутрашњи Лондон је ЕУ регион НУТС 2 нивоа који чине група општина које формирају
централни дио Лондона.
Eurostat (2019) Regional GDP per capita in 281 Region in 2017. Press Office Newsrelease No.34/2019
[Интернет]. Доступно на: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80 [20.10.2020.]
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уговор додаје још један вид кохезији, позивајући се на “економску, социјалну и
територијалну кохезију”.
У протеклих неколико деценија много ЕУ средстава је инвестирано у
развој региона. Иако значајне разлике између развијених и неразвијених
европских региона и даље постоје, евидентан је и напредак, како развијених
тако и неразвијених. У наредном седмогодишњем периоду 2021 - 2027 кохезиона
политика ће и даље бити главна инвестициона политика ЕУ. Босна и Херцеговина
(у даљњем тексту: БиХ) је “на маргинама” ове политике, али јој је остављена
прилика за прикључење.

2. О кохезионој политици ЕУ
Кохезиона политика је стратегија Европске уније за промоцију и подршку
“укупном складном развоју” својих држава чланица и региона. Кохезија је
укључена у Уговор о функционисању Европске уније (члан 174), као политика ЕУ
која има за циљ јачање економске и социјалне кохезије у ЕУ смањењем разлика
у нивоу развијености између ЕУ региона. Политика се фокусира на кључна
подручја која ће помоћи ЕУ да се суочи са изазовима 21. вијека и да остане
глобално конкурентна.
Темељно начело кохезионе политике је финансијска солидарност која се
огледа у усмјеравању средстава кроз структурне фондове и кохезиони фонд.
Политику припрема Европска комисија (у даљњем тексту: ЕК) у сарадњи са
многим заинтересованим партнерима, а усваја је Савјет ЕУ. Када се усвоји,
кохезиона политика се проводи на седмогодишњем нивоу. Њоме се подржавају
стварање радних мјеста, конкурентност, привредни раст, побољшање квалитета
живота и одрживи развој.
Циљ кохезионе политике Европске уније је јачање економских, социјалних
и територијалних кохезија смањењем разлике у нивоу развијености између
региона, са посебним нагласком на руралним подручјима, подручјима захваћеним
индустријским, транзиционим и ЛФА4 регионима са мањим могућностима.
Идеја је да кохезиона политика такође промовише уравнотеженији, одрживији
“територијални развој”, што је шири концепт од регионалне политике, који је
посебно повезан са Европским фондом за регионални развој (у даљњем тексту:
ЕРДФ) и посебно дјелује на регионалном нивоу.
Правни основ кохезионе политике ЕУ дефинисан је члановима 174. –
178. Уговора о функционисању Европске уније. Ових пет чланова генерално
одређују политику која преузима трећину буџета ЕУ за територијалну кохезију и
уравнотежен развој региона.

4
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Eнг. Less Favoured Areas (LFA). ЕУ је 1975. године увела класификацију “мање фаворизована
подручја”.
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У члану 174. наводи се да ће Унија “посебно тежити смањењу разлика
између нивоа развијености различитих региона и заосталости региона с
најмањим фаворизацијама” те “посебна пажња ће се посветити руралним
подручјима, подручјима погођеним индустријском транзицијом и регионима
који пате од озбиљних и трајних природних или демографских хендикепа, као
што су најсјевернији региони са врло малом густином насељености и острвска,
прекогранична и планинска подручја регије”.
Члан 175. ЕУ прописује обавезе држава чланица да своје економске политике
усмјере на постизање циљева из члана 174, те истовремено обавезује Унију
да подржи постизање циљева коришћењем структурних фондова Европске
инвестиционе банке и других постојећих финансијских инструмената. Комисија
се обавезује да ће подносити извјештај “Европском парламенту, Савјету,
Економском и социјалном одбору и Одбору регија сваке три године о напретку
постигнутом у постизању економске, социјалне и територијалне кохезије и о
начину на који су различита средства обезбијеђена”.
Чланом 176. дефинише се да је циљ Европског фонда за регионални развој
“да помогне у исправљању главних регионалних неравнотежа у Унији кроз
учешће у развоју и структурном прилагођавању регија чији развој заостаје и у
конверзији индустријских региона који пропадају”.
Члан 177. предвиђа да ће “Европски парламент и Савјет, дјелујући кроз
прописе у складу са редовним законодавним поступком и консултујући
Економски и социјални комитет и Комитет региона, утврдити задатке,
приоритетне циљеве и организацију структурних фондова, који могу
укључивати груписање фондова” те да ће “кохезиони фонд, успостављен у
складу са истом процедуром, обезбиједити финансијски допринос пројектима
у областима животне средине и трансевропских мрежа у области саобраћајне
инфраструктуре”.
Члан 178. одређује да ће “прописе о провођењу који се односе на Европски
фонд за регионални развој донијети Европски парламент и Савјет, након
консултација са Економским и социјалним одбором и Одбором регија”.
Детаљна правила за провођење, контролу провођења, мониторинг и
извјештавање о реализацији фондова кохезионе политике ажурирана су у складу
са стратешким циљевима ЕУ и усвојена су прије почетка појединих програмских
периода.
Кохезиону политику у периоду 2014 - 2020 регулише пакет прописа који
обухвата и Општу уредбу о регулацији фондова ЕУ5. Поред Опште уредбе за

5

Уредба (ЕУ) бр. 1303/2013 која се односи на све европске структурне и инвестиционе фондове,
и то на Европски фонд за регионални развој (ЕРДФ), Европски социјални фонд (ЕСФ), Кохезиони
фонд (ЦФ), Европски пољопривредни фонд за рурални развој (ЕАФРД) и Европски фонд за
поморство и рибарство (ЕМФФ).
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регулацију фондова ЕУ, постоје и посебне уредбе за ЕРДФ6, за ЕСФ7 и за ЦФ8, те
двије уредбе које регулишу реализацију европске територијалне сарадње9 и
Европске групације за сарадњу међу територијалним јединицама10. Преостала
два фонда (ЕАФРД и ЕМФФ) дио су заједничке пољопривредне и рибарске
политике ЕУ11.
Финансирање кохезионе политике се врши из буџета ЕУ и оквирно износи
једну трећину буџета Уније12. Три су главна фонда кохезионе политике:
••

Европски фонд за регионални развој (ЕРДФ), основан 1975. године,
усмјерен је на јачање регионалне економске и социјалне кохезије
(обезбјеђење подршке регионима који заостају у развоју), улагања у
секторе који подстичу раст ради побољшања конкурентости и стварања
радних мјеста (пренамјени индустријских подручја која назадују, развоју
инфраструктуре и активностима малих и средњих предузећа), те пројекте
прекограничне сарадње;

••

Европски социјални фонд (ЕСФ), основан 1956. године, обезбјеђује
инвстиције са циљем побољшања могућности запошљавања и
образовања (развој људских ресурса, професионална интеграција
дугорочно незапослених) и помоћи људима под ризиком од сиромаштва
и/или социјалне искључености (подршка једном приступу тржишту рада
за мушкарце и жене, обезбјеђење обуке);

••

Кохезиони фонд (ЦФ) је успостављен 1994. године са циљем да обезбјеђује
улагања у “зелени раст” и одрживи развој, те побољшава повезаност у
државама чланицама. Овај фонд је намијењен државама чланицама чији
је БНП13 испод 90% просјека ЕУ. Кроз овај фонд финансирају се пројекти
из области заштите животне средине и трансевропских транспортних
мрежа у области саобраћајне инфраструктуре.

Неопходно је поменути и Европски пољопривредни фонд за рурални
развој (у даљњем тексту: ЕАФРД), који подстиче рурални развој и унапређење
пољопривредне инфраструктуре, и Европски фонд за поморство и рибарство (у
даљњем тексту: ЕМФФ), који обезбјеђује средства помоћи рибарској индустрији
да усвоји одрживу риболовну праксу, а приморске заједнице да диверзификују

6
7
8
9
10
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13
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Уредба (ЕУ) бр. 1301/2013.
Уредба (ЕУ) бр. 1304/2013.
Уредба (ЕУ) бр. 1300/2013.
Уредба (ЕУ) бр. 1299/2013.
Уредба (ЕУ) бр. 1302/2013.
Европска комисија (2015) Правни текстови: Европски структурни и инвестициони фондови
2014-2020 [Интернет]. Доступно на: https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/information/
legislation/index_hr.cfm [23.10.2020.]
У периоду 2014 - 2020. године ова три фонда износе 352 милијарде евра, односно 32,5% буџета ЕУ.
За разлику од других фондова код којих се као мјерило националног развоја користи бруто
домаћи производ БДП (енг. Gross Domestic Product, GDP), за потребе Кохезионог фонда Европска
комисија користи бруто национални приход БНП (енг. Gross National Income, GNI).
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своје економије, побољшавајући квалитет живота дуж европских обала14.
Заједно, ових пет фондова чине групу Европски структурни и инвестициони (ЕСИ)
фондови15, чија је вриједност равна половини укупног буџета ЕУ. Фондовима
заједнички управљају Европска комисија, државе чланице и заинтересоване
стране на локалном и регионалном нивоу.
Класификација региона у Европској унији је неопходна за провођење
кохезионе политике. Кључно је одређивање степена развијености региона који
се у Унији дијеле у три категорије: мање развијени региони, транзициони региони
и развијени региони. Класификација развијености региона се заснива на
комбинацији НУТС класификације и других параметара (БДП, стопа запослености
и др.). Номенклатуру територијалних статистичких јединица (НУТС) је успоставио
Европски завод за статистику (Еуростат). Тренутна номенклатура сврстава
државе у три категорије према специфичним праговима насељености региона:
••

НУТС ниво 1: 3 - 7 милиона становника - мање државе (нпр. Данска) и
дијелови већих држава (аустријски лендери, њемачке покрајине) и ово
су главни социоекономски региони;

••

НУТС ниво 2: 800.000 - 3 милиона становника - аутономне регије у Шпанији,
француске регије и пољска војводства – ово су основни региони за
израду извјештаја о кохезији;

••

НУТС ниво 3: 150.000 – 800.000 становника - укључује бугарске области,
чешке крајеве, шведске покрајине, Номои у Грчкој, Макунат у Финској.

Тренутно важећа класификација НУТС 2 из 2016. године (важећа од 1. јануара
2018. године), дефинише 104 регион на НУТС 1, 281 регион на НУТС 2 и 1.348
региона на нивоу НУТС 316. Класификација која је предвиђена за примјену од 1.
јануара 2021. godine наводи 104 региона на НУТС 1, 283 региона на НУТС 2 и 1.345
региона на НУТС 3 нивоу.
Одређивање коверте, односно максималног износа подршке ЕУ за сваку
земљу темељи се на “берлинској формули”, коју је усвојио Европски савјет 1999.
године. Берлинска формула подразумијева различите методе израчунавања за
три различите категорије региона (мање развијени, транзициони и развијенији
региони). Она узима у обзир јаз између БДП-а по глави становника региона и
просјека ЕУ, како би одражавала регионални просперитет. Такође, укључује
социјалне, економске и територијалне изазове, попут незапослености, ниске
густине насељености и за развијеније регије, ниво образовања. Метода је већ
модификована у узастопним програмским периодима да одражава еволуцију
14
15
16

ЕУ асистент (н.д.) Европски фонд за поморство и рибарство - ЕМФФ [Интернет]. Доступно на:
http://europski-fondovi.eu/eff [24.10.2020.]
Европска комисија (н.д.) Европски структурни и инвестициони фондови [Интернет]. Доступно
на: https://ec.europa.eu/esif [23.10.2020.]
Consolidated text: Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the
Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units
for statistics (NUTS) [Интернет]. Доступно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:02003R1059-20180118& [24.10.2020.]
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социјалне и економске кохезије у Европи. Постојање поузданих статистика је
стога нужно за приступ кохезионој политици.
Реализација кохезионе политике одвија се циклично у сљедственим фазама
планирања, програмирања, провођења, праћења и евалуације. Европска
комисија израђује приједлог правила провођења и буџета кохезионе политике,
о којем заједнички одлучују Европски савјет и Европски парламент. Поред
заједничких правила за европске структурне и инвестиционе фондове (ЕРДФ,
ЕСФ, ЦФ, ЕАФРД и ЕМФФ), постоје и правила која су специфична за сваки фонд. У
току израде нацрта принципа и приоритета политике проводе се консултације
са широким спектром заинтересованих страна (институције земаља чланица,
Савјет региона, партнера на терену). Свака држава чланица израђује нацрт
споразума о партнерству, којим се представља стратегија земље и предлаже
листа програма. Поред тога, државе чланице такође представљају нацрте
оперативних програма (ОП) који покривају читаве државе чланице и/или
регионе те у одређеним случајевима и више држава (нпр. ИНТЕРРЕГ). Комисија
преговара са институцијама државе чланице о коначном садржају споразума
о партнерству и сваком програму (програми представљају приоритете земље
и/или региона или дотичног подручја сарадње). Сви радници, послодавци и
организације цивилног друштва могу учествовати у програмирању и управљању
оперативним програмима. Програме реализују државе чланице и њихови
региони, а управљачке структуре програма су задужене за одабир, мониторинг
и евалуацију пројеката. Комисија преузима средства и врши исплату овјерених
издатака свакој земљи. Комисија и номиноване структуре земље кориснице
надгледају провођење програма, те подносе извјештаје о провођењу током
цијелог програмског периода17.
Заштита финансијских интереса ЕУ је задатак Комисије и држава чланица.
У том смислу државе чланице и регионалне власти морају да испуне одређене
основне захтјеве прије него што се било ком пројекту може додијелити
новац из ЕСИ фондова. Као први корак намеће се успостављање законске и
институционалне структуре која треба да обавља сљедеће функције за сваки
државни и регионални програм:

17

20

••

орган управљања који осигурава да су испуњени услови за додјелу
бесповратних средстава и редовно провјерава да ли се поштују планови
потрошње;

••

орган за овјеру који ЕК подноси изјаве о трошковима и захтјевима за
плаћање, те провјерава да ли су захтјеви за плаћање тачни и засновани
на поузданим рачуноводственим системима који су у складу са државним
и европским правилима;

Европска комисија (н.д.) Програмирање и имплементација [Интернет]. Доступно на: https://
ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/ [24.10.2020.]
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••

орган за ревизију који врши ревизију система и провјерава пројекте.
Обавјештава органе управљања и овјере о свим празнинама или
неправилностима које је могао открити у потрошњи.

Када се открију значајне слабости, Комисија и државне власти се договарају
о акционом плану за исправљање ситуације. Међутим, ако држава чланица
не предузме хитне мјере, Комисија може зауставити или обуставити исплате.
Комисија у свом раду узима у обзир ревизије које проводи Европски ревизорски
суд и истраге које проводи Европска канцеларија за борбу против превара
(ОЛАФ).

3. Историјски развој кохезионе политике - пет
програмских периода кохезионе политике
Кохезија је тема у Европској унији од њеног настанка. Разлике у развијености
региона су постојале на почетку, а постоје и данас. Унији су се од оснивања до
данас придружиле нове државе, инвестирано је много новца, програми и циљеви
су актуелизовани, остварен је значајан друштвени и економски напредак, али
разлике су остале. Кохезиона политика је прилагођавана приоритетима ЕУ и у
том профилисању препознају се три етапе развоја кохезионе политике.
••

Прву етапу кохезионе политике, од оснивања ЕУ до 1980-тих, карактерише
јачање свијести о значају заједничке регионалне политике. У овом
периоду реализују се пројекти, али недостају јасно дефинисана визија
и стратешки приступ провођењу саме политике. Римски уговор из 1957.
године у преамбули помиње “смањење регионалних разлика” и наводи
“складан, уравнотежен и одрживи развој” као фундаментални принцип
Европске економске заједнице. Већ 1958. године основан је Европски
социјални фонд (у даљњем тексту: ЕСФ) са циљем рјешавања питања
економских и социјалних разлика међу земљама оснивачима Европске
заједнице. Генерални директорат за регионалну политику успостављен је
1968. године. Шефови држава и влада су 1972. године усвојили закључак
у којем је регионална политика ЕУ квалификована као “кључни фактор
јачања Заједнице”. Велика Британија, Данска и Ирска се придружују Унији
1973. године, а 1975. године успоставља се Европски фонд за регионални
развој. Јављају се аспирације за придруживање сиромашнијих земаља
и јача свијест о значају заједничких политика које ће смањити разлике
међу земљама.

••

У другој етапи, 1980 – 1999, десила су се и три проширења ЕУ која су
обухватила шест нових држава чланица (1981. Грчка; 1986. Португалија
и Шпанија; 1995. Аустрија, Финска и Шведска). Јединственим европским
актом из 1986. године економска и социјална кохезија прешла је у
надлежност Европске заједнице, а 1994. године основан је и Кохезиони
фонд. У овом периоду дефинисана је заједничка регионална политика
и проведена су два програмска периода. У периоду 1989 - 1993
21
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проведен је Први програмски период са заједничким правилима за
структурне фондове. Уговором из Мастрихта економска и социјална
кохезија је дефинисана као посебна политика ЕУ, уведен је принцип
супсидијарности, успостављени су Кохезиони фонд и Комитет региона.
Већ у Другом програмском периоду 1994 – 1999 расположиви фондови
су нарасли на трећину буџета ЕУ (168 милијарди евра)18. За овај период
карактеристично је уобличавање и унапређење заједничке регионалне
политике.

18
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••

Трећи програмски период, 2000 – 2006, представља почетак треће
етапе “модерне кохезионе политике”. У овој етапи кохезионе политике
проведени су Трећи и Четврти, а при крају провођења је и Пети програмски
период. Лисабонска стратегија (2000) усмјерила је приоритете ЕУ ка
привредном развоју, запошљавању и иновацијама који су рефлектовани
у приоритетима Трећег програмског периода. Буџет Трећег програмског
периода је износио 213 милијарди евра, а учествовало је 15 држава
чланица. У току овог периода десило се и проширење 2004. године,
којим је ЕУ приступило 10 нових чланица. Трећи програмски период
карактеришу три циља: фокус на развој и структурно прилагођавање
региона чији развој заостаје (БДП испод 75%) и удаљених подручја;
економска и социјална кохезија подручја која су погођена структурним
потешкоћама; и рјешавање питања прилагођавања и модернизације
државних политика и система образовања, обуке и запошљавања.
Додатни изазов за кохезиону политику се огледао у томе што је 10
нових чланица додало 20% у броју становника, а само 5% у БДП, што их
је аутоматски одредило као будуће нето кориснике фондова кохезионе
политике. За финансирање ових циљева у датом периоду додијељено
је 213 милијарди евра и то кроз Европски фонд за регионални развој,
Европски социјални фонд, Финансијски инструмент за смјернице
у рибарству (ФИФГ), Европски фонд за управљање и гаранције у
пољопривреди (ЕАГГФ) и Кохезиони фонд.

••

Током Четвртог програмског периода, 2007 – 2013, ступио је на снагу
Лисабонски уговор (2009. године), којим је уведена трећа димензија
кохезије ЕУ - територијална кохезија. Европској унији су се придружиле
Бугарска и Румунија (2007), а потом и Хрватска (2013). Уважавајући
социоекономске интегративне потребе држава чланица које су се
придружиле након 2000. године, издвајања за Четврти програмски
период су нарасла до 347 милијарди евра (37,5% буџета ЕУ). Истовремено,
смањен је број фондова, поједностављена су правила и структуре за
провођење. Специфични циљеви Четвртог програмског периода 2007 2013. године су: конвергенција, којом се фокусира на регионе испод 75%
и праћење њиховог раста; регионална конкурентност и запошљавање у

Европска комисија (н.д.) Шта је регионална политика – историјат [Интернет]. Доступно на:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/history/[23.10.2020.]
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свим регионима који имају високу стопу незапослености; истраживање и
иновације (25% буџета кохезионе политике), заштита животне средине
и мјере ублажавања ефеката климатских промјена (30%) и европска
територијална сарадња (нама познатија кроз програме прекограничне,
транснационалне и међурегионалне сарадње).
••

Пети програмски период кохезионе политике се односи на период 2014 –
2020, који је практично на завршетку. У овом периоду циљеви кохезионе
политике су тијесно повезани са три стратешка приоритета (паметан,
одржив и укључив развој) и 11 тематских циљева Стратегије ЕУ 2020.

Паметни
раст

1. Истраживање, технолошки развој и иновације 41,1
2. Приступ, квалитет и коришћење ИКТ 13,3
3. Конкурентност МЦП, пољопривредне и аквакултуре 33,2

Одрживи
раст

4. Економија заснована на ниској емисији угљика 39,6
5. Климатске промјене. превенција и управљање ризицима
7,9
6. Заштита животне средине и ефикасно коришћење
ресурса 35,2
7. Одрживи саобраћај и уклањање “уских грла” 58,5

Укључиви
раст

8. Одрживост и квалитет запошљавања и мобилност радне
снаге 37,3
9. Социјална инклузија, борба против сиромаштва и
дискриминације 33,1
10. Образовање, стручно усавршавање и цјеложивотно
учење 33,4
11. Јачање институционалних капацитета и ефикасна јавна
управа 16,9

Слика 1. Стратешки циљеви кохезионе политике и тематски
циљеви стратегије ЕУ 2020 са буџетима
Главни приоритети за ЕСФ су тематски циљеви од 8 до 11, иако ЕСФ подржава
и прва четири циља. Кохезиони фонд подржава циљеве од 4 до 7 и 11. Фокус је
на напредак у областима запошљавања, иновација, образовања, социјалне
укључености те климатских промјена и енергије. Свака држава чланица
усвојила је властите државне циљеве за наведене области. Како би се ти циљеви
остварили те како би се одговорило на разноврсне развојне потребе свих регија
ЕУ, за кохезиону политику за период 2014 – 2020 издвојено је 351,8 милијарди евра,
што је практично трећина буџета ЕУ за период 2014 – 2020. Како је приоритет у
финансирању дат државама и регионима који заостају у развоју, то је више од
половине буџета (182,2 милијарде евра) издвојено за мање развијене регионе,
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који имају БДП мањи од 75% просјека ЕУ - 27. Регионима у транзицији, који имају
БДП између 75% и 90% просјека ЕУ, додијељено је 35 милијарди евра, док су 54,3
милијарде додијељене развијеним регионима, а за кохезију је резервисано 63,4
милијарде евра.
У односу на претходни финансијски период 2007 - 2013, ЕК је за период 2014
- 2020 увела сљедеће новине:
••

снажнији фокус на резултате те су с тим у вези уведени јасни и мјерљиви
циљеви за унапређење одговорности;

••

поједностављење, којим је прописан јединствени сет правила провођења
за свих пет фондова;

••

условљавање, којим се захтијева испуњење посебних предуслова прије
усмјеравања средстава;

••

ојачана урбана димензија и борба за социјалну укљученост, чиме је
минимални износ из ЕРДФ-а намијењен за интегрисане пројекте у
градовима и из ЕСФ-а за подршку маргинализованим заједницама;

••

веза са економским реформама, што омогућава ЕК да обустави
финансирање уколико се чланица не придржава економских правила
ЕУ19.

У овом програмском периоду ажурирана су четири принципа кохезионе
политике:
1.
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принцип концентрације успостављен је са циљем да се истакне да је
ефикасније и економски исплативије да су фондови просторно и секторски
концентрисани на најприоритетније области. Ова измјена је једна од
“научених лекција” у односу на претходни програмски период, када су
фондови били “расути” на велики број пројеката, што на крају није довело
до остварења планираних резултата. Концентрација у 2014 - 2020 има три
аспекта:
а)

концентрација ресурса, према којој је највећи дио средстава
структурних фондова (70% за 2014 - 2020) усмјерен на најсиромашније
регионе и земље;

б)

концентрација напора, којом се инвестиције усмјеравају на кључне
приоритете раста у областима истраживање и иновације, информационе
и комуникационе технологије, повећање конкурентности малих и
средњих предузећа (у даљњем тексту: МСП), прелазак на нискоугљеничку
економију;

ц)

концентрација потрошње, којом је предвиђено да годишња средства
програма морају да буду потрошена до краја друге године након њихове
расподјеле (тзв. “Н+2 правило”);

Европска комисија (2014) An introduction to EU Cohesion policy [Интернет]. Доступно на: https://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_en.pdf [23.10.2020.]
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2.

принцип програмирања, који захтијева финансирање вишегодишњих
државних програма који су претходно усклађени са циљевима и
приоритетима ЕУ. Усвајањем принципа програмирања извршено је
прилагођавање вишегодишњим програмским циклусима. Програмирање
се проводи кроз припрему вишегодишњих развојних планова чија израда
окупља велики број релевантних учесника;

3.

принцип партнерства, којим се обезбјеђује да се сваки програм развија
кроз колективни процес који укључује власти на европском, регионалном и
локалном нивоу, социјалне партнере и организације цивилног друштва. Овај
принцип посебно наглашава партнерство између Комисије и регионалних
и локалних власти, чиме се смањује утицај земаља чланица приликом
одобравања финансирања појединих програма. Партнерство је потребно
да се примјењује у свим фазама реализације инструмента од планирања,
програмирања, управљања и реализације до праћења и евалуације.
Овим принципом се обезбјеђује дизајнирање акција у складу са стварним
потребама и приоритетима на терену;

4.

принцип додатности, којим се захтијева финансијски допринос из буџета
државе кориснице за пројекте јавне потрошње. Овим се постиже да
финансирање из европских структурних фондова даје додатну вриједност,
а не да буде замјена за буџетско издвајање државе чланице. Европска
комисија са државом договара ниво прихватљиве јавне потрошње коју је
потребно одржавати током програмског периода, а која по правилу, не би
требало да буде мања него у претходном програмском периоду. Примјера
ради, приликом кофинансирања пројекта мање развијени региони морају
да концентришу најмање 50% својих средстава из ЕРДФ-а и 60% издвајања из
ЕСФ-а на ове циљеве; док транзициони региони имају стопу кофинансирања
60% ЕРДФ-а, односно 70% ЕСФ-а, а развијени региони суфинансирају 80%
укупне инвестиције. Овај принцип је уведен као “макроуслов” на захтјев
Њемачке која не жели да “буџетске дубиозе” појединих држава чланица буду
саниране из буџета кохезионе политике.

4. Ефекти кохезионе политике
Вишедеценијска издвајања за кохезиону политику свакако су имала
позитивне ефекте на регионе у ЕУ. Тако показатељи за период 2000 – 2006
наводе да је изграђено или побољшано 8400 км жељезничке мреже и 5100 км
путне мреже, обезбијеђен је приступ чистој води за пиће за још 20 милиона
људи, проведене обуке су за 10 милиона људи сваке године, отворено је више
од милион радних мјеста, БДП по глави становника порастао је за 5% у новим
државама чланицама итд 20.
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У периоду 2007 - 2012 наводе се сљедећа постигнућа: у периоду 2007 –
2010 остварено је повећање БДП-а по глави становника у најмање развијеним
регионима ЕУ са 60,5% просјека ЕУ - 27 на 62,7% просјека ЕУ; отворено је нових
600 000 радних мјеста; изграђено је 25 000 км путне и 1800 км жељезничке мреже;
200 000 МСП добили су директну финансијску подршку, пружена је подршка за
77 800 новооснованих предузећа; проведено је више од 60 000 истраживачких
пројеката и за 1,9 милиона људи је омогућен широкопојасни интернет.
Еуробарометрова истраживања мишљења грађана на тему кохезионе
политике (2019) показују да расте увјерење грађана да ЕУ помаже развоју региона
и градова (2010 – 76%; 2019 – 81%), те да 58% Европљана жели да ЕУ улаже у све
регионе21.
Мјерење утицаја и резултата кохезионе политике је пресудно за њен
континуирани успјех. Мјерење омогућава представљање резултата политике
грађанима и могућност учења из добре праксе и континуираног унапређивања
пројеката и програма. Иако су очекивања од кохезионе политике и даље велика,
постоје и примједбе на начин провођења, оправданост улагања па и саму
сврсисходност политике.
У чланку Don’t blame Brussels if you don’t benefit from EU Cohesion Policy! аутори
Crescenzi и Giua (2019) третирају несугласице ставова ЕК да је кохезиона политика
имала позитиван утицај на регионе који су користили кохезиона средства и
неких држава чланица да кохезиона политика није сврсисходна те се стога
залажу за њену ренационализацију. Аутори су 2019. године направили процјену
економских утицаја кохезионе политике у различитим земљама, откривајући
да ли (и у којој мјери) региони неких држава чланица имају више користи од
кохезионе политике од других региона. Аутори закључују да државе чланице не
могу кривити званични Брисел (и његова правила) за ограничени утицај у својим
мање развијеним регионима, јер је исти често узрокован неадекватним одлукама
самих држава чланица. Аутори закључују да се државама чланицама може дати
већа слобода да бирају како ће уложити новац кохезионе политике у замјену за
већу одговорност за избор, транспарентније стратешко одлучивање засновано
на доказима и робусне процедуре евалуације.
Staab (2014) наводи да поред квалитета стратешког планирања,
приоритетизације мјера/пројеката и ефикасности провођења инструмената
кохезионе политике на нивоу ЕУ, држава корисница и апликаната, постоје и други
факти који су (не)посредно утицали на свеукупни допринос кохезионе политике.
Неке нове државе чланице, међу којима се издвајају Кипар, Словенија и Чешка,
знатно су смањиле јаз у односу на ЕУ-15. Штавише, неки региони (посебно они у
чијем су језгру Праг, Братислава и Будимпешта) доспјели су изнад прага од 75%
БДП-а ЕУ. Када се Ирска придружила ЕУ 1973. године, њен БДП је износио 64%
21
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Европска комисија (н.д.) Eurobarometer: Citizens’ awareness and perception of EU Regional policy
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БДП-а ЕУ. До 2006. године њен БДП достигао је 145% БДП-а ЕУ, други највиши у
Унији. Са друге стране, “кохезиони скептици” представљају случај Грчке, која је
1983. године имала БДП од 62% БДП-а ЕУ, а до 2003. године та се цифра побољшала
тек незнатно на 65%. Исти аутор наводи да је Ирска земља енглеског говорног
подручја са јаким везама у САД-у, што јој је омогућило да и прије доласка новца из
ЕУ, уз низак ниво зарада, има високообразовану радну снагу и релативно складне
индустријске односе. Насупрот томе, језик, географски положај, чести штрајкови
и немогућност да привуче стране инвестиције нису ишли у прилог Грчкој.
Стога је сасвим јасно да територијална кохезија и економски успјех не
зависе само од добро вођене и кохерентне алокације средстава из Брисела већ и
од ефикасне координације између ЕУ и државних и регионалних власти, као и од
разумних макроекономских политика, повољне међународне економске климе и
других фактора.

5. Кохезиона политика послије 2020
Шести програмски период 2021 - 2027, у односу на период 2014 - 2020, доноси
неколико новина које би требало да модернизују кохезиону политику.
Прва новина се односи на модернизацију инвестиција стављањем фокуса
на прелаз ка паметној, нискоугљеничкој економији, снажнијом условљеношћу
и везом са Европским семестром22, и коришћењем свеобухватних података у
готово реалном времену.
••

Ојачана веза са европским семестром и економским управљањем Уније
подразумијева потпуну комплементарност и координацију са новим
Програмом подршке реформама. Специфичне препоруке за земљу
формулисане у контексту европског семестра узимаће се у обзир два
пута током буџетског периода: на почетку, за дизајн програма кохезионе
политике и током средњорочног прегледа.

Друга новина се односи на поједностављење, флексибилност и динамику
новог програма кроз:

22
23

••

регулисање свих седам фондова јединственом регулативом ЦПР
(Common Provision Regulation - Пропис о заједничким одредбама), чиме
се значајно редукује регулаторни оквир;

••

извршено је 50 кључних административних поједностављења;

••

убрзано провођење враћа у примјену правило “Н+2”23;

••

унапријеђена флексибилност у планирању и буџетска респонзивност за
суочавање са непредвиђеним догађајима (миграције, економија).

Европски семестар је успостављен 2010. године као нови оквир социоекономског управљања
и координације политика држава чланица без преношења пуног суверенитета на ниво ЕУ.
Правило “Н+2” се односи на правила финансирања за годишњу алокацију средстава из
европских структурних и инвестиционих фондова, а тиче се повраћаја новца који није
реализован у прописаном року.
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Трећа новина Шестог програмског периода се огледа у побољшању за
регионе:
••

примјена избалансираног Берлинског метода расподјеле уз уважавање
додатних критеријума (незапосленост младих, низак ниво образовања,
климатске промјене те пријем и интеграција миграната) како би се боље
одразила стварност на терену;

••

75% средстава ће бити на располагању најсиромашнијим регионима гдје
су највеће потребе.

Друге специфичности Шестог програмског периода реферишу се на
сљедеће:
••

пет инвестиционих приоритета програмског периода шест замијенили
су 11 тематских приоритета:
1)

паметнија Европа кроз иновације, дигитализацију, економску
трансформацију и подршку МСП-има;

2)

зеленија Европа без угљеника, која примењује Паришки споразум
и инвестира у енергетску транзицију, обновљиве изворе и борбу
против климатских промјена;

3)

повезанија Европа са стратешким транспортним и дигиталним
мрежама;

4)

социјалнија Европа, која испуњава европски стуб социјалних права
и подржава квалитетно запошљавање, образовање, вјештине,
социјалну инклузију и једнак приступ здравственој заштити; и

5)

Европа ближа грађанима, подржава локалне стратегије развоја и
одрживи урбани развој широм ЕУ;

••

два хоризонтална циља у новом периоду су изградња административних
капацитета и сарадња између региона те сарадња преко граница;

••

више могућности за остварење синергија између различитих
инструмената/програма, што ће омогућити флексибилније и ефективније
коришћење фондова;

••

појачана правила за бољу реализацију инвестиција ЕУ обезбиједиће
се постојањем оквира перформанси са мјерљивим циљевима у свим
програмима. Такође, сви програми ће проводити годишњу ревизију
учинка у облику политичког дијалога између програмских власти и
Комисије.

Планирани буџет Шестог програмског периода износи 373 милијарде евра24,
од чега је 326,8 милијарди евра за ЕРДФ и ЕСФ, а 46,7 милијарди евра за Кохезиони
фонд.
24
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Европска комисија (2018) Буџет ЕУ: регионални развој и кохезиона политика након 2020
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6. Упитник Европске комисије и одговори БиХ
У склопу обавеза у оквиру процеса придруживања БиХ је израдила
одговоре на Упитник ЕК. Кохезионој политици је посвећено преговарачко
поглавље 22 Регионална политика и координација структурних инструмената,
које је садржавало сљедеће тематске цјелине: 1. Законодавни оквир, 2.
Институционални оквир, 3. Административни оквир, 4. Програмирање 5.
Мониторинг и евалуација, 6. Финансијско управљање и контрола и 7. Статистике.
У периоду децембар 2016 - фебруар 2018. године израђен је први сет одговора
на Упитник, у којем је од 55 постављених питања 24 остало без адекватног
одговора. У поновљеном упитнику за Поглавље 22 је додатно постављено
26 питања на која су одговори финализовани и усаглашени у фебруару 2019.
године. Међутим, Босна и Херцеговина ни у поновљеном одговору није могла
дати конкретан одговор на одређени број питања.
У дијелу 1. Законодавни оквир питање број 2 се односило на начин на који
ће БиХ осигурати поштовање услова који су прописани у члановима 174. и 175.
Уговора25. У одговору је констатовано да у БиХ тренутно не постоји систем за
управљање фондовима, нити договор у вези са тим те није могуће предвиђати
како ће систем изгледати. Због “недостатка свеобухватних информација”
изостао је одговор на питање 3 - “Како ће систем за управљање фондовима
осигурати поштовање основних начела помоћи”26.
У дијелу 2. Институционални оквир остала су неодговорена питања која
су се односила на структуре за провођење регионалних макростратегија и
процес програмирања те учешће заинтересованих страна у њему јер је у процесу
усаглашавање система којим ће се то регулисати.
У дијелу 3. Административни капацитети - БиХ институције су одговориле
да флуктуација запослених није препозната као кључни проблем и да не постоји
системско рјешење за флуктуације запослених (питање 14). Наводи се недовољан
број запослених на пословима провођења пројеката ЕУ, уз констатацију да
још није проведена процјена потребних капацитета за провођење кохезионе
политике, као ни планови за провођење кохезионе политике (питање 15).
На питање број 28 о постојању привремених планова за процјену потреба за
изградњу капацитета и обукама за провођење кохезионе политике, одговорено
је да у БиХ не постоје такви планови у вези са кохезионом политиком.
У дијелу 4. Програмирање “недостатак свеобухватних информација” је
оставио ЕК без одговора на питање координације израде стратешких докумената,
приоритета и усмјеравања планских инвестиција (18). Констатовано је да је
25

26

Одговори на Упитник – поглавље 22: Регионална политика и координација структурних
инструмената, стр. 27 [Интернет]. Доступно на: http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_
strategija/Upitnik/odgovoriupitnik/Archive.aspx?langTag=sr-SP-Cyrl&template_id=120&pageIndex=3
[27.10.2020.]
Ibid.
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потребно унаприједити капацитете институција за програмирање ИПА 2 те да за
исто постоје обуке које организују у земљи, али и обуке које организује ЕУ (22).
За одговор на питање о мјерама за осигурање и провођење транспарентности и
организацију широких партнерстава (23) није било “свеобухватних информација”.
Упитник је показао постојање одређених капацитета за програмирање и
провођење европских финансијских инструмената заснованих на провођењу
ИПА-е и испуњавању обавеза према Оквирном споразуму. Истовремено, осјети
се снажна потреба за даљном изградњом капацитета, уређењем правног и
институционалног оквира те унапређења сарадње између различитих нивоа
власти у БиХ.

7. Мишљење Европске комисије о
захтјеву БиХ за чланство у ЕУ
Босна и Херцеговина је 15. фебруара 2016. године поднијела захтјев за
чланство у Европској унији, те је 20. септембра 2016. године Савјет Европске
уније позвао Комисију да поднесе своје мишљење о овом захтјеву. Европска
комисија је у мају 2019. године доставила Босни и Херцеговини Саопштење
Комисије Европском парламенту и Савјету: Мишљење Комисије о захтјеву Босне
и Херцеговине за чланство у Европској унији (у даљњем тексту: Мишљење)
са припадајућим Аналитичким извјештајем у прилогу. Комисија је Мишљење
израдила користећи различите изворе информација који су, поред одговора
на Упитник и одговора на додатна питања, укључили и “извјештаје експертских
мисија, извјештаје амбасада држава чланица у БиХ, извјештаје Европског
парламента, оцјене међународних организација, те локалних и међународних
невладиних организација, као и информације које су Комисији достављали
грађани БиХ”27.
У контексту Поглавља 22 Комисија је на основу наведених извора
констатовала да БиХ није успоставила законодавни оквир за успостављање
система за управљање структурним фондовима у складу са захтјевима из
чланова 174. и 175. Уговора о функционисању Европске уније, док је у погледу
институционалног оквира констатовано непостојање политичког консензуса
о методама координације за ефикасно коришћење претприступних фондова.
У контексту административних капацитета констатује се неуједначен
ниво стручности запослених за реализацију финансијских инструмената и
непостојања плана за изградњу капацитета за провођење кохезионе политике.
Недостатак капацитета констатован је и за области мониторинга и евалуације,
система финансијског управљања и контроле, а у контексту програмирања
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недостаје сет стратешких докумената цјелодржавног карактера за поједине
области релевантне за кохезиону политику.
На основу наведеног, ЕК је закључила да је Босна и Херцеговина у раној фази
припремљености у области регионалне политике28, те да су потребни значајни
напори како би се ускладио законодавни оквир за регионалну политику и њено
ефикасно провођење. Босна и Херцеговина треба ојачати своје административне
капацитете у погледу програмирања, провођења, праћења и евалуације
фондова ЕУ. Потребна је ефикасна координација између различитих нивоа
власти у припреми и провођењу релевантних секторских стратешких и планских
докумената, те унапређење утврђивања приоритета планираних интервенција у
контексту програмирања фондова ЕУ.
Комисија је препоручила БиХ да у наредној години (2020, прим. аут.) предузме
сљедеће кораке:

28
29

••

усвоји цјелодржавне стратегије у областима од значаја за регионалну
политику ЕУ и осигура ефикасну координацију прекограничних,
транснационалних и међурегионалних програма сарадње, што
представља важан корак у припреми регионалних развојних стратегија;

••

побољша планирање јавних инвестиција и изради јединствену листу
приоритетних пројеката у свим релевантним секторима, те обезбиједи
да исте одобри Државни одбор за инвестиције;

••

постигне договор о модалитетима координације за ефикасно коришћење
претприступних фондова уз поштовање функција ДИПАК-а, као што је
предвиђено у Оквирном споразуму за ИПА-у29.

Ibid., стр. 143.
Ibid.
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8. Закључак
Кохезиона политика је већ деценијама, а очигледно је да ће и у наредном
вишегодишњем финансијском оквиру бити тако, примарна ЕУ политика.
Вишедеценијско провођење политике кроз десетине хиљада пројеката
акумулирало је импресивне показатеље остварених активности и резултата.
Ипак, основни циљ - територијална кохезија и уједначен социоекономски
развој региона - далеко је од остварења. Разлога за постојање регионалних
разлика и након 30 година провођења кохезионе политике има, како на страни
Комисије тако и на страни држава чланица/региона.
Постоје и објективни разлози који су односе на глобалне/свјетске трендове,
а које свакако није могуће ријешити додатним издвајањима новца из буџета
ЕУ или прекомбиновањем приоритета. У том смислу, територијална кохезија и
уједначен социоекономски развој региона остаће и даље “приоритетна покретна
мета” Европске уније.
Са становишта региона, учешће у реализацији кохезионе политике је
интересантно ради остваривања конкурентности у односу на друге регионе
(унутар државе чланице и у ЕУ) и унапређења квалитета живота самих грађана
региона.
За конкурентно учешће у повлачењу средстава кохезионе политике
неопходно је на нивоу региона/државе успоставити адекватну легислативу,
системски ријешити институционалну организацију и међуинституционалну
сарадњу и одњеговати хумани капитал који ће моћи да професионално обави
посао.
Искуства Босне и Херцеговине у контексту кохезионе политике су
занемарљива и ограничена на учешће у програмима европске територијалне
сарадње (прекогранична и транснационална сарадња). Показатељи указују на
чињеницу да би евентуални допринос економије Босне и Херцеговине БДП-у
Европске уније, као и издвајања која би БиХ могла да повуче из фондова кохезионе
политике, у оба случаја били маргинални. Припреме за кохезиону политику у БиХ
су у почетној фази по свим показатељима – законски оквир, институционални
капацитети, процедурални оквир, људски капитал, статистике.
Уважавајући чињеницу да расположиви програми европске територијалне
сарадње могу да буду показна вјежба за коришћење далеко издашнијих
финансијских инструмената кохезионе политике, од изузетне је важности
рјешавање отворених питања која је идентификовала ЕУ у Мишљењу Комисије
о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији са припадајућим
Аналитичким извјештајем. Босна и Херцеговина мора смоћи снаге да приступи
испуњавању препорука у складу са захтјевима дефинисаним у оквирним
споразумима за коришћење финансијских инструмената ЕУ и у оквиру
позитивних прописа у БиХ.
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UDK 339.924:061.1EU
Сажетак: Практична реализација идеје европског уједињења почела је
након Другог свјетског рата, али њене коријене морамо тражити вијековима
уназад. Идеја повезивања Европе, на различите начине и кроз различите
облике, јављала се у историји Старог континента од античких времена до данас.
Дијелови Европе били су међусобно повезани у различитим периодима историје
и из различитих побуда, али не и уједињени.
Познавање историјата идеје европског уједињења омогућава нам да
разумијемо процес европских интеграција, начинe његовог покретања и
функционисања, периоде стагнације и парализе у његовом развоју, те да схватимо
његов најважнији производ - Европску унију, sui generis творевину међународних
односа. Циљ рада је да се анализом различитих приједлога о повезивању
европских народа, посебно током двадесетог вијека, укаже на вриједност и
значај процеса еропских интеграција, с обзиром да је ово први пут у европској
историји да је највећи дио континента, већ седам деценија, добровољно укључен
у један пројекат који обезбјеђује мир и економску интегрисаност.
Кључне ријечи: Европска унија, уједињење, процес европских интеграција

The concepts of the European unification during the 20th century – the basics of
the European integration process
Summary: Practical realisation of the idea of the European unification started
after the Second World War. However, we must go back to centuries ago to trace its
roots. The idea of connecting Europe appeared in different forms in the history of the
Old Continent from ancient times until today. The parts of Europe were interconnected
in various periods of history and for various reasons, but they were not united.
Knowing the history of the European unification idea ensures the understanding
of the European integration process, the manner of its establishment and functioning,
the periods of stagnation and paralysis in its development, and the understanding of its
most significant product – the European Union, the sui generis creation of international
relations. The aim of this paper is to indicate the value and significance of the European
integration process through the analysis of different propositions about connecting
European peoples, especially during the 20th century, considering that this is the first
time in the history of Europe that most of the continent has been willingly included in a
project that has provided peace and economic integrity for seven decades.
Key words: European Union, unification, the European integration process
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1. Увод
Настанак процеса европских интеграција, самим тим и оснивање данашње
Европске уније, углавном се везује за период непосредно након Другог
свјетског рата и политичко и економско стање у коме се Европа тада налазила.
Међутим, у основи овог процеса лежи идеја европског уједињења која се на
Старом континенту, у различитим облицима, јављала још од античких времена.
Познавање историјата ове идеје, а посебно анализа различитих идејних
концепата интеграције Европе током XX вијека, омогућава нам да упознамо
процес европских интеграција, у који се укључила и наша земља, начин његовог
функционисања, основне принципе и вриједности на којима се темељи.
Прилике у Европи након Другог свјетског рата, у најкраћем се могу описати:
разорена привреда и потпуна идеолошка подијељеност. Рат је био тежак ударац
за концепт националног суверенитета у Европи, представљао је прекретницу у
односима међу државама западне Европе. Само неколико година након Другог
свјетског рата оне ће интензивно сарађивати, у неким сферама се интегрисати на
начин који је до рата био потпуно незамислив у односима међу западноевропским
силама. Оваква трансформација односа била је резултат неколико фактора, од
којих су најзначајнији: пораз национализма, нова политичка мапа Европе, нова
равнотежа снага на међународној сцени и проблем Њемачке1.
На тим основама покренут је процес европских интеграција, настала је
Европска унија као најуспјешнији облик европског интегрисања у историји нашег
континента, а темељ свега била је идеја европског уједињења. Кризе и потреси са
којима се Европска унија суочава у посљедњој деценији, попут мигрантске кризе,
Брегзита и сада пандемије вируса корона, изнова нас подсјећају на важност
концепта европског уједињења и заједништва будући да само јединствена
Европа може адекватно савладати овакве изазове.

2. Историјат идеје европског уједињења
Назив “Европа” је античког поријекла. Према грчкој митологији, Европа је
била феничанска принцеза, кћи тирског краља Агенора, а њена љепота очарала
је и самог бога Зевса. Претворен у бика, он ју је отео и одвео из отаџбине на
острво Крит. У потрази за Европом, Кадмос, њен брат, пренио је умјетност писма
из фараонског Египта, чији је дио био и Тир, грчком свијету. Тако је Европа, коју
етимолози интерпретирају као Запад, земљу заласка, насупрот Истоку, постала
грчки географски појам који је означавао нове земље источно од Егејског мора,
за разлику од њиховох старијих посједа у Малој Азији.
Термин “Европа” користио се и у асирској култури, у којој је ријеч “ерп”
значила нешто мрачно, тамно, мутно, нешто што је тамо гдје сунце залази.
1
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Насупрот томе, термин “асис” је код Асираца, значио нешто свијетло, оно што
освјетљава, оно што је тамо гдје сунце излази. Отуда ми данас и говоримо о
Западу (Аbendland – земља заласка) и Истоку (Morgenland – земља изласка сунца).
Непозната, периферна и мрачна Европа из времена азијатских високих култура
је, очигледно, доживјела преображај значења свог појма2.
Свијест о предодређености европског простора за повезивање у једну
цјелину стара је преко два миленијума и има вишеструко поријекло. Ради се о
прилично ограниченом простору, са мањом површином него што су је имале
и имају неке државе у свијету, али са веома високом густином насељености.
Европа је имала “вишевековну технолошку супериорност у односу на друге
крајеве света, али свакако најзначајнији разлог за европску предодређеност
за груписања и интегрисања је цивилизацијско јединство нашег континента”3.
Још су владари Светог римског царства, касније Наполеон, Хитлер, и други прије
и послије њих, жељели “понекад на стравичан начин, да достигну јединство
континента које би било засновано на владарским савезима, етничкој кохезији,
идеологији или сировој моћи”4. Два основна начина на којима су се заснивале
све познате идеје и покушаји европског повезивања били су покоравање путем
војне силе и добровољно уједињавање европских народа.
Идејна и практична димензија процеса интеграције на тлу Европе може се
анализирати кроз три периода: период идеја утописта и прогресиста, односно
идеје о европском уједињењу до Првог свјетског рата; идеје и покрети за
уједињење Европе између два свјетска рата; период сукцесивне или секторске
интеграције након Другог свјетског рата.
Једним од најстаријих заступника идеје о равнотежи моћи у Европи сматра
се војвода Максимилијан де Бетин Сили, савјетник француског краља Анрија
IV. Сили је почетком 17. вијека изложио замисао о равнотежи моћи између
европских држава као чувару мира у Европи. Таква Европа била би организована
као конфедерација петнаест држава са заједничким органима5. Енглески квекер
Вилијам Пен се 1693. године залагао за формирање европског парламента који
би се заснивао на начелу представљања народа, а не владара6. Француски опат
Шарл Ирене Кастел де Сен Пјер у свом дјелу “Пројекат за успостављење вјечног
мира”, које је објављено у периоду између 1713. и 1716. године, изложио је идеју да
хришћанске државе склопе вјечни мировни савез коме би се касније придружила
и Турска7. Савезом би управљао конгрес, у коме би државе биле представљене
2
3
4
5
6
7

Хофбауер, Х. (2004) Проширење ЕУ на Исток : од Drang nach Osten до интеграције периферије у ЕУ.
Филип Вишњић, Београд, стр.16.
Ракић, Б. (2009) За Европу је потребно време. Универзитет у Београду, Правни факултет,
Београд, стр.7-8.
Динан, Д. (2010) Мењање Европе – Историја Европске уније. Службени гласник, Београд, стр. 11.
Кошутић, Б. (2010) Основи права Европске уније. Универзитет у Београду, Правни факултет,
Београд, стр. 30.
Craig, P. & Burca, G. (2008) EU Law. Fourth edition, Oxford, стр. 4.
Етински, Р. и др. (2010) Основи права Европске уније. Универзитет у Новом Саду, Правни
факултет, Нови Сад, стр. 3.
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сразмјерно својој величини, и који би, између осталог, доносио и законе о
слободној трговини. Сен Пјер је један од зачетника идеје уједињења Европе кроз
концепт мира, а не војне силе8. Ова идеја опширније је разрађена у Кантовом
трактату “Вјечни мир”, објављеном 1795. године у Кенигсбергу. Полазећи од
тога да је природно стање међу људима стање рата, Кант истиче да мировно
стање треба створити, односно до вјечног мира долази се успостављањем
принципа слободе свих људи, једнакости, али и потчињавањем једном
законодавцу и федерализму слободних држава9. Код Канта већ сусрећемо идеју
да “су финансијске тешкоће које рат доноси основни узрок који као императив
намеће превазилажење природног стања, стања ратовања”10. Кант је “понудио
слику федерално организоване Европе републиканских држава”11. Сен Симон,
француски утописта, је 1813. године изложио идеју о успостављању европске
заједнице са наднационалним парламентом. “Европа би имала најбољу могућу
организацију када би све нације које се у њој налазе имале свака свој сопствени
парламент, али би признале и надмоћност једног општег парламента који би био
изнад свих националних влада и поседовао моћ да суди њихове спорове”12.
Тежње за превазилажењем европског државног партикуларизма
дефинитивно су са идејног пренијете на практични план 1834. године оснивањем
покрета “Млада Европа” на чијем челу је био Ђузепе Мацини. Овај покрет је
ујединио републиканске европске снаге тог времена: Младу Италију13, Младу
Њемачку и Младу Пољску. Мацини је у Манифесту, који је пратио стварање “Младе
Италије”, истакао да ће “стварање федерације европских слободних народа
поништити поделе између држава и да ће нестати ривалство између раса”14.
Идеју Сједињењих Држава Европе заступао је и Виктор Иго, који је у свом
чувеном говору на “Когресу мира” у Паризу, 21. августа 1848. године, рекао: “Доћи
ће дан када ћете се ви Французи, ви Руси, ви Италијани, ви Енглези, ви Немци,
ви све нације континента, без губитка ваше посебности и ваше појединачне
славе, ви ћете се сјединити у једну складну целину и ви ћете створити европско
братство... Доћи ће дан када ће гранате бити замењене гласањем, општим
правом гласа народа, истинском арбитражом у Сенату, који ће бити у Европи оно

8

9
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Идеју европског уједињења заступао је и Жан Жак Русо који је 1761. године објавио “Еxtrait” Сен
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Опширније видjети у: Етински, Р. и др., op.cit., стр. 3.
Kant, I. (1870) Ueber den Gemeinspruch: das mag in der Gemeinspruch: Das mag in der Theorie
richtig sein, taugt aber nicht fur die Praxis, Kant, Kleine Schriften zuer Ethik und Religionsphilosophie.
Philosophische Bibliothek, Leipzig. Наведено према: Радивојевић, З. и Кнежевић-Предић В. (2008)
Институције Европске уније. Свен, Ниш, стр. 4.
Кошутић, Б., оp.cit., стр. 30.
Радивојевић, З. и Кнежевић-Предић В., op.cit, стр. 5.
Ђузепе Мацини, једна од најзначајнијих личности у покрету за ослобођење и уједињење
Италије, 1831. године основао је “Младу Италију”.
Динан, Д., оp. cit., стр.13.
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што је парламент у Енглеској, што је скупштина у Немачкој и што је законодавна
скупштина у Француској”15.
Основни циљ свих претходно наведених идејних пројеката био је
успостављање трајног мира међу европским народима, а у већини случајева
тај мир сматран је гаранцијом свјетског мира. Ово је посљедица чињенице да је
Европа је у периоду од 14. до 19. вијека била средиште познатог свијета и већина
ваневропских територија је у том периоду била под колонијалном влашћу
европских сила.
Све идеје европског уједињења настале до 19. вијека подразумијевале су,
прије свега, повезивање и сарадњу на политичком плану, а економија и тзв.
неполитичке области се тек успутно спомињу. Ситуација је средином 20. вијека,
на почетку практичне реализације европских интеграција, била сасвим обрнута.
Ово је и логично с обзиром да је степен економске развијености, условљен
развојем науке и технике, до 19. вијека био веома низак и подразумијевао је
веома ограничену трговинску сарадњу националних држава на европском
тлу. Развој науке и технологије, а постепено и индустрије, током 19. вијека,
утицао је да економија и дјелатности које су уско повезане с њом захтијевају
све јачу и интензивнију сарадњу европских држава, што је иницирало развој
идеја о економском повезивању европских држава. Крајем 19. вијека и у првој
половини 20. вијека, из чисто практичних животних разлога, у свим пројектима
о европској интеграцији економија је све чешће имала примат над политиком.
Природна потреба за сарадњом у економској сфери представљала је “погодан
основ за повезивање и интегрисање нација и држава и за стварање позитивних
интеракција којима ће се обезбедити мир у свету, док, са друге стране, политички
домен, у коме су далеко присутнији односи ривалитета и конфронтације, ни
приближно није пружао такве могућности”16.
Идеја о уједињењу Европе није, дакле, творевина 20. вијека и није нова. Или,
како је то Валтер Халштајн, први предсједник Комисије Европске економске
заједнице, објашњавао: “Европа није креација. Она је поново откривена. Главна
разлика између Сједињених Држава Европе и Сједињених Америчких Држава
није у томе што Америка није морала да споји чврсто утемељене националне
државе, већ у томе што за више од хиљаду година идеја уједињене Европе никада
није сасвим заборављена”17.
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Ibid.
Ракић, Б., оp.cit., стр. 10.
Nugent, N., оp.cit., стр. 7.
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3. Идеја европског уједињења у периоду
између првог и другог свјетског рата
Односе између европских држава у периоду између два свјетска рата
карактеришу политичке и економске подјеле. Није било стабилних савеза ни
јасног односа снага. До краја тридесетих година потпуно различити политички
режими били су на власти у водећим државама западне Европе. Парламентарна
демократија је била “нападнута” у већини земаља, а у неким и потпуно свргнута: у
Италији 1922. године фашизмом, у Њемачкој нацизмом 1933. године, а у Шпанији
након грађанског рата 1936-39. године конзервативним ауторитаризмом.
Економске подјеле и супротности нису биле ништа мање изражене. Од
почетка индустријске револуције па до средине 19. вијека, Велика Британија је
била доминантна у индустријском и комерцијалном погледу. Постепено, њена
доминација је оспорена од стране Њемачке, Белгије и Француске, тако да је у
периоду између два рата владала оштра конкуренција између ових земаља у
борби за тржиште у Европи и ван ње. У исто вријеме, јаз између економија ових
и сјеверних европских земаља, са једне стране, и економија земаља на југу
Европе, са друге стране, био је све већи и дубљи. Прве су се убрзано развијале
јер су имале добру индустријску базу, а друге су остале претежно неразвијене и
пољопривредног карактера18.
Велики рат је завршен у новембру 1918. године. Версајски уговор из 1919.
године наметнуо је Њемачкој обавезу плаћања великих ратних одштета и
озбиљно јој ограничио сувереност. Репарације су постале огроман трошак за
њемачку економију, главни проблем у њемачко-француским односима, али и
позив за ватрене њемачке националисте који су осудили демократски Вајмарски
режим јер је потписао уговор19. Први свјетски рат у Европи, у смислу односа снага,
није ријешио ништа. То је био пораз за Њемачку само у војном смислу. У сваком
другом смислу, осим у моралном, Нијемци су у односу на Британију и Француску
били јачи 1918. него 1914. године. Више него икада раније, благостање континента
зависило је од враћања економског здравља Њемачкој. Француски политичари
су знали да је њиховој земљи репарација потребна не само за опоравак, већ и да
би остала велика сила20.
Након Првог свјетског рата, оснивањем Друштва народа 1919. године, даље
се развија и институционално повезивање држава у облику међународних
организација21. Организација је основана са идејом да постане основа и гарант
међународне безбједности. У пракси, њоме су доминирале европске силе и
имала је потенцијал да постане форум за развој и побољшање односа између
18
19
20
21
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европских држава. Европске чланице су тежиле потпуно различитим циљевима,
а за предузимање било какве акције била је неопходна сагласност свих чланица.
Француска, већина земаља централне Европе, које су стекле независност
током 1918-19. године, и Британија биле су за очување статуса успостављеног
Версајским миром. Њемачка и Италија, на другој страни, жељеле су кроз ову
организацију промијенити такво стање, у противном биле су спремне да је
напусте или потпуно игноришу уколико не служи тој сврси22.
У периоду између два свјетска рата најзначајнији заговорник идеје европског
уједињења био је гроф Рихард Куденхоф - Калерги23, оснивач Паневропског
покрета. У свом дјелу “Пан Европа” из 1923. године, Калерги је изложио идеју
стварања федералне уније европских држава са центром у Француској и
Њемачкој, али без Велике Британије (због њених империјалистичких интереса)
и Совјетског Савеза (због комунизма). Идеје овог покрета прихватили су и
Аристид Бријан, министар спољних послова Француске, и Густав Штреземан,
њемачки министар спољних послова, добитници Нобелове награде због
склапања Локарнског уговора о немијењању граница 1925. године24. Обојица
су у приближавању и сарадњи Француске и Њемачке видјели основу развоја,
уједињења и обнове Европе. У свом говору у Друштву народа, у септембру 1929.
године, Штреземан је отворено говорио о идеји европске интеграције која је
подразумијевала и постојање јединствене европске валуте. Он је европску
кооперацију видио као начин на који би Њемачка “могла олабавити стисак
Версаја и повратити позицију велике силе”25.
Иако у периоду између два свјетска рата у Европи јача национализам и
нереално дјелује остварење било каквог концепта европског уједињења, управо
се тада, по први пут, у неком формалном државном документу употребљавају
термини Европска унија и европске интеграције, захваљујући Аристиду Бријану.
У свом говору пред Генералном скупштином Друштва народа, 5. септембра 1929.
године у Женеви, он је изложио приједлог за Европску унију, односно приједлог
повезивања европских држава кроз одређени тип федералног везивања. Ову
идеју је конкретније изложио у “Меморандуму о европској интеграцији”, од 1.
маја 1930. године, у коме је предложио оснивање Европске уније као федералног
савеза држава, прво у економској сфери, а тек потом у политичкој и социјалној.
Економска интеграција била би основа даљњег повезивања држава. Таква
федерација не би дирала у суверена права држава, почивала би на споразуму
европских влада заснованом на начелу апсолутне суверености и пуне политичке
22
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Nugent, N., op.cit, стр. 5.
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послова, имали су одлучујућу улогу у потписаивању Уговора из Локарна, октобра 1925. године,
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Nugent, N., op.cit., стр. 5.
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независности. Крајњи резултат овог приједлога био је формирање експертског
тијела у оквиру Друштву народа, тзв. Стручне комисије за Европску унију.
Бријанов приједлог није заживио јер је идеја рођена непосредно пред Други
свјетски рат, када се Друштво народа морало позабавити много значајнијим
питањима покушаја очувања међународног мира и безбједности26.
Поред Бријана, о идеји федералне Европе и неопходности укључивања
Њемачке у такав концепт европског уређења који је подразумијевао “од оружја
ослобођену Европу” писали су тадашњи француски предсједник Леон Блум,
октобра 1939. године, и њемачки свештеник Ханс Шенфелд, маја 1942. године, у
програмском акту “њемачке опозиције за Немачку и Европу”.
Бријанов приједлог је, са друге стране, подстакао даљни развој
институционалног механизма међународног организовања који је почео
оснивањем Друштва народа. У периоду од 1926. до 1931. године дјеловао је и
Међународни картел за челик који је одређивао националне квоте за производњу
и цијене сировина. Његови оснивачи биле су земље које ће 1951. године основати
Европску заједницу за угаљ и челик. Бријановом смрћу 1932. године, Европа је
изгубила идејног носиоца активности на развоју европских интеграција, а у
августу 1940. године и гроф Куденхоф Калерги је побјегао из Европе у САД, тако
да је и његов пројекат паневропске уније пао у заборав.
Хитлеровим доласком на власт у Немачкој, 30. јануара 1933. године, Европа
је поново кренула путем рата и подјела. Охрабрен англо-америчким слабостима
и америчком удаљеношћу, Хитлер је у спољној политици постизао успјех за
успјехом, све док инвазија на Пољску септембра 1939. године није изазвала
англо-француску објаву рата27. Тако су јачање национализма тј. националне
самодовољности и економска рецесија28 била два основна разлога због којих се
европска интеграција и институционализација нису десиле у периоду између
два свјетска рата.

4. Иницијативе о европској сарадњи
након другог свјетског рата
Успон фашизма обновио је у интелектуалним круговима интерес
за федерализам као облик новог уређења Европе. Ову идеју слиједили
су и покрети отпора широм Западне Европе који су “своју филозофију
супротстављања нацизму заснивали на потреби брисања националних
граница и интегрисању европских држава”29. Основу филозофије тих покрета
26
27
28
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изложио је Алтјеро Спинели30 у “Манифесту за слободну и уједињену Европу”,
који је написао 1941. године док је био у затвору на острву Вентотен за вријеме
Мусолинијеве владавине. “Манифест из Вентотена” позива на послијератну
европску федерацију која би укључивала и Њемачку, како би се обезбиједио
мир у Европи31. Спинели није био први који је заговарао стварање европске
федерације, али је у Манифесту јасно подржао федерално рјешење као лијек
против рата и поставио циљ да се почне конкретно политички дјеловати како
би се тај циљ и остварио. Он истиче да су националне државе по свом карактеру
саморазарајуће јер потхрањују национализам који постаје отрован и доводи
до диктатуре, економске кризе и рата. Једини начин да се спријечи рат и нова
катастрофа јесте стварање федералне Европе у којој би државе имале статус
попут држава чланица САД-а.
Спинели у “Манифесту из Вентотена” врло јасно каже да “будућа Европа
мора бити без граница, заснована на јединству њених народа и на европским
вредностима”32. Руковођени овим манифестом, италијански федералисти су се
састали са представницима покрета отпора из седам других европских држава
на тајној конференцији у Женеви у прољеће 1944. године, када је усвојена
Међународна декларација федералиста. Међу федералистистичким покретима
западноевропских земаља било је разлике у схватањима о начину повезивања
европских држава, али су у “суштини заступали општи став о неопходности
укидања граница међу западноевропским државама и успостављању једне
централне власти у Западној Европи”33.
Преломна тачка у историји идеје европског уједињења био је Други свјетски
рат који је представљао “катализатор за обнављање интереса за уједињење
Европе”34. Водећим европским силама, како побједницама тако и пораженима,
постало је јасно да се ради о једном од преломних историјских тренутака када се
мора одлучити у ком правцу ће кренути уништена Европа.
Двије главне силе побједнице Другог свјетског рата налазиле су се ван
Европе, те је стога као одговор на изгубљену европску позицију у међународним
30

31
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33
34

Алтјеро Спинели (1907-1986) сматра се једним од “очева оснивача” Европске уније. Након
Другог свјетског рата имао је кључну улогу у раду Покрета европских федералиста. Имао је
снажан утицај на развој европских интеграција, нарочито током осамдесетих година прошлог
вијека. Играо је водећу улогу у изради приједлога Европског парламента о федералној ЕУ
(“Нацрт уговора о оснивању Европске уније”), који је постао познат као Спинелијев план.
Био је посланик у Европском парлaменту пуних десет година, а шест година био је један од
најистакнутијих чланова Европске комисије водећи ресор унутрашње политике (од 1970. до
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односима, настала тежња за конституисање неког облика заједнице европских
држава, која би представљала трећу снагу на међународној сцени, поред
СССР-а и САД-а. Национализам европских држава, један од узрока оба свјетска
рата, сматран је застарјелим и неефикасним након 1945. године, што је
отворило врата транснационалним облицима организовања. “Из перспективе
западноевропских држава, пројекат уједињења Европе виђен је као противтежа
совјетском експанзионизму, а немачки политичари су у њему видели начин за
решавање поделе Немачке и повратак њеног угледа”35.
Сасвим нова реалност на европском тлу узроковала је, дакле, настанак и
развој процеса европских интеграција. Европа је била потпуно промијењена у
односу на период прије Другог свјетског рата. За превласт у Европи више се нису
бориле европске силе већ САД и Совјетски Савез, који је проширио своју власт на
источне европске територије (постале су његова сфера утицаја), а остатак Европе
се већим дијелом окренуо САД-у. Њемачка је била побијеђена и подијељена
у четири окупационе зоне. Француска је била ангажована у остваривању
протектората у Рајнској области, на анексији Сарске области и тежила је
остварењу својих циљева који датирају још из Првог свјетског рата. Међутим,
убрзо ће морати да се сложи са плановима САД-а о уређењу Њемачке, што је, по
француском мишљењу, представљало “васкрснуће јединствене немачке државе
Бизмарковог типа”36. Након два свјетска рата, Европа се морала суочити са још
једним изазовом: хладним ратом и комунизмом који је доминирао Источном
Европом. “Како би се избориле са последицама рата и новим опасностима са
Истока, државама Западне Европе нужно је био потребан економски опоравак,
политичка стабилност и војна безбедност. Сједињене Државе су им омогућиле
да ове све три ствари и остваре”37.
Винстон Черчил38 је био први европски политичар који је након Другог
свјетског рата званично указао на потребу европског уједињења. Черчил је у
говору одржаном на Универзитету у Цириху, 19. септембра 1946. године, изложио
идеју европског уједињења кроз стварање Сједињених Држава Европе. Трагедија
Европе, по његовом мишљењу, посљедица је националистичких сукоба и једини
лијек је уједињење Европе чија би основа била француско-њемачко партнерство.
“Ми морамо да изградимо неку врсту Сједињених Држава Европе. Само
на овај начин стотине милиона радника биће у стању да се изнова радују
једноставним стварима и поврате наде које живот чине вредним живљења...
Сада ћу вам рећи нешто што ће вас изненадити. Први корак у поновном стварању
европске породице мора бити партнерство Француске и Немачке... Структура
Сједињених Држава Европе ће бити таква да ће учинити материјалну снагу сваке
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појединачне државе мање важном. Мале нације ће имати исти значај као и велике
и задобиће поштовање доприносећи заједничком циљу...”39.
Значајну етапу у развоју идеје европског уједињења након Другог свјетског
рата представља и Европски конгрес (Хашка конференција), одржан од 7. до
11. маја 1948. године, који су организовали Међународни комитет покрета за
Европску унију и најистакнутији федералистички покрети Западне Европе. На
конгресу, којим је предсједавао британски премијер Черчил, учествовало је више
од 800 чланова европских покрета из разних европских земаља, бивши и будући
европски лидери као што су Жан Моне, Конрад Аденауер, Франсоа Митеран,
теоретичари попут Бертрана Расела и Рајмона Арона. На конгресу је усвојена
резолуција “Порука Европљанима” у којој је изражена жеља за: уједињеном
Европом у којој ће се слободно кретати људи, идеје и роба; за повељом о људским
правима; међународним судом који ће обезбиједити поштовање ове повеље
и за европском скупштином у којој ће бити представљене европске нације 40.
Најзначајнији резултат Хашке конференције био је оснивање Савјета Европе.
Два веома важна догађаја за почетак процеса европских интеграција
десила су се 1948. године. Француска, Велика Британија и земље Бенелукса
закључиле су 17. марта 1948. године тзв. Бриселски уговор, којим је основана
Западна унија која ће 1954. године прерасти у Западноевропску унију, прву
европску одбрамбену организацију. Те исте године 16. априла у Паризу је
основана Организација за европску економску сарадњу (енг. Organisation for
European Economic Co-operation, OEEC) чија је улога била провођење економског
опоравка Европе, расподјела средстава из Маршаловог плана и координација
националних економских политика земаља - чланица.
Најзначајнија америчка иницијатива у погледу идеје европског уједињења
након Другог свјетског рата био је Маршалов план. Идеју о изградњи европске
интеграције на економском плану представио је Џорџ Маршал, амерички
државни секретар, у свом предавању на Харвардском универзитету, 5. јуна 1947.
године, када је рекао: “Не би одговарало нити би било ефикасно за ову владу да
покуша самостално да направи програм који би економски поставио Европу на
ноге. То је посао Европљана. Улога ове државе треба да буде пријатељска помоћ у
прављењу нацрта програма за Европу и касније помоћ за тај програм, у оној мери
у којој је то практично за нас да учинимо. Овај програм треба да буде заједнички,
прихваћен од бројних, ако не и свих европских нација”41.
Основна идеја Маршаловог плана била је пружање помоћи европским
земљама с циљем обнове њихових економија, уз услов да оне као примаоци
помоћи морају да сарађују и усвоје заједнички програм обнове. С циљем
испуњења услова за помоћ предвиђену Маршаловим планом западноевропске
39
40
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државе су основале већ поменуту Организацију за европску економску сарадњу,
која је у чланству имала 16 држава42 плус Западна Њемачка (коју су до оснивања
СР Њемачке 23. маја 1949. године заступали представници окупационих власти
у зонама), и Зона А Слободне територије Трста, која је била под англо-америчком
управом. САД су кроз ОЕЕС поставиле основе привредног развоја Западне
Европе након два свјетска рата. Кроз њу је “привредна Европа институционално
повезана са САД-ом, али и укључена у светски либерални економски систем са
монетарним системом из Бретон Вудса (Bretton Woods) и Општим споразумом
о царинама и трговини (The General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)”43.
Провођење Маршаловог плана трајало је четири године, са почетком у јулу
1947. године, а тек тада, према Алану С. Милворду, и почиње реконструкција
Западне Европе 44. У току четири године САД су послале око 13 милијарди долара
економске и техничке помоћи европским земљама45. Маршалов план, односно
Европски програм опоравка, како је његов званични назив, прихватило је
шеснаест западноевропских држава, али не и земље Источне Европе и Совјетски
Савез 46. План су прихватиле капиталистичке земље, али су га одбиле све земље
совјетске интересне зоне, укључујући и бившу СФРЈ.
Ипак, погрешна је претпоставка да је велики привредни успон
западноевропских земаља резултат овог плана. Привреде западноевропских
земаља у то вријеме већ су биле у успону, тако да је Планом само додато
неколико процентних поена раста привредама Њемачке, Француске, Италије
и осталих земаља Западне Европе 47. Иза овог америчког подухвата стајали
су и њени политички и економски интереси. Почетак хладног рата подстакао
је САД да играју главну улогу у уређењу европских односа. Америка је, иако се
Други свјетски рат тек завршио, озбиљно разматрала посљедице евентуалног
њемачког опоравка и сматрала да га мора имати под контролом. Послијератна
безбједност САД-а зависила је од јачине америчког учешћа у међународним
односима, а непосредна опасност долазила је од стране Совјетског Савеза са
Истока и националних комунистичких партија на Западу. Са економске стране,
без економског раста у Европи, амерички извоз би дјелимично стагнирао. По
њиховом мишљењу, јединствено европско тржиште било је основни предуслов
42
43
44
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Аустрија, Белгија, Данска, Француска, Грчка, Ирска, Исланд, Италија, Луксембург, Норвешка,
Холандија, Португал, Велика Британија, Шведска, Швајцарска и Турска.
Кошутић, Б., op.cit., стр.34.
Milward, A.S. (1984) The reconstruction of western Europe 1941-1951. University of California Press,
Berkeley and Los Angeles, стр. 2.
Највећи појединачни корисници средстава Маршаловог плана биле су Велика Британија 23%,
Француска око 20% и западна зона окупиране Њемачке око 10%. Парадокс лежи у чињеници
да су највећи дио средстава примаоци потрошили у САД-у, јер је то била једина земља која је
имала робу за којом је у Европи владала потражња. Наведено према: Јовановић, М.Н., оp.cit.,
стр. 5.
Совјетски министар спољних послова је присуствовао конференцији потенцијалних
прималаца америчке помоћи, која је одржана у Паризу у јулу 1947. године, али се повукао након
што није успио да убиједи друге да одбију инсистирање САД-а за заједничким европским
захтјевом за помоћ.
Прокопијевић, М. (2009) Европска унија – увод . Службени гласник, Београд, стр.17.
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за мир у Европи и њено учешће у глобалном економском систему. Економски јака
и обновљена Европа неутралисала би сваку посредну опасност од комунизма и
Совјетског Савеза. Маршалов план је “заједно са Уговором о Сјеверноатлантском
савезу, за САД означио крај изолационистичке ере и почетак америчког вијека у
међународним односима”48.
Иако је Черчил, бар на основу његових званичних изјава, био заговорник
уједињене Европе, Велика Британија ће минимално учествовати у развоју
европских интеграција. Као једна од сила побједница Другог свјетског
рата, Велика Британија је себе видјела искључиво као глобалну силу чији
су спољнополитички приоритети били односи са САД-ом и са земљама
Комонвелта49. Идеја еврофедерализма била “анатема за Британију, државу
која је поносна на своје карактеристичне политичке институције и културу,
као и недавни ратни успех. Пренос надлежности био је добар за губитнике
са континента, а не за Британце победнике”50. Тако је због своје политичке
културе и вредновања националног суверенитета, те досљедности политици
само повременог укључивања у проблематку у континенталној Европи и
сматрајући себе посредником између САД-а и Европе, али и да не би угрозила
своју економску оријентацију ка Комонвелту од почетка процеса европских
интеграција избјегавала блиско укључивање51. Ипак, управо ће економски
разлози, већ почетком шездесетих година прошлог вијека, узроковати промјену
британског односа према евроинтеграцијама.
Иницијатор почетних корака у покретању процеса европских интеграција
процесу била је Француска. Иако није учествовала на двије конференције52 на
којима су В. Британија, Совјетски Савез и САД одлучивали о њемачком питању
и судбини Источне Европе, преузела је улогу покретача европских интеграција,
прије свега из сопствених интереса. Њена економија била је у дубокој кризи и
прије рата и било је јасно да Француска неће повратити ни дјелић старе славе
и постати поново велика сила уколико не приступи радикалном економском
опоравку и обнови.
Политичка и економска сарадња и интеграција у послијератном периоду
нису биле могуће док се не ријеши њемачко питање. Угаљ и челик били су, крајем
19. и средином 20. вијека, основа индустријске и економске моћи у Европи.
Њемачка је, захваљујући области Рура, својој величини, положају и природном
богатствима, била предодређена да буде водећа економска сила Европе.
Најважнији “прикривени” европски проблем након Другог свјетског рата био
је - контрола над Руром. Кључно питање било је “како ослободити огроман
48
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Hogan, М. J. (1987) The Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe 19471952. Cambridge University Press, стр. 2.
Динан, Д., оp.cit., стр. 32.
Ibid.
Опширније видјети у: Milward, A.S. (2002) The UK and the European Community Vol. I: the rise and fall
of a national strategy, 1945–1963. Frank Cass Publishers, London.
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немачки економски потенцијал без ризика да се врати немачка хегемонија и
нова равнотежа снага”53. Сједињене Државе су жељеле економски јаку Њемачку
јер без ње нема ни јаке Европе, а самим тим ни јаког савезника у међународној
политици. Француска је, усљед јаке подршке и подстицаја САД-а, просто морала
бити лидер у рјешавању њемачког питања и развоју европских интеграција, што
ће Монеов план ускоро и потврдити.
Према Спинелију, након Другог свјетског рата дошло је до велике
трансформације у политичкој свијести Европљана, што је нешто сасвим ново
у европској историји. Вијековима су сусједне земље виђене као потенцијални
непријатељи против којих је било потребно бити на опрезу и спреман за борбу.
Али, након завршетка једног од најужаснијих ратова у европској историји, ови
сусједи се перципирају као пријатељски народи који дијеле заједничку судбину54.

5. Шуманова декларација и оснивање
европских заједница
Процес европске интеграције започео је Шумановом декларацијом, којој
припада “почасно место иницијалне каписле за почетак интеграционог процеса
стварања све тешње уније између европских народа”55. Савезници су 1949.
године основали Међународни управни орган чији је задатак био да контролише
производњу и дистрибуцију угља, кокса и челика у области Рура и постепено
преузме контролу над тешком индустријом Њемачке. Њемачка привреда се
полако опорављала, а савезници су морали наћи начин како да дозволе развој
привреде Западне Њемачке, који је омогућавао стварање одбрамбеног штита у
случају евентуалног напада Источног блока, а да истовремено трајно спријече
стварање јаке Западне Њемачке која би могла угрозити европски мир. Тражено
рјешење дао је Шуманов план.
Робет Шуман, француски министар спољних послова, схватио је да су
жеље Париза да има апсолутну контролу над Руром неоствариве и окренуо се
ка политици изградње европског заједништва, те учинио први конкретан корак
на том путу – предложио је стварање Европске заједнице за угаљ и челик која
би се темељила на француско-њемачком удружењу црне металургије. Приједлог
сличан овом изнио је и Конрад Аденауер, њемачки канцелар, 1. јануара 1949.
године. У тежњи да прекине једнострану савезничку контролу Рурске области, он
је предложио да се умјесто такве контроле оснује једно кооперативно удружење
које би било успостављено према међународном праву. У то удружење Њемачка
би укључила Рур, Француска своје лоренске руднике, а Француска, Луксембург и
Белгија укључиле би и своју тешку индустрију. Ову Аденауерову идеју, Фредерик
Ли, британски лабуриста, изнио је пред Савјетодавну скупштину Савјета Европе
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и она је укључена у препоруку Савјетодавне скупштине Комитета министара ове
организације. Ипак, приједлог није заживио с обзиром да је долазио из Њемачке
и то само три и по године након Другог свјетског рата. Европа тада, још увијек,
није била спремна за иницијативе које би долазиле из земље која је повела један
од најстрашнијих ратова у европској историји.
Жан Моне, комесар за план у тадашњој француској влади и федералиста,
убиједио је Роберта Шумана, француског министра спољних послова, да 9. маја
1950. године званично изнесе приједлог да се француско-њемачка производња
угља стави под заједничку контролу Високе власти, посебног тијела које би
управљало и организацијом која би била основана у том циљу, а отворена и
за друге државе. Ова Монеова идеја уобличена је у документ који је званично
назван Шуманова декларација, која ће постати основа цјелокупног процеса
европске интеграције. Моне је био идејни, а Шуман политички творац плана.
У декларацији Роберт Шуман истиче да: “свјетски мир не може бити сачуван
без чињења стваралачких напора сразмјерних опасностима које пријете миру.
Допринос који организована и животна Европа може да пружи цивилизацији је
незамјенљив за одржавање мирних односа. Европа неће бити створена одједном
или према јединственом плану. Европа ће бити створена постизањем конкретних
резултата којима ће се прво створити de facto солидарност. Уједињене нације
Европе захтијевају одстрањивање вјековног супротстављања између Француске
и Њемачке. Свака предузета активност мора на првом месту да се тиче ових
земаља. Имајући на уму овај циљ, француска влада предлаже предузимање
мјера у вези са једним ограниченим питањем. Она предлаже потпуно стављање
француско-њемачке производње угља и челика под окриље Високе власти
у оквиру организације која је отворена за учешће других европских земаља.
Удруживање производње угља и челика треба тренутно да пружи основ за
успостављање заједничких темеља за економски развој као први корак ка
европској федерацији, а уједно ће промијенити судбину оних региона који су
дуго времена били намијењени производњи ратне муниције и који су били
највеће жртве те производње”56.
Овој декларацији претходила је “њена озбиљна, детаљна и дискретна
елаборација у оквиру плана израђеног под идејним и оперативним руководством
једног убеђеног и страсног федералисте, али и искусног дипломате, технократе
и финансијског експерта, Жана Монеа”57, који је у тадашњој француској
администрацији био одговоран за избор рјешења којим би се ревитализовала
француска привреда. У декларацији су, у ствари, истакнути суштина и план
европског повезивања:
••

56
57

Европа неће бити створена одједном, она ће бити изграђена кроз
постепена практична достигнућа;

Шуманова декларација [Интернет]. Доступно на: http://europa.eu/about-eu/basic-information/
symbols/europe-day/schuman-declaration/index_en.htm [13.9.2020.]
Радивојевић, З. и Кнежевић-Предић В., op.cit., стр. 12.
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••

старо непријатељство између Француске и Њемачке мора бити
елиминисано;

••

акција се мора предузети одмах по једном ограниченом, али одлучујућем
питању. Француско-њемачка производња угља мора бити стављена под
заједничку Високу управу (власт). То је почетна акција која је отворена и
за учешће других европских земаља;

••

фузија ових економских интереса ће помоћи да се подигне животни
стандард и успостави Европска заједница;

••

одлуке Високе власти биће обавезујуће за све земље чланице. Висока
власт ће бити састављена од независних личности и имаће једнаку
заступљеност. Одлуке Високе власти биће законски примјенљиве58.

Декларација је предлагала конкретна рјешења за два главна европска
проблема у том периоду: рјешење за Рур (наднационална европска организација
за угаљ и челик) и рјешење за њемачко питање (имплициране једнакост и
недискриминација у будућој заједници и Европи). Избор земаља које ће бити
покретачи интеграција и црне металургије као прве области интегрисања није
био случајан. Црна металургија, односно угаљ и челик, тада су биле најважније
сировине за војну индустрију. Осим тога, црна металургија захтијева производњу
и дистрибуцију на велико па је погодна за прекогранично повезивање, а регије
богате угљом и челиком у ових шест земаља су територијално веома близу
(сјевер и сјевероисток Француске, запад и југозапад Њемачке и између њих
Бенелукс, те сјевер Италије).
Приjе званичног објављивања приједлога, Моне и Шуман су морали добити
одобрење три кључне стране: САД-а, Њемачке и Француске. Д. Динан истиче да
је “Конрад Аденауер, њемачки канцелар, прихватио план са ентузијазмом. Дик
Аченсон, амерички државни секретар, који је у Паризу ‘неочекивано’ боравио
од 7. маја због састанка министара спољних послова такође је прихватио план.
Америчка подршка била је исувише суштинска да би била препуштена случају”59.
Након стицања подршке САД-а и Њемачке, план су подржале и Шуманове колеге
у француској влади. Јавно објављивање плана услиједило је на званичној
конференцији за новинаре у Salon de l’Horlage Министарства спољних послова
Француске у касно поподне 9. маја 1950. године. Овај дан се од тада обиљежава
као Дан Европе.
У приједлогу садржаном у Шумановој декларацији примјетно је одсуство
треће европске силе и традиционалног француског савезника, Велике Британије.
Она није подржавала идеју о наднационалном повезивању, а са друге стране,
тада је била једина европска држава која је на својој територији имала сировине
кључне за црну металургију, угаљ и гвоздену руду, те стога није ни имала интерес
58
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да се укључује у заједницу са осталим европским земљама по овом питању. Ипак,
приједлог је остао отворен и за Велику Британију.
С обзиром на њен крајњи циљ и приједлог о начину његове реализације,
Шуманова декларација била је федералистичко-функционалистичког карактера.
Крајњи циљ био је политички, обезбјеђивање мира. Средство за остварење
тог циља је будућа европска федерација, до које ће се доћи поступно, тј. кроз
конкретна остварења која ће најприје да створе фактичку солидарност. Шуманова
декларација је, како сматра С. Самарџић, “била крајње политички реалистична с
обзиром на избор минималног секторског приступа интеграцији, а експлицитно
је отворила перспективу ширег и дубљег повезивања. Она је пројектовала модел
интеграције који је непосредни ефекат имао у трајном решењу два кључна
проблема новије европске историје – заједничка безбедност и привредни развој,
а посредан ефекат имаће у продубљивању и ширењу интеграције процесима који
ће тек уследити”60. Шуманова декларација означава се и као “главна прекретница
у француско-немачким односима у савременој историји Европе”61.
У јуну 1950. године сазвана је Међувладина конференција у Паризу која је
означила почетак преговора о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик, “прве
конкретне установе европске федерације”, како је предвиђено декларацијом.
Договорено је да ће почетак дјеловања ове заједнице истовремено бити крај
међународне власти за Рур, што се и догодило у другој половини 1952. године.
Француска, Њемачка, Италија, Холандија, Белгија и Луксембург су закључиле
18. априла 1951. године, у Паризу, Уговор о оснивању Европске заједнице за
угаљ и челик, који је ступио на снагу 24. јула 1952. године. Њиме је званично
основана Европска заједница за угаљ и челик62. Према члану 2. Уговора, циљ
ове заједнице био је да се кроз стварање заједничког тржишта за угаљ и челик
допринесе економској експанзији, расту запослености и животног стандарда у
Европи63. Њени основни политички циљеви били су “јачање француско-немачке
солидарности, прогнати авет рата и отворити пут ка европским интеграцијама”64.
Ова заједница је остварила ове циљеве и увела Европу у доба обнове и економског
интегрисања, првог корака који је неминовно према неофункционалистичком
ефекту преливања морао довести и до политичког повезивања. Моне је стварање
Европске заједнице за угаљ и челик називао “почетном фазом процеса секторске
интеграције европских држава, чији је крајни циљ политичка унија”65.
Приједлози о начинима за сарадњу и обезбјеђивање трајног мира на
европском тлу у периоду након завршетка Другог свјетског рата били су сасвим
60
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разумљиви с обзиром да су оба свјетска рата у размаку од двије деценије избила
управо на европском тлу. Зато су се први концепти о интеграцији (западне)
Европе након Другог свјетског рата односили на област безбједности. Питање
ремилитаризације Њемачке и страх од СССР-а након његове окупације Берлина
1948. године иницирали су конкретизовање захтјева за јачање европске
одбране. Након готово четири године непостојања њемачке државе, 23. маја
1949. године основана је Савезна Република Њемачка, а совјетска окупациона
зона је 7. октобра 1949. године прерасла у Демократску Републику Њемачку.
САД су вршиле снажан притисак на западноевропске савезнике да се дозволи
наоружавање Њемачке, уз њено укључење у НАТО, како би контролисале
поновно њемачко јачање до кога ће, с обзиром на њене потенцијале, неминовно
доћи. Своје присуство у Западној Европи и помоћ, у ствари, су условили овим
захтјевом.
Жан Моне, идејни творац Европске заједнице за угаљ и челик, поново је
примијенио модел из Шуманове декларације и сачинио приједлог о одбрамбеној
интеграцији, који је званично представио француској скупштини премијер
Рене Плевен, 24. октобра 1950. године. У Плевеновом плану, скици Европске
одбрамбене заједнице, истиче се да је кориштење методологије из Шуманове
декларације на пољу одбране начин да се избјегне непожељно стварање
њемачке војске под њемачком командом, које са собом носи ризик од обнове
њемачког милитаризма, те се стога предлаже рјешавање проблема њемачког
наоружавања кроз нову формулу - стварање европске војске. Та војска била би
створена потпуном фузијом националних армија западноевропских држава,
укључујући и њемачке снаге, а њом би управљао заједнички, наднационални
институционални систем који би чинили европски министар одбране, савјет
министара и скупштина. Војска би се финансирала из заједничког буџета, а њено
постојање ни на који начин не би угрожавало већ постојеће и нове ангажмане
у оквиру НАТО-а. Француска скупштина је прихватила план, а одобрили су га и
НАТО и Савјет Европе.
Да би СР Њемачка могла постати потписница овог уговора и учествовати
равноправно у интеграционим процесима, морао јој је бити укинут окупациони
статус. Дан прије закључења уговора, 26. маја 1952. године у Бону, В. Британија,
Француска, САД и СР Њемачка потписале су Конвенцију о односима ове три
силе и СР Немачке, којом се укида њен окупациони статус. Враћена су јој пуна
овлашћења у погледу унутрашњих и спољних послова уз одређене услове 66.
Коначно, шест држава чланица Европске заједнице за угаљ и челик су 27. маја 1952.
године, у Паризу, закључиле Уговор о оснивању Европске одбрамбене заједнице.
Према члану 1. Уговора, државе потписнице успостављају Европску одбрамбену
заједницу, наднационалног карактера, која има заједничке органе, заједничке
66
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оружане снаге и заједнички буџет. Заједница има искључиво дефанзивне циљеве
и осигурава безбједност држава чланица ЕЗ од сваке агресије и учествује у
западноевропској одбрани у оквиру Сјеверноатлантског савеза.
Још у току преговора о закључивању овог уговора, било је јасно да ће без
усаглашавања спољних политика држава чланица тешко функционисати и
Европска одбрамбена заједница. На првом састанку Савјета министара Европске
заједнице за угаљ и челик, 10. септембра 1952. године у Луксембургу, усвојена је
резолуција којом се Скупштина ЕЗУЧ позива да изради Нацрт уговора о оснивању
Европске политичке власти. Нацрт уговора је 9. марта 1953. године Ad hoc
скушпштина, којом је предсједавао федералиста Спак, поднијела министрима
спољних послова шесторке. Нова организација је у складу са иницијативама које
су јој претходиле названа Европска политичка заједница, али се у званичном
тексту користио назив Европска заједница. Према члану 2. Уговора њени
општи циљеви, између осталог, били су: обезбјеђивање координације спољних
политика држава чланица у питањима заједничким за опстанак, безбједност или
просперитет Европске заједнице; допринос заштити људских права и основних
слобода у државама чланицама; унапређење економског развоја, запошљавања
и животног стандарда у државама чланицама, нарочито кроз постепено
успостављање заједничког тржишта и др. Ова заједница је у року од двије године
требала да замијени Европску заједницу за угаљ и челик и Европску одбрамбену
заједницу.
Уговор о оснивању Европске одбрамбене заједнице су ратификовале
земље Бенелукса и Западна Њемачка, а Италија је чекала исход ратификације у
Француској. Пројекат о Европској одбрамбеној заједници, на крају је “уништио”
његов покретач и творац, Француска. Национална скупштина Француске је 30.
августа 1954. године одбила ратификацију Уговора о Европској одбрамбеној
заједници. У позадини пројекта, ипак, је била чињеница да он узима Француској
један од симбола суверености, поново наоружава Њемачку, док вишевјековни
супарник у борби за европску доминацију, Уједињено Краљевство, задржава
националну војску. Или, како је то Де Гол објаснио, “међу свим великим нацијама
које данас имају своју војску, Француска би била једина која би изгубила своју”,
.... “гарантујем да европска војска неће бити направљена. Ја ћу предузети против
ње све што је у мојој моћи”67.
С обзиром да је за усвајање статута Европске политичке заједнице
прво требало ратификовати Уговор о Европској одбрамбеној заједници,
одбијање Француске да ратификује овај уговор одложило је на неодређено
вријеме и пројекат о Европској политичкој заједници. Заговорници европског
федерализма неуспјех ова два пројекта виде као “највећу изгубљену шансу у
историји евроинтеграција, а 1954. годину означавају прекретницом на којој је
Европа погрешно скренула”68.
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Иако се није укључила у пројекат о Европској одбрамбеној заједници,
управо захваљујући Великој Британији идеја о повезивању западноевропских
држава на пољу одбране није остала у потпуности нереализована. Она је
предложила трансформацију одбрамбене организације из Бриселског уговора
из 1948. године. Потписнице овог уговора, Велика Британија, Француска и земље
Бенелукса, којима су се прикључиле Италија и СР Њемачка, закључиле су 23.
октобра 1954. године, у Паризу, измијењен Уговор о економској, социјалној и
културној сарадњи и колективној самодбрани, којим је умјесто Западне уније,
њеном трансформацијом, основана Западноевропска унија. Основни циљ савеза,
да обезбјеђује колективну одбрану чланица од спољне агресије69, остао је исти.
Новина је нераскидиво везивање овог система одбране за НАТО. Договорено је
и да ваздушне и копнене снаге земаља чланица Западноевропске уније, које су
стациониране у Европи, буду под командом врховног савезничког команданта за
Европу70. Један од закључака конференције био је да се Западна Њемачка прими
у НАТО, чија је чланица и постала 1955. године. Евентуална совјетска агресија
била је главни безбједносни проблем за државе чланице Европских заједница
у периоду хладног рата. Заштиту су им обезбјеђивали НАТО и Западноевропска
унија, она додуше само формално, те су државе чланице сматрале да нема
разлога за развој самосталне европске безбједносне политике и одбране.
“У ситуацији блоковске поделе, која је пролазила средишњим простором
Европе, стари (западно) европски свет је своју политичку позицију проценио
као некомпетативну, те поред политичке и војне партиципације у једном од
блокова (НАТО-у) није имао потребу за аутентичним политичким, па стога ни
одбрамбеним, самоорганизовањем, те је дао стратешку предност привредном
самоорганизовању”71.
Након неуспјелог покушаја стварања Европске одбрамбене заједнице и
Европске политичке заједнице, шесторка се окренула продубљивању економске
интеграције - то је била умјеренија, реалнија и једина остварљива идеја. На
основу сопственог искуства у привредним интеграцијама, земље Бенелукса, које
су 1944. године потписале Конвенцију о стварању царинске уније72, предложиле
су партнерима из Европске заједнице за угаљ и челик интеграцију привредних
дјелатности које су биле повезане са угљем и челиком. Пол Анри Спак, белгијски
министар спољних послова, у мају 1955. године припремио је меморандум, у име
земаља Бенелукса, који је укључивао Монеов приједлог о ширењу интеграција
на област атомске енергије и приједлог о успостављању заједничког тржишта.
Овај тзв. Бенелукс меморандум објединио је идеју атомске енергије и царинске
уније. Велика Британија је поново одбила да учествује. За земље осниваче ЕЗУЧ-а
предложени коцепт економских интеграција имао је смисла јер су у највећем делу
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Према чл. 5. Уговора, у случају да једна или више страна уговорница буде предмет оружане
агресије остале стране потписнице ће јој пружити помоћ свим средствима, укључујући и војна.
Један од два стратешка команданта НАТО-а.
Самарџић, С., op.cit., стр. 21.
Конвенција је почела да се примjењује 1948. године.
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трговале између себе за разлику од Британије, чији се највећи дио трговинске
размјене одвијао са земљама које не припадају овој групи.
Преговори на међувладином нивоу започели су 26. јуна 1956. године у
Бриселу, а окончани су 25. марта 1957. године у Риму потписивањем Уговора о
Европској економској заједници и Уговора о Европској заједници за атомску
енергију (римски уговори). Уговори су ступили на снагу 1. јануара 1958. године.
Основни циљ ЕЕЗ био је да усмјери државе чланице ка економској интеграцији
која би обухватила све привредне гране и заснивала се на четири основне слободе
– слободи кретања радника, услуга, капитала и роба, уз креирање сопствених
политика. Према члану 2. Уговора, задатак Заједнице је да “успостављањем
заједничког тржишта и постепеним уклађивањем економских политика држава
чланица, унапређује широм Заједнице складан развој привредних делатности,..
али и ..тешње односе међу земљама које обједињује73. Усклађивање економских
политика чланица и успостављање заједничког тржишта требало је да резултира
и њиховим политичким зближавањем.
Још у току преговора о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик, Жан
Моне је истицао да угаљ престаје бити основа индустријског развоја и војне
моћи Европе и да ће атомска енергија у потпуности замијенити угаљ и нафту у
будућности. Увидио је значај, али и опасност нуклеарног наоружања74. Сматрао је
да би паралелно са оснивањем Европске економске заједнице требало основати
и заједницу која би контролисала и усмјеравала развој атомске енергије у
Европи. На тај начин би се обезбиједила средства за ову изузетно скупу област
истраживања и осигурала сарадња европских држава на овом пољу, што би
спријечило апосолутну доминацију било које од њих. Овлаштења Евроатома
била су ограничена искључиво на цивилну употребу нуклеарне енергије, а имала
су за циљ и да сједине средства нуклеарне индустрије свих земаља чланица.
Тако су оснивањем ове три европске заједнице постављени темељи данашње
Европске уније која, иако је још увијек далеко од федерације као крајњег циља
прокламованог у Шумановој декларацији 1950. године, ипак представља
најуспјешније остварење идеје европског јединства у досадашњој европској
историји.
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Уговор о оснивању Европске економске заједнице [Интернет]. Доступно на: http://europa.eu/
legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_en.htm [16.9.2020.]
Опширније видјети у: Динан, Д., Све ближа унија – Увод у европску интеграцију, стр. 48.
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6. Закључак
Најуспјешнији облик европског интегрисања у историји Старог континента
је данашња Европска унија, политичко-правна творевина каква до сада није
постојала у међународним односима. Њени темељи постављени су покретањем
процеса европских интеграција средином прошлог вијека, када је Европа
након два свјетска рата која су почела на њеном тлу била потпуно уништена
и подијељена. Већ на почетку овог процеса издвојила су се два доминантна
концепта интеграције (западне) Европе, која преовладавају и данас: први,
политички концепт интегралног федерализма (предводница Француска, касније
Њемачка), те као други, концепт униониста/суверениста који се заснивао на
потреби међудржавне сарадње уз потпуно очување суверенитета националних
држава (Велика Британија). Оно што је заједничко свим приједлозима европске
интеграције, од тада па до данас, без обзира који су тип од ова два концепта, је
да у својој основи имају неки вид европског уједињења. На крају да се вратимо
“Черчилу, Спинелију, али и Монеу, Шуману и Делору – нико од њих није тврдио
да ће тај пројекат европског заједништва бити једноставан, јефтин и лак. Али
су тврдили да је његова додатна вредност толика да одговара на највећи број
проблема за Европљане (и безбедносне и економске природе), заправо, да
одговара интересима Европе”75.
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Мишчевић, Т. (2016) Седам деценија идеје ЕУ – како даље или како назад?. op.cit., стр.12.
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O statusu engleskog u institucijama Evropske unije prije i poslije BREXITA

UDK 811.111:061.1EU
Sažetak: Engleski je postao jedan od službenih jezika Evropske unije (EU) od
1973. godine. Međutim, sve do početka 90-ih godina prošlog stoljeća, najzastupljeniji
službeni jezik EU bio je francuski. Kako se EU kontinuirano širila, te uzimajući u obzir
činjenicu da je u nekim državama članicama engleski (oduvijek bio) zastupljen ili kao
drugi ili kao izrazito popularan strani jezik, engleski je veoma brzo postao univerzalni
jezik komunikacije u institucijama EU. Nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo obznanilo
da želi napustiti EU (2016), jedna od “instant – posljedica” takve odluke bio je početak
ozbiljne javne rasprave u vezi s budućim statusom engleskog jezika. Jedni su se nadali
da će Brexit osloboditi lingvistički prostor za neke druge jezike (naročito francuski),
dok su drugi bili užasnuti ovakvim scenarijem. Ovaj rad daje pregled najvažnijih
društveno-političkih i lingvističkih činjenica koje su uticale na nastanak euroengleskog,
kao jezičkog standarda institucija EU nakon Brexita. Rad se posebno dotiče ilustracije
leksičkih i nekih gramatičkih osobina euroengleskog kako bi se skrenula pažnja da se
ova varijanta ne smije izjednačavati s britanskim engleskim. Rad ima za cilj da skrene
pažnju na važnost postojanja i pravilnog shvatanja euroengleskog, naročito među
prevodiocima, terminolozima, lingvistima i ostalim resornim stručnjacima koji su
uključeni u proces evropskih integracija u BiH.
Ključne riječi: Brexit, euroengleski, Evropska unija, britanski engleski, varijanta

On the status of English in the EU Institutions before and after Brexit
Abstract: English became an official language of the European Union (EU) in 1973.
However, until 1990s, the dominant language of the EU was French. Over the years, as
new member states joined the Union, some of which had English as a second or a very
popular foreign language, the use of English as a lingua franca in the EU institutions
has rapidly grown. When the UK announced its withdrawal from the EU (2016),
one immediate repercussion of such decision was the beginning of public debates
regarding the future status of English. Some hoped Brexit could have finally cleared
some linguistic space for some other languages (French), while others were horrified
by such scenario. This paper gives an overview of the most important sociohistorical
factors which have led to the creation of Euro-English which continues to serve as the
primary working language of the EU institutions after Brexit. In addition, the paper also
discusses some features of Euro-English vocabulary and grammar for the purpose of
highlighting that Euro-English must not be confused with British English. The paper
is expected to raise awareness on the importance of Euro-English among translators,
interpreters, terminologists and other experts involved in the process of European
integration in Bosnia and Herzegovina (BiH).
Key words: Brexit, Euro-English, European Union, British English, official language
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1. Uvod
U institucijama Evropske unije engleski jezik oduvijek je uživao poseban status.
Postao je jedan od službenih jezika još davne 1973. godine, i to nakon nizozemskog,
francuskog, njemačkog i italijanskog (1958).
Do 1997. godine francuski je bio najčešće upotrebljavani jezik koji se koristio u
institucijama tadašnje Zajednice (engl. European Economic Community)1. Međutim, od
1997. dolazi do značajnog jezičkog preokreta, budući da engleski polako, ali sigurno
počinje sve više da se ističe kao vodeći radni jezik (engl. working language) institucija.
Kolika je učestalost upotrebe engleskog jezika u institucijama Evropske unije danas
najbolje pokazuje podatak da se više od 80% pravnih akata (nacrt) prvobitno izrađuju
na engleskom jeziku2.
Imajući u vidu ustrojstvo Evropske unije, kao i njenu dugogodišnju višejezičnu
politiku, vijest da je Ujedinjeno Kraljevstvo odlučilo da napusti Evropsku uniju (2016)
otvorila je mnogobrojna pitanja u vezi sa statusom engleskog jezika u post-Brexit eri.
Tako se od 2016. godine u javnom medijskom prostoru sve više počelo špekulirati
o sudbini engleskog.
Dok su jedni priželjkivali “brisanje” engleskog s liste službenih jezika i grandiozni
povratak nekih drugih jezika (naročito francuskog), drugi su se takvog scenarija
pribojavali3.
S druge strane, govorilo se i o nekoj vrsti legitimnog ostanka i opstanka engleskog,
pa su se sve češće spominjale Republika Malta i Republika Irska. Prisjetimo se da su ove
dvije države po prijemu u Evropsku uniju nominirale irski i malteški kao svoje službene
jezike (iako engleski jeste jedan od službenih jezika u ovim zemljama). Ideja o kojoj se
govorilo bila je usmjerena na prijedlog da Republika Malta i/ili Republika Irska malteški
ili irski jednostavno “zamijene” engleskim jezikom, čime bi engleski ostao na listi
službenih jezika4.

1

2
3

4
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Evropska ekonomska zajednica (EEZ) i Evropska zajednica za atomsku energiju (EURATOM). Za
više informacija vidjeti: Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine (2010) Europska
ekonomska zajednica [Internet]. Dostupno na: http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.
aspx?id=5890&langTag=bs-BA [5.9.2020.]
Za više informacija vidjeti: Evropska komisija (2010) Study on Lawmaking in the EU Multilingual
Environment [Internet]. Publication Office of the European Union, Luxembourg.
Za više informacija vidjeti: Le Bourdon, A., Dalmar, C. & Cragg, G. (2019) EU after Brexit: Will the
French language make a comeback? [Internet]. Dostupno na: https://www.france24.com/en/
europe/20191017-eu-after-brexit-will-the-french-language-make-a-comeback-1 [2.9.2020.]
Svaka država članica ima pravo delegirati samo jedan jezik kao svoj službeni. Za više informacija
vidjeti: European Union (2020) EU Languages [Internet]. Dostupno na: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/eu-languages_en [3.12.2020.]
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Međutim, iz ugla Republike Malte i Republike Irske, ovim prijedlogom otvorena
su mnogobrojna pitanja “jezičko-patriotske” prirode5, zbog čega se ništa od svega
navedenog, ipak, nije dogodilo.
Iako su s Brexitom nastale mnoge jezičke turbulencije po pitanju budućeg statusa
engleskog jezika, engleski, bez imalo sumnje, i poslije Brexita ostaje najzastupljeniji
radni jezik u institucijama EU, pri čemu se ova varijanta engleskog danas zove
euroengleski (Smokotin et al., 2014; Mańko, 2017; Bolton & Davis, 2017; Jenkins, 2017; Le
Bourdon et al., 2019; Skapiner, 2016.)
U ovom radu dat je pregled najvažnijih historijskih i jezičkih činjenica na temelju
kojih je nastao euroengleski, kao jezički standard koji se i nakon Brexita nastavlja
aktivno koristiti u institucijama Evropske unije. Rad se dotiče i opisa nekih lingvističkih
osobina euroengleskog, kako bi se posebno skrenula pažnja na to da se euroengleski
ne smije izjednačavati s britanskim engleskim. Cilj rada je da se svima onima koji se
aktivno bave evropskim integracijama u Bosni i Hercegovini (lingvisti, prevodioci,
terminolozi, lektori, resorni stručnjaci s dobrim poznavanjem engleskog jezika) skrene
pažnja na važnost i razumijevanje euroengleskog kao zasebnog jezičkog sistema koji se
svakodnevno razvija.

2. Engleski kao lingua franca
Da bi se shvatio razvojni put i nastanak euroengleskog, potrebno je uzeti u obzir
nekoliko važnih činjenica koje se tiču razvojnog puta engleskog kao univerzalnog jezika
komunikacije. Prvo i osnovno, važno je razumjeti da je izraz “engleski jezik” krovni
termin koji se grana na veliki broj tzv. varijatni engleskog jezika, pa se tako danas govori,
naprimjer, o britanskom engleskom, američkom engleskom, australijskom engleskom
itd.
S historijske tačke gledišta, britanski engleski smatra se pretečom svih ostalih
varijanti6, ali to nikako ne znači da su sve varijante engleskog jezika identične. Svaka od
njih razvila se na temelju britanske, ali je vremenom svaka varijanta postala zaseban
jezički sistem sa svojim prepoznatljivim karakteristikama koje su najvidljivije na planu
leksike. Naprimjer, izraz Shadow Cabinet7 (bos. osn. zn. kabinet opozicije smješten u
zgradi parlamenta) tipičan je izraz koji se koristi u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je,
5

6

7

Za više informacija vidjeti: Ginsburgh, V., Moreno-Ternero, J. & Weber, S. (2018) The fate of English in
the EU after Brexit: Expected and unexpected twists [Internet]. Dostupno na: https://voxeu.org/article/
english-language-eu-after-brexit [5.9.2020.]
Za više informacija o varijantama engleskog jezika vidjeti: Bolton, K. & Davis, D. R. (2006). A content
analysis of World Englishes. World Englishes, 25 [Internet]. Dostupno na: https://doi.org/10.1111/
j.0083-2919.2006.00442.x [3.12.2020.]
“The Shadow Cabinet is the team of senior spokespeople chosen by the Leader of the Opposition
to mirror the Cabinet in Government. Each member of the shadow cabinet is appointed to lead on a
specific policy area for their party and to question and challenge their counterpart in the Cabinet. In
this way the Official Opposition seeks to present itself as an alternative government-in-waiting.” Za
više informacija vidjeti: UK Parliament (2019) Shadow Cabinet [Internet]. Dostupno na: https://www.
parliament.uk/siteinformation/glossary/shadow-cabinet/ [15.8.2020.]
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naprimjer, Secretary of State (bos. državni sekretar) tipičan za unutrašnje uređenje
Sjedinjenih Američkih Država.
Pored pomenutog, važno je napomenuti da se danas u sredstvima informiranja
veoma često može čuti da je engleski lingua franca, pa je važno pojasniti nekoliko
detalja. Prije svega, izraz lingua franca je italijanskog porijekla, koji, prema definiciji,
predstavlja jezik koji se koristi za komunikaciju između pojedinaca koji ne dijele isti
maternji jezik8. Međutim, važno je napomenuti da engleski jezik nije oduvijek uživao
ovaj status. Tako se, naprimjer, u 18. stoljeću pod izrazom lingua franca podrazumijevao
miks italijanskog, španskog, francuskog, arapskog, grčkog i turskog, koji se koristio
u većini luka Sredozemnog mora9. Što se tiče engleskog jezika, kao što napominje
Crystal (2013), engleski je, historijski gledano, postao lingua franca iz nekoliko razloga,
odnosno zbog a) razvoja Britanskog Carstva i imperijalizma, b) rapidnog razvoja nakon
industrijske revolucije koja počinje na tlu Ujedinjenog Kraljevstva u 17. stoljeću, kada
jezik nauke i tehnologije postaje engleski, i c) činjenice da u 19. stoljeću engleski postaje
jezik međunarodnog bankarstva, odnosno “jezik funte i dolara”. Ove tri stavke ujedno
opisuju prvu etapu ekspanzije engleskog kao lingua franca jezika.
Druga faza počinje nakon okončanja Drugog svjetskog rata (1945), kada se na tlu
Evrope počinje osjećati snažan uticaj Sjedinjenih Američkih Država, naročito u pogledu
revitalizacije tadašnje, ratom pokošene, evropske ekonomije. Drugim riječima, u ovom
periodu Sjedinjene Američke Države pozicioniraju se kao jedna od vodećih svjetskih
sila, s čim počinje i sve veća popularizacija američke kulture koju neizostavno prati
promocija engleskog jezika. Popularnost engleskog u Evropi prati i proces sve češćeg
uvođenja engleskog kao stranog jezika u škole, i to naročito u onim zemljama u kojima
to ranije nije bio slučaj (zemlje istočne Evrope).
I na kraju, treća etapa ekspanzije engleskog kao lingua franca jezika veže se za
početak 80-ih godina 20. stoljeća kada započinje razvoj informacionih tehnologija,
odnosno masovna proizvodnja personalnih računara, a nešto kasnije i razvoj interneta.
Budući da su ovi novi proizvodi potekli iz engleskog govornog područja (Sjedinjene
Američke Države), samim tim je sasvim logično zašto je korisnički jezik na početku
računarske i internetske ere bio (i u velikoj mjeri ostao) engleski.
Ako tome još dodamo činjenjicu da s razvojem informacionih tehnologija počinje
i veoma brza razmjena informacija, postaje sasvim jasno zašto na međunarodnom
planu engleski nezaustavljivo postaje “jezik svih”, odnosno lingua franca (Smokotin et
al., 2014).

8
9
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Cambridge Dictionary (2019) [Internet]. Dostupno na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/lingua-franca [2.9.2020.]
Collins English Dictionary (2019) [Internet]. Dostupno na: https://www.collinsdictionary.com/
dictionary/english/lingua- franca [2.9.2020.]
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3. Engleski kao jedan od službenih jezika
u institucijama Evropske unije
Kada je riječ o statusu engleskog u institucijama Evropske unije, važno je spomenuti
da je 1958. godine, u skladu s članom 290. Ugovora o Evropskoj zajednici (sada član
342. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) i s članom 190. Ugovora o Euratomu,
Vijeće donijelo Uredbu br. 1, kojom se propisuju službeni jezici tadašnje Zajednice. To
su tada bili službeni jezici u službenoj upotrebi tadašnjih punopravnih država članica,
odnosno: nizozemski, francuski, italijanski i njemački.
Ujedinjeno Kraljevstvo postalo je ravnopravna članica tadašnje Zajednice 1973.
godine, a iste godine pridružuje se i Danska, pa se na listi službenih jezika našlo ukupno
šest jezika, odnosno nizozemski, francuski, njemački, italijanski, engleski i danski. Kada
je riječ o službenim jezicima, podsjetit ćemo se da se pod terminom “službeni jezik”,
najjednostavnije rečeno, podrazumijeva jezik koji, nakon što postane punopravna
članica, država delegira na listu službenih jezika kao maternji jezik (većine) građana i
službeni jezik države. Ovaj pojam proizlazi iz jednog od osnovnih principa funkcioniranja
institucija Evropske unije, a riječ je o principu višejezičnosti (engl. multilingualism).
Danas se u skladu s članom 55(1) Ugovora o Evropskoj uniji (engl. Treaty on European
Union) svi jezici država članica smatraju službenim jezicima (ukupno 24)10.
Šta ova višejezična situacija zapravo znači u praksi? To znači da se kompletna
zakonska legislativa EU objavljuje na svim službenim jezicima u Službenom glasniku
EU, što za posljedicu ima da se svaki građanin EU može informirati o svim pravnim
aktima, svojim pravima, obavezama, dužnostima, ali se i u svakom trenutku na svom
maternjem jeziku može obratiti institucijama EU putem službenog dopisa i/li upita
(Robertson, 2013: 15)11.
Međutim, ovdje je značajno posebno istaći i još jedan važan detalj. Od svog
utemeljenja pa do danas institucije EU britansku varijantu engleskog jezika smatraju
svojim standardom. O tome svjedoči i naredni paragraf:
“For reasons of stylistic consistency, the variety of English on which this Guide bases
its instructions and advice is the standard usage of Britain and Ireland (for the sake of
convenience, called ‘British usage’ or ‘British English’ in this Guide). (…)
Language usage. The language used should be understandable to speakers of British
English (defined in the introduction to this Guide as the standard usage of Britain and
Ireland). As a general rule, British English should be preferred, and Americanisms that are
liable not to be understood by speakers of British English should be avoided. However,

10

11

Višejezičnost u zakonodavstvu EU može se posmatrati u formi: a) originalnih (autentičnih) jezičkih
verzija ugovorâ, službenih jezika i radnih jezika (engleski, njemački i francuski) (Mańko, 2017: 1). Status
radnih jezika nije propisan nijednim od ranije spomenutih ugovora.
Autentičnost u ovom kontekstu znači da je u svim jezičkim verzijama sadržaj identičan. Najjednostavnije
rečeno, između autentičnih jezičkih verzija nijedna se ne ističe kao važnija po bilo kojem osnovu od
bilo koje druge. Autentičnost znači jednakopravnost. Još jednostavnije rečeno, sve jezičke verzije svih
zvanično objavljenih dokumenata imaju jednakopravan status (Robertson, 2010: 53).
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bearing in mind that a considerable proportion of the target readership may be made up
of non-native speakers, very colloquial British usage should also be avoided. (…)
British spelling. Follow standard British usage, but remember that influences are crossing
the Atlantic all the time (for example, the spellings program and disk have become
normal British usage in information technology, while sulpur has replaced sulphur in
scientific and technical usage). Do use a spellchecker, set to UK English, as an aid” (Style
Guide, 2020: 4 - 17)12.

Ova činjenica je od velike važnosti naročito zbog toga što engleski jezik koji se
koristi u institucijama Evropske unije nije britanski engleski13. Samim tim, pozivanje na
britansku varijantu na ovakav način može izazvati veliku konfuziju među svima onima
koji nisu izvorni govornici (britanskog) engleskog. Zbog svega navedenog, lako se pada
u zamku da “povjerujemo” da savladavanjem engleskog koji se koristi u institucijama
Evropske unije savladavamo u isti mah i britanski engleski. To, jednostavno, nije tačno14.
O čemu je, onda, ovdje riječ?

4. Od britanskog do euroengleskog
Iako je za razumijevanje nastanka varijante euroengleskog potrebno poznavati
malo širi kontekst koji je opisan ranije, za suštinsko shvatanje ove tematike najvažnije
je predznanje u pogledu organizacije i funcioniranja Evropske unije.
Kao što je općepoznato, EU nije država (iako ima i svoju himnu, valutu i zastavu),
već zajednica sa statusom međunarodne organizacije15. EU nema ustav, te se u tom
kontekstu u EU ne može govoriti ni o nacionalnom parlamentu, ni o nacionalnom
zakonodavstvu (što je, s druge strane, karakteristično za države članice)16.
12

13

14

15

16
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European Commission (2020) English Style Guide: A handbook for authors and translators in the
European Commission [Internet]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/styleguide_
english_dgt_en.pdf [3.9.2020.]
Ova konstatacija autorice temelji se na osnovu velikog broja naučnih i stručnih radova u kojima
se, naročito od Brexita 2016. godine, ističe postojanje euroengleskog, te na osnovu dugogodišnjeg
istraživanja autorice u smislu uporedne analize jezika britanskih propisa i jezika pravnih akata
Evropske unije. Što se tiče radova iz ove oblasti, za više informacija vidjeti: Smokotin et al., 2014;
Skapiner, 2016; Mańko, 2017; Bolton & Davis, 2017; Jenkins, 2017; Le Bourdon et al., 2019; Okičić, 2020.
Britanski engleski koji se koristi za potrebe izrade teksta britanskih propisa (pod kojim se
podrazumijevaju propisi Engleske i Velsa) ne koristi iste pravne termine, kao ni ista morfosintaksička/
sintaksička pravila. Jedna od najupečatljivijih razlika ogleda se u činjenjici da se “legal shall” više
ne koristi u britanskim propisima, što nije slučaj s pravnim aktima Evropske unije. S druge strane,
veliki broj termina koji se koriste u zakonodavstvu Evropske unije uopće ne postoje u britanskom
engleskom, npr. “competences”, “prejudices”, “comitology”, “planification” itd. (op.a.). Za više
informacija o lingvističkim osobinama jezika britanskih propisa vidjeti: Okičić, M. (2014) Lingvistička
analiza engleskog krivično-pravnog registra. Neobjavljena doktorska disertacija. Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo.
“Glavna razlika između EU i konvencionalne međunarodne organizacije je u tome što EU ima pravni
korpus koji se primjenjuje na sve njene države članice i ima prednost nad nacionalnim zakonodavstvom
u područjima “kompetencije” (odnosno odgovornosti) EU, uz potporu u obliku odluka Suda pravde”
(McCormick, 2008: 73).
Za više informacija o unutrašnjoj strukturi Evropske unije, organizaciji te načinu funkcioniranja vidjeti:
McCormick (2008) i Gasmi (2008).
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Pravni poredak EU temelji se na osnivačkim ugovorima koji predstavljaju primarne
izvore (McCormick, 2008), iz kojih se izvode sekundarni izvori prava EU, pod kojim se
podrazumijevaju: uredbe (engl. regulation), direktive (engl. directive), odluke (engl.
decision), preporuke (engl. recommendation) i mišljenja (engl. opinion).
Akti koje donose i usvajaju institucije EU ne zovu se zakoni, već pravni akti EU
(engl. legal acts)17.
Dalje, Evropska unija nije oduvijek bila zajednica koja se sastojala od (trenutno)
27 država članica (2020). To je zajednica koja se, kao što je općepoznato, postepeno
širila. “Širenje” je podrazumijevalo (i tada i sada) ulazak u proces evropskih integracija
putem kojeg se država koja želi postati država članica obavezuje da će uskladiti svoje
zakodnodavstvo s pravnom tečevinom Evropske unije i u skladu s tim provesti sve
neophodne reforme.
Podsjetit ćemo se ukratko i sljedećeg18. Da bi neka država postala država članica
EU, potrebno je da se prođe kroz više faza poprilično dugog procesa, a prvi korak je
podnošenje zahtjeva za članstvo. Nakon ovog koraka Vijeće EU razmatra zahtjev i
odlučuje o njemu. Ako je odluka pozitivna, Vijeće nalaže Evropskoj komisiji da pripremi
tzv. mišljenje o zahtjevu (Avis).
Na osnovu Mišljenja Evropske komisije, Vijeće EU odlučuje o narednim koracima u
procesu pristupanja EU, a Evropsko vijeće na političkom nivou potvrđuje odluku.
S jezičke tačke gledišta, u čitavom ovom procesu, popunjavanje Upitnika je,
bez imalo sumnje, jedan od najzahtjevnijih i najkomplikovanijih jezičkih poduhvata
s kojim se svaka država susrela19. Najjednostavnije rečeno, popunjavanje Upitnika
podrazumijeva opis cijelog unutrašnjeg ustrojstva jedne države i njenog aktuelnog

17
18

19

European Commission (2020) Types of EU Law [Internet]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/info/law/
law-making-process/types-eu-law_en [3.12.2020.]
Činjenice iznesene u nastavku preuzete su sa veb-stranice Direkcije za evropske integracije (DEI).
Za više informacija vidjeti: Direkcija za evropske integracije (2010) Zahtjev za članstvo [Internet].
Dostupno na: http://dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=4914&langTag=bs-BA [5.12.2020.]
“Na pripremi odgovora Bosne i Hercegovine na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, uključujući
i pravnu, stručnu i jezičku redakturu prevoda odgovora na engleski jezik, radila su 1.083 državna
službenika sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su bili imenovani na 1.600 pozicija u 35 radnih
grupa za evropske integracije (neki službenici su učestvovali u radu nekoliko radnih grupa). Pored toga,
u rad je bilo uključeno 15 članova Komisije za evropske integracije i 20 članova Kolegija za evropske
integracije. Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora. Uz odgovore i priloge, dostavljen je i
1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.), na koje su se institucije referirale u svojim odgovorima. Od
ukupno 3.242 pitanja iz Upitnika, 2.966 odgovora (91,50%) je tehnički finalizirano u 35 radnih grupa
za evropske integracije, 160 odgovora je usaglašeno na Komisiji za evropske integracije (4,95%), a 116
odgovora (3,55%) usaglasio je Kolegij za evropske integracije. Za potrebe prevođenja odgovara na
engleski jezik bilo je angažirano 140 vanjskih prevodilaca, čiji je rad koordinirala i nadzirala Direkcija
za evropske integracije. Na engleski jezik ukupno je prevedeno 31.177 prevodilačkih kartica. Evropska
komisija je 20. juna 2018. Bosni i Hercegovini dostavila 655 dodatnih pitanja iz Upitnika. Odgovori na
dodatna pitanja Evropskoj komisiji su uručeni 4. marta 2019”. Za više informacija vidjeti: Direkcija
za evropske integracije Bosne i Hercegovine (2019) Upitnik Evropske komisije [Internet]. Dostupno
na:
http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_strategija/Upitnik/BiHkandidatskistatus/default.
aspx?id=16795&langTag=bs-BA [9.9.2020.]
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stanja. Taj opis prvo se realizira na službenom jeziku države, nakon čega se kompletan
tekst (najčešće) prevodi na engleski jezik.
Zašto je sve ovo bitno spomenuti? Bitno je zbog toga što su pregovori dvosmjerna
komunikacija, što znači da su se, tokom pregovora, potencijalne države članice morale
predstaviti institucijama EU, na osnovu čega su se institucije EU morale upoznati s
hiljadama novih termina čija su značenja morale naučiti, te ih adekvatno koristiti
tokom pregovora20. S druge strane, i institucije EU morale su “opisati sebe”, svoje
nadležnosti, strukturu, integraciju, reforme itd. Drugim riječima, od svog nastanka pa
do danas, institucije EU veoma pažljivo osmišljavaju svoju terminologiju koja ne smije
biti dvosmislena i koja se ne smije preklapati sa značenjem termina koji se koriste za
komunikaciju o unutrašnjem uređenju bilo koje države članice. Zbog svoje ekspanzije
o kojoj smo ranije govorili, (britanski) engleski je poslužio kao veoma dobra osnova,
tim prije što sve države Evrope (nezavisno od toga da li su članice ili ne) imaju razvijenu
tradiciju izučavanja engleskog jezika i prevodilačke prakse21. Još jednostavnije,
britanski engleski poslužio je kao jezička osnova u koju su vremenom “utkane” nove
riječi, izrazi, fraze koji danas čine prepoznatljivu leksiku nove varijante engleskog jezika
pod nazivom euroengleski (engl. Euro-English)22.
Prema definiciji, euroengleski je nova varijanta engleskog koja se ne može izjednačiti
ni uporediti s bilo kojom postojećom varijantom. Tipično obilježje ove varijante je veliki
uticaj maternjeg jezika govornika kojima je engleski strani jezik i koji uticaj maternjeg
jezika prenose na engleski na polju leksike, gramatike i izgovora (Modiano, 2017). U tom
smislu, euroengleski krase mnogobrojni izrazi koji su nastali kao rezultat doslovnog
prevoda (npr. sistematizacija radnih mjesta > job systematisation, stručni saradnik >
expert associate). Rečenice su, također, često rezultat doslovnog prenošenja rečenične
strukture iz maternjeg u engleski (npr. Ne znam kada je Nizozemska postala država
članica EU > (doslovno)*23 I do not know when did the Netherlands become a Member
State of the EU, umjesto I do not know when the Netherlands became a Member State of
the EU, a riječi se često izgovaraju uz jaču ili veću primjesu akcenta iz maternjeg jezika
(engl. strong accent).
Imajući u vidu prirodu euroengleskog, neki autori, kao npr. Jenkins (2017), smatraju
da euroengleski uopće ne bi trebalo nazivati lingua franca, već multilingual franca,
budući da ova varijanta nastaje kombinacijom uticaja različitih govornika koji govore
različite (maternje) jezike, ali koji za potrebe međusobne komunikacije koriste engleski.
Imajući u vidu sve što je do sada rečeno, u nastavku ćemo se fokusirati na neke
lingvističke osobine euroengleskog.
20

21

22
23
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Naprimjer, u kontekstu Bosne i Hercegovine, institucije EU moraju razumjeti specifičnost unutrašnjeg
uređenja države na četiri nivoa vlasti, kao i posebno značenje termina “Federacija” i “Republika”
(op.a.).
Za više informacija vidjeti: Okičić, M. (2016) Translating Legislation From and Into English: An Overview
of Legal Translation Development in Post-Dayton Bosnia and Herzegovina. U: Buckingham, L. (ur.). The
Status of English in Bosnia and Herzegovina. Multilingual Matters, Bristol, UK, str. 245 - 266.
Susreće se još i izraz EU English ili Euro speak (op.a.).
Oznaka zvjezdica (*) znači da je primjer gramatički netačan (op.a.).
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5. O nekim lingvističkom osobinama euroengleskog
Što se tiče lingvističkih osobina na koje ćemo se osvrnuti u ovom dijelu rada,
najveća pažnja bit će usmjerena na opis leksike, nakon čega ćemo se kratko pozabaviti i
nekim gramatičkim osobinama24. Što se tiče vokabulara, važno je napomenuti nekoliko
činjenica. Prvo, kao što smo ranije spomenuli, euroengleski se razvio na temelju
britanske varijante, pa je sasvim logično da su neke riječi (iz pravnog britanskog) ostale
u upotrebi do danas i u euroengleskom. To je posebno slučaj s glagolima koji se koriste
u tekstu pravnih akata: be, have, apply, insert, substitute, mean, make, do, include, apply
(to), folllow, appear, consider, provide, request, require, amend, substitute, insert, omit,
delete25 .
Od ostalih vrsta riječi koje se u istom značenju pojavljuju i u britanskim i u pravnim
aktima EU, navodimo sljedeće primjere:
••

Imenice: article, order, paragraph, part, effect, power, competence, information,
purpose, authority, decision

••

Pridjevi: relevant, appropriate, following, reasonable, serious, responsible,
certain

••

Prilozi: otherwise, above, below, accordingly, reasonably, originally, mainly,
properly, indirectly, separately

••

Prijedlozi: in relation to, subject to, in respect of, by virtue of, in accordance
with, in connection with, on behalf of, on, to, by, for, under, with, on, at, from
after, before, within, without, against, during, about, into

••

Zamjenice: it, they, nothing, anything, them26.

Drugu grupu čine riječi preuzete iz pravnog britanskog, ali koje se u euroengleskom
koriste sa samo jednim (suženim) ili potpuno novim značenjem koje britanski engleski ne
prepoznaje. S obzirom na to da je za podrobnije razumijevanje ove tematike potrebno
dati i malo širi jezički kontekst, u nastavku ćemo se fokusirati na nekoliko primjera27.
Treaty je imenica koja na engleskom znači pregovaranje, pregovor, ugovaranje,
ugovor (Filipović, 1998: 1183). Ovo je važno razumjeti naročito zbog toga što se,
naprimjer, u kontekstu Bosne i Hercegovine ugovor (najjednostavnije rečeno) shvata
24
25

26

27

Za više informacija o euroengleskom vidjeti: Okičić, M. (2020) Do you speak Euro-English: Engleski u
zakonodavstvu Evropske unije. Dobra knjiga, Sarajevo.
Podaci u ovom poglavlju izneseni su na osnovu analize iz neobjavljene doktorske disertacije autorice
pod nazivom Lingvistička analiza engleskog krivično-pravnog registra (2014). Korpus disertacije čine
britanski zakoni iz oblasti krivičnog prava (oko 1000 stranica teksta) koji su preuzeti sa The Official
Home of UK Legislation - UK Statute Law Database [Internet]. Dostupno na: http://www.statutelaw.gov.
uk (op.a.).
Što se tiče zamjenica, u propisima Evropske unije kao najčešća se pojavljuje lična zamjenica it ili they,
kojom se (uglavnom) upućuje na države članice. Pretragom EUR-Lex baze, it se pojavljuje 347,359, he
61,667, a them 130,541 puta.
U ovom radu nisu navedeni svi primjeri koji se ubrajaju u ovu grupu isključivo zbog ograničenja
obima rada. Odabir primjera izvršila je autorica na osnovu ranijih studija, te uvjerenja da bi ilustracija
odabranih primjera mogla biti zanimljiva čitalačkoj publici koja se bavi ovom tematikom u Bosni i
Hercegovini (op.a.).
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kao dokument koji je pravnoobavezujući i koji može biti sklopljen (i obavezno potpisan)
između pravnih lica, fizičkog i pravnog lica, čije nepoštivanje podrazumijeva određene
pravne posljedice28. Međutim, u kontekstu EU ugovor je krovni dokument prava EU
(izvor primarnog zakonodavstva) i sklapa se između država članica. EU ne koristi termin
constitution (bos. ustav) budući da se pojam ustava veže za državu, a EU to nije29. Drugim
riječima, svako djelovanje EU zasniva se na ugovorima. Prema definiciji, ugovori EU su
“obavezujući sporazumi među državama članicama EU. U njima su utvrđeni ciljevi EU,
pravila za institucije EU, način donošenja odluka, te odnosi između EU i njenih država
članica. Svako djelovanje EU zasniva se na ugovorima”30.
Precision31 je imenica koja postoji u britanskom engleskom, nebrojiva je i znači
tačnost, preciznost, određenost. Ova imenica nije izvedena iz glagola to precise, koji ni
ne postoji u britanskom engleskom. Izvedena je iz pridjeva precise, koji znači (koji je)
tačan, precizan, određen (Filipović, 1998: 838). Međutim, u euroengleskom precision se
često koristi i kao glagol (u značenju precizirati, tačno odrediti), ali i kao oblik imenice
u množini (najčešće u sklopu izraza Without further precisions (detalji, specifikacije) u
značenju Bez ulaženja u dalje detalje. Primjer:
(1)

This proposal for a new basic regulation is justified because there is a need to precise the
objectives of the CFP. “The Committee urges the Commission (...) to precise which period

28

Parafraza na osnovu definicije: Ugovor – pravni posao zaključen suglasnim očitovanjem volja dviju
ili više osoba usmjerenim na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u
postanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa. Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane
suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima,
uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu
postojanju, sadržaju i identitetu davatelja izjave. Izjava volje mora biti učinjena slobodno i ozbiljno.
Ovisno o različitim pravnim odnosima, ali i subjektima koji ih sklapaju, ugovori se mogu podijeliti na:
međunarodnopravne, upravnopravne, porodičnopravne, građanskopravne itd. Najznačajniji tipovi
ugovora su: Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o zajmu, Ugovor o darovanju, Ugovor o zakupu, Ugovor o
najmu, Ugovor o doživotnom uzdržavanju, Ugovor o građenju itd. Za više informacija vidjeti: Portal
pravosuđa Bosne i Hercegovine (2010) Indeks pravnih pojmova [Internet]. Dostupno na: https://www.
pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=18244&vijesti_jezik=B [12.9.2020.]
Za više informacija vidjeti: McCormick (2010) i Gasmi (2008).
“A treaty is a binding agreement between EU member countries. It sets out EU objectives, rules for EU
institutions, how decisions are made and the relationship between the EU and its member countries”.
Za više informacija vidjeti: European Union (2020) EU Treaties [Internet]. Dostupno na: https://europa.
eu/european-union/law/treaties_en.
U kontekstu Evropske unije, riječ agreement označava sporazume koji se mogu sklapati između
Evropske unije i ostalih zemalja koje nisu članice Evropske unije (s jednom ili s više država). Sporazum
nema status ugovora. Sporazum se, obično, bez izlaganja nekim težim pravnoobavezujućim
posljedicama može raskinuti u bilo kojem trenutku, dok to nije slučaj s ugovorom. U kontekstu
Evropske unije, pod sporazumima se najčešće podrazumijevaju međunarodni sporazumi, naprimjer,
“agreements concluded by the European Union with non-member countries or with international
organisations in their specific areas of responsibility agreements concluded jointly by the Member
States and the European Union in areas of shared responsibility (‘mixed type’ agreements) decisions
of joint committees set up pursuant to an international agreement and comprising representatives of
the signatories for the purpose of administering the agreement”. Za više informacija vidjeti: EUR-Lex
(2020) International agreements [Internet]. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/
inter-agree.html#.
Primjeri od riječi precision do kraja rasprave o vokabularu (uključujući i primjere) preuzeti su iz
publikacije: Misused English words and expressions in EU Publications (Gardner, 2016). Primjeri koji nisu
preuzeti iz ove publikacije u tekstu su naznačeni fusnotama (CELEX broj).

29
30

31
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before confinement is meant. Article 32 provides that an intervention may be justified not just
by market failures but also in “sub-optimal investment situations”. Without further precisions,
this could lead to support for poorly justified financial instruments.

Punctual je pridjev i u standardnom britanskom znači (koji je) tačan, (koji je) na
vrijeme, (koji) ne kasni (Filipović, 1998: 866). U kontekstu euroengleskog, ovaj pridjev
najčešće se koristi u novom značenju, odnosno s vremena na vrijeme, povremeno,
periodično. Ova značenja pridjev punctual nema u britanskom engleskom. Primjer:
(2)

The management of the above mentioned feed sectors is subject to close co-operation with
the Member States through regular (generally monthly) meetings of the Standing Committee
on the Food Chain and Animal Health, section on Animal Nutrition, and punctual expert
groups meetings where appropriate.

Actual je pridjev i u britanskom engleskom znači stvaran, istinski, (onaj) o kome je
riječ (Filipović, 1998: 13), naprimjer, actual facts (bos. stvarne činjenice). Međutim, u
euroengleskom ovaj pridjev često se upotrebljava u značenju aktuelan (naprimjer: ono
što je trenutno aktuelno, ono o čemu se trenutno govori). Ovo značenje britanski engleski
ne bilježi32. Primjer:
(3)

This appropriation is intended to cover basic salaries of the staff, as listed in the attached
table, based on the actual regulations and on the probable adjustments.

Eventual je još jedan pridjev koji se u britanskom engleskom upotrebljava u
značenju krajnji, konačan, zaključan (Filipović, 1998: 368), naprimjer, eventual outcome
(bos. krajnji ishod). Međutim, u kontekstu euroengleskog ovaj pridjev upotrebljava se u
novom značenju – moguć, eventualan, koje britanski engleski ne bilježi.
(4)

They both opposed an eventual imposition of anti-dumping.

Animate je glagol koji u britanskom engleskom ima značenje udahnuti duh, dušu,
život, oživiti (Filpović, 1998, 35)33, npr. A smile suddenly animated her face. Međutim, u
euroengleskom ovaj glagol upotrebljava se u značenju animirati, (pred)voditi (nekoga),
podstaći na interakciju / aktivnost (npr. tokom sastanka, radne grupe itd.). Ovo značenje
britanski engleski ne bilježi. Primjer:
(5)

To support such a multidisciplinary and integrated approach, an EU Internal Security
Consultative Forum animated by the Commission together with Member States, European
Parliament, EU agencies, representatives of civil society, academia and of the private sector
could be considered.

(6)

The continuation of the process of improving the Commission’s reporting and management
information systems is expected to be animated by the Director of Budget Execution.

32

U bosanskom jeziku riječ aktuelan (pridjev) postoji, naprimjer: aktuelne vjesti, aktuelna dešavanja,
aktuelni trendovi. Međutim, ovo značenje potpuno se razlikuje od značenja koje riječ actual ima u
engleskom, a primjeri poput ovog (naprimjer, eventual > *eventualno) poznati su kao lažni parovi,
na koje je posebno važno obratiti pažnju prilikom prevođenja (engl. false friends) (op.a.). Za više
informacija vidjeti: Lažni prijatelji u engleskom jeziku: zamke doslovnog prevođenja (Kovačević, 2016).
Uz napomenu da se animate u engleskom pojavljuje i kao pridjev sa značenjem živahan, živ
(Filipović,1998: 35).
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Conference je imenica koja u standardnom britanskom označava konferenciju,
dogovor, sastanak, vijećanje (Filipović, 1998: 213). Međutim, u euroengleskom imenica
conference označava talk, lecture, presentation, odnosno (kraću) prezentaciju, (kraći)
govor ili (kraće) predavanje/obraćanje, kraća diskusija. Koji će od spomenutih prevodnih
ekvivalenata biti upotrijebljen, zavisi od konteksta. Primjer:
(7)

In this context, and in response to the concerns expressed by a number of colleagues, the
Medical Service is organizing a conference on Tuesday 12 October... A specialist doctor, M. Vic
Arendt, will answer any of your questions.

To transpose je glagol koji postoji u britanskom engleskom, ali se koristi kao
termin u matematici, lingvistici i muzici i ima sljedeća značenja: premjestiti, premetnuti,
prebaciti, mijenjati, promijeniti red, položaj (riječi) u rečenici, transponirati (Filipović,
1998: 1180). U euroengleskom ovaj glagol znači transponirati, odnosno ugraditi sadržaj
(npr. direktive u nacionalno zakonodavstvo države/a članice/a). Primjer:
(8)

The Commission shall, on the basis of the information provided by the Member States, publish
on its website the details of the provisions approved by each Member State which transpose
Chapter 3 of Title XI of Directive 2006/112/EC.

Modulation je imenica koja postoji u britanskom engleskom, ali se upotrebljava
u muzici, lingvistici, fizici (zvuk) i ima sljedeća značenja: prilagođavanje, usklađivanje,
mijenjanje, pregibanje (glasa), modulacija (radio) (Filipović, 1998: 699). U euroengleskom
ova riječ je zaživjela u značenju reduction, odnosno smanjenje. Primjer:
(9)

The voluntary modulation should take the form of reducing direct payments within the
meaning of Article 2(d) of Regulation (EC) No 1782/2003’158. Regulation (EC) No 73/2009
established a system of compulsory, progressive reduction of direct payments (“modulation”).

Axis je imenica koja postoji u britanskom engleskom kao termin koji se koristi
najčešće u geometriji i anatomiji. Ova riječ ima sljedeća značenja: osovina, os, stabljika,
zraka koja prolazi kroz sredinu oka, središnji dio nekog organa, osovina. Međutim, u
euroengleskom imenica axis ima značenje set mjera koje imaju određeni cilj. Pored toga,
ova imenica uvijek se javlja u kombinaciji s nekim drugim riječima na nivou fraze, pa se
tako pod priority axis podrazumijeva priority (bos. prioritet), strategic axis u značenju
strategic priority34. Primjer:
(10) Article 77 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (hereinafter the “General Regulation”)
provides that the interim payments and the final balance shall be calculated by applying the
co-financing rate for each priority axis laid down by the Commission decision adopting the
operational programme concerned’.

34
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“The use of the word ‘axis’ that is often found in EU documents (‘a coherent group of measures with
specific goals’) appears to derive from the French (possibly from the meaning ‘general direction’
cited in the ‘Petit Robert’). This usage does not exist in English, where the word is used primarily
in geometry, anatomy and politics (‘the Axis powers’ or the ‘axis of evil’). This term is particularly
unfortunate in the plural because the untrained reader will almost inevitably mistake it for the plural
of ‘axe’. Curiously, in EU texts, ‘axes’ can also be roads, particularly important ones. Alternatives:
Depending on the context: priority axis = priority; road axis= road (sometimes trunk road); strategic
axis= strategicpriority etc. If you have to use the EU term here, you really do need to explain it”
(Gardner, 2016: 16).
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(11) ‘Priority’ in Parts Two and Four of this Regulation means the ‘priority axis’ referred to in Part
Three of this Regulation for ERDF, ESF and the Cohesion Fund and the ‘Union priority’ referred
to in the EMFF Regulation and in the EAFRD Regulation35.

I na kraju, važno je spomenuti i treću grupu riječi koje su, možda, i najzanimljivije
u kontekstu euroengelskog, budući da se ovdje radi o riječima koje ne postoje u
britanskom engleskom. U nastavku navodimo nekoliko primjera i pojašnjenja u skladu
s tim.
Expertises – oblik imenice expertises ne postoji u britanskom engleskom jer je
imenica expertise nebrojiva i u standardnom britanskom engleskom ima značenje
ekspertiza, stručnost (Filipović, 1998: 376). Međutim, u euroengleskom ova imenica
izuzetno često se koristi u obliku množine i pritom ima značenje procjena koju je izvršio
stručnjak. Pored spomenutog, ova imenica u obliku množine najčešće se pojavljuje
poslije sljedećih glagola: to conduct, to perform, to execute, to carry out, to do, to make.
Primjer:
(12) Priority should be given to the ORs’ health system, training and education in order to optimise
local human resources and expertises as greatest potential drivers of growth in the ORs’. ‘The
authority had obtained an expertise on the question if it was necessary to turn the southern
runway parallel to the northern one, or if the runways could be used as a V-runway system.

Planification je još jedna imenica koja ne postoji u britanskom engleskom. Ova
imenica, međutim, često se susreće u euroengleskom i ima značenje detaljno planirati
(ponegdje znači – planirati na duže staze). U euroengleskom ova riječ se pojavljuje u
frazama poput: rural planification, activity planification, hydrological planification,
environmental planification, Department of Planification36. Primjer rečenice s upotrebom
ove imenice slijedi u nastavku:
(13) Simplified procedures and better planification should make it possible to even out the
caseload under FP6, improving internal control and speeding up processes.

Conditionalities – oblik imenice conditionalities ne postoji u britanskom engleskom.
Imenica conditionality je u britanskom engleskom nebrojiva i ima značenje uvjetovanost,
uslovljenost, uvjetnost (Filipović, 1998: 211). Međutim, u euroengleskom upravo se oblik
množine susreće veoma često, pri čemu imenica conditionalities znači uslovi. Primjer:
(14) [The European Parliament] ... calls for it to be made possible for the actors involved in the
management of operational programmes to influence conditionalities. (conditions or
conditions imposed)

Contradictory procedure je fraza koja ne postoji u britanskom engleskom (dosl.
kontradiktorna procedura). Međutim, u euroengleskom ova fraza ima značenje – dati
pravo pojedincu/strani da iznese svoje viđenje stvari/situacije.
(15) All audits result in detailed findings being sent to the auditee to confirm the accuracy of the
Court’s observations, followed by a “contradictory procedure” on the final text of the audit
report. The rights of the operators should be guaranteed through a contradictory procedure
35
36

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573071313127&uri=CELEX:32013R1303.
Primjeri preuzeti iz terminološke baze IATE, ID 1492779 1.
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with its Flag State, the criteria for the listing should be clear, objective and transparent, and
the delisting process when the criteria are not met any longer should also be foreseen.

Comitology37 je također riječ koja ne postoji u britanskom engleskom i koja je
nastala kao rezultat stvaranja novih pojmova za potrebe funkcioniranja institucija
EU. Ova riječ susreće se u sljedećim kombinacijama riječi: comitology procedure,
comitology regulation, comitology rules, comitology decision, a njen prevodni ekvivalent
je komitologija38 . Primjer:
(16) Under the comitology rules based on Council Decision 1999/468/EC, where a Common
Agricultural Policy (CAP) management committee has delivered an unfavourable opinion,
the Commission must submit the draft measure in question to the Council which may take a
different decision within a month.

Actorness je imenica koja je nastala kombinacijom imenice actor (bos. glumac)
i sufiksa -ness. Ova imenica ima značenje – uključenost (u neki proces, postupak) kao
akter ili uključena strana, naprimjer:
(17) EU Actorness in International Affairs: The Case of EULEX Mission in Kosovo, Perspectives on
European Politics and Society.

Flexicurity je imenica koja ne postoji u britanskom engleskom. Nastala je stapanjem
dvije imenice, odnosno flexibility i security. U euroengleskom ova imenica susreće se u
izrazima i frazama poput Mission for Flexicurity i Integrate Flexicutiry Approach. Prema
definiciji, flexicurity predstavlja strategiju kojom se namjerno, s ciljem povećava
fleksibilnost tržišta rada, radnih organizacija, radnih odnosa i sigurnosti zaposlenja i
primanja. Primjer:
(18) In accordance with the Communication from the Commission on the Social Agenda covering
the period up to 2010, which was welcomed by the March 2005 European Council as a
contribution towards achieving the Lisbon Strategy objectives by reinforcing the European
social model, the European Council considered that new forms of work organisation and a
greater diversity of contractual arrangements for workers and businesses, better combining
flexibility with security, would contribute to adaptability. Furthermore, the December 2007
European Council endorsed the agreed common principles of flexicurity, which strike a
balance between flexibility and security in the labour market and help both workers and
employers to seize the opportunities offered by globalisation”39.
37

38

39

76

Pojam “komitologija” odnosi se na skup postupaka kojima Evropska komisija provodi ovlaštenja koja
joj je dodijelio zakonodavac EU, a uz pomoć odborâ predstavnika iz zemalja EU. Tim odborima za
komitologiju predsjedava zvaničnik Komisije, a oni daju mišljenje o provedbenim aktima koje predlaže
Komisija. Za više informacija vidjeti: EUR-Lex (2020) Glosar sažetaka zakonodavstva, Komitologija
[Internet]. Dostupno na: https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/comitology.html?locale=hr#.
Uz napomenu da se ovaj termin kao i njegov prevodni ekvivalent smatra zastarjelim (engl. deprecated),
te se preporučuje izbjegavanje termina, odnosno zamjena adekvatnijim (ako je to moguće). Za više
informacija vidjeti: Interactive Terminology for Europe (IATE) (2020) [Internet]. Dostupno na: https://
iate.europa.eu/search/standard/result/1601315627252/1.
“Flexicurity: a policy strategy to enhance, at the same time and in a deliberate way, the
flexibility of labour markets, work organisations and labour relations on the one hand, and
security – employment security and income security – on the other”. Za više informacija
vidi: Wilthagen et al., 2014. Primjer preuzet sa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:32008L0104&qid=1572867030746. Prevodni ekvivalent fleksigurnost preuzet sa:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=hr.
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6. O još nekim gramatičkim osobinama euroengleskog
Ono što je tipično za euroengleski i u leksičkom, ali i u gramatičkom smislu je
dosljedna upotreba riječi, izraza, fraza, pa i rečeničnih konstrukcija40. Stoga ćemo se u
nastavku osvrnuti na neka tipična gramatička obilježja:
a)

Značenje u skladu s članom najčešće se izražava prijedlogom under (naprimjer,
under Article). Primjer:
(19) The provision of information to the Europass online platform under Article 3(2) shall not
create any additional obligations for Member States 41.

b)

U odredbama kojima se definira neki pojam uvijek se dosljedno koristi glagol
mean u značenjima “jeste/je”, “znači”, “označava”. Primjer:
(20) ‘diploma supplement’ means a document attached to a higher education diploma issued
by the competent authorities or bodies, in order to make it easier for third persons –
particularly in another country – to understand the learning outcomes acquired by the
holder of the qualification, as well as the nature, level, context, content and status of the
education and training completed and skills acquired42.
(21) ‘Europass supplements’ means a set of documents, such as diploma supplements and
certificate supplements, issued b the competent authorities or bodies 43.

c)

U odredbama kojima se definira neka imenica, imenica se uvijek pojavljuje s
nultim članom. Drugim riječima, ispred pojma koji se definira nikada se ne stavlja
neodređeni (a/an) ili određeni (the) član. Primjer:
(22) For the purposes of this Directive, the following definitions apply: ‘customer’ means a
wholesale or final customer of electricity;
‘microenterprise’ means an enterprise which employs fewer than 10 persons and whose
annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million;
‘electricity markets’ means markets for electricity, including over-the-counter markets
and electricity exchanges, markets for the trading of energy, capacity, balancing
and ancillary services in all timeframes, including forward, day-ahead and intraday
markets 44.

d)

U odredbama kojima se propisuje primjena odredbe ili odredbi dosljedno se
koriste dva glagola, odnosno apply (bos. koji se primjenjuje) i apply to (bos. koji se
primjenjuje na). Primjer:
(23) Point (4) of Article 70 shall apply from 26 October 2020 45.

40
41
42
43
44
45

Za više informacija vidjeti: Okičić, M. (2020) Do you speak Euro-English: Engleski u zakonodavstvu
Evropske unije. Dobra knjiga, Sarajevo.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574026713115&uri=CELEX:32018D0646.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574027039764&uri=CELEX:32018D0646.
Ibid.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574067060858&uri=CELEX:32019L0944.
Ibid.
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(24) Article 18(1) shall apply to the central body and the affiliated institutions shall be treated
as the subsidiaries of the central body46.

e)

U odredbama u kojima se navode uslovi pod kojim je (hipotetički uzevši u obzir)
moguće da se neka radnja dogodi takve zavisne rečenice najčešće se uvode s
where umjesto if zavisnim veznikom, pri čemu je posebno važno naglasiti da
where u ovim rečenicama nema mjesno značenje (gdje), već kondicionalno (ako,
ukoliko)47. Primjer:
(25) Where a Member State has exercised that right, an undertaking does not have the right
to set up an independent system operator or an independent transmission operator48.

f)

Frazalni glagoli su izuzetno ograničeni u smislu svoje upotrebe. Primjeri
takvih glagola bili bi give up, take off, make up itd., a njihova tipična osobina je
višeznačnost49. Imajući u vidu činjenicu da jezik prava izbjegava dvosmislene riječi,
fraze i formulacije, u pravnim aktima EU primjeri frazalnih glagola susreću se veoma
rijetko koji pritom imaju samo jedno značenje. Dva najčešća frazalna glagola su: set
out (bos. istaći se, navodi, (koji) se navodi), lay down (bos. navodi se).
(26) The general prudential requirements set out in this Regulation are supplemented by
individual arrangements that are decided by the competent authorities as a result of
their ongoing supervisory review of individual institutions. The range of such supervisory
arrangements should, inter alia, be set out in Directive 2013/36/EU since the competent
authorities should be able to exert their judgment as to which arrangements should be
imposed50.
(27) This Regulation lays down rules on the organisation and operation of accreditation of
conformity assessment bodies performing conformity assessment activities 51.

g)

Aktivne i pasivne rečenice

Što se tiče upotrebe aktivnih i pasivnih rečenica, aktivne rečenice mnogo više
se upotrebljavaju, a njima se najčešće propisuju dužnosti, obaveze, prava i zabrane.
Kao subjekt takvih rečenica najčešće se pojavljuju institucija, službeno tijelo, države
članice. Primjer:
(28) Member States shall apply timeframes under their screening mechanisms 52.

46
47
48
49

50
51
52
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574027421371&uri=CELEX:32013R0575.
U upotrebi su i IF-zavisne rečenice, ali za razliku od njih, WHERE-zavisne rečenice najčešće se pojavljuju
na početku rečenice (op.a.).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574027531700&uri=CELEX:32019L0944.
Naprimjer, (to) give up može značiti: predati, prepustiti, napustiti, ostaviti (položaj), odreći se, ostaviti
se (čega), napustiti, smatrati beznadnim (slučaj), izručiti (bjegunca), otkriti, odati (imena ortaka i sl.).
odustati (od čega), odreći se (svake nade), prestajati, ići kraju, predati se, prepustiti se (Filipović, 1998:
473).
https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1573153148843&uri=CELEX:32013R0575.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1573153148843&uri=CELEX:32008R0765.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574027815556&uri=CELEX:32019R0452.
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(29) The screening mechanisms shall allow Member States to take into account the comments
of other Member States referred to in Article 6 and 7 and the opinions of the Commission
referred to in Articles 6, 7 and 853.
(30) Each Union institution or body shall designate a data protection officer54.

Što se tiče pasivnih rečenica, ove rečenice najčešće se upotrebljavaju kada je fokus
na radnji i kada se vršilac radnje podrazumijeva iz konteksta, naprimjer:
(31) The European Data Protection Supervisor is hereby established.
(32) The list of candidates referred to in paragraph 1 shall be made up of persons whose
independence is beyond doubt and who are acknowledged as having expert knowledge
in data protection as well as the experience and skills required to perform the duties of
European Data Protection Supervisor55.

Međutim, pasivne rečenice su tipične za odredbe kojima se propisuju izmjene i
dopune:
(33) With effect from 1 July 2012, the date ‘1 July 2011’ in the second paragraph of Article 63
of the Staff Regulations shall be replaced by ‘1 July 2012’.
(34) Regulation (EU) No 1077/2011 is amended as follows: (…)

53
54
55

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574027870917&uri=CELEX:32019R0452.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574027914249&uri=CELEX:32018R1725.
Primjeri
(33)–(35)
preuzeti
sa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1574028107858&uri=CELEX:32013R0603.
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7. Zaključak
Na osnovu svega što smo do sada rekli, nema nikakve sumnje da se euroengleski
može smatrati najnovijom varijantom engleskog jezika koja će se, neovisno o društvenopolitičkim zbivanjima u budućnosti, zasigurno nastaviti i dalje razvijati. Drugim riječima,
čini se da je upravo sam Brexit i najviše skrenuo pažnju na postojanje euroengleskog
koji se, kao jasno formirana jezička varijanta, pojavio ispod višedecenijskog plašta
britanskog engleskog.
S druge strane, nema nimalo sumnje da je osvještavanje, a potom i prihvatanje
ove varijante engleskog bilo i najveće razočarenje za sve one koji su veoma otvoreno
priželjkivali povratak francuskog ili njemačkog. Bilo kako bilo, ono što je, međutim,
sada već svima postalo jasno jeste da (euro)engleski nije “vlasništvo” Ujedinjenog
Kraljevstva, već rezultat višedecenijske komunikacije u institucijama EU, koji pritom
ne smije biti shvaćen kao “duplikat” britanskog. O tome najbolje svjedoči činjenica da
je, iako je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo Evropsku uniju (2020), na stranici Evropske
komisije engleski još uvijek jedan od 24 službena jezika56.
Uzimajući u obzir sadašnju situaciju, čini se da postaje sasvim očito da s Brexitom
“odlazi” britanski, ali ostaje euroengleski. Euroengleski se više ne shvata kao “devijantna
varijanta britanskog engleskog”, već kao varijanta koja je nastala na temelju britanske,
ali koja, pogotovo danas, ima svoja prepoznatljiva obilježja koja svi oni koji žive na tlu
Evrope i koji pritom nisu izvorni govornici (britanskog) engleskog savršeno razumiju57.
Ono što, međutim, postaje veoma izvjesno jeste da će, ako se euroengleski nastavi
razvijati ovim tempom, s ovom varijantom ponajviše problema imati upravo Britanci,
naročito u pogledu razumijevanja značenja novih “Euro-English” riječi, fraza i izraza koji
ne postoje u britanskom engleskom. S tim u vezi, neki autori dali su i veoma ilustrativne
opise ove situacije, kao, naprimjer, Skapiner (2019):
“The English spoken by EU functionaries has already deviated from the British norm
(…). They say ‘ensure’ when they mean ‘provide’ (‘ensure to patients with rare diseases
universal access to high quality care’). They write ‘punctual’ when they mean ‘occasional’,
talking about ‘punctual expert group meetings’. Instead of appearing before ‘selection
panels’, job candidates are interviewed by a ‘jury’. The misused-words compendium
bristles with irritation. But, like the hopeful French politicians, it misunderstands how
language works. People use it not to adhere to a set of rules but to communicate. (…)
English is now so widely used in diplomacy and business that most conversations
happen without native speakers there. With the UK out, that will increasingly be true of
the EU too. Its everyday communication will still be in English. But EU functionaries will

56

57
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Uz napomenu da je unatoč Brexitu, engleski jedan od službenih jezika Republike Malte i Republike
Irske, pri čemu je također važno napomenuti da do danas Republika Malta i Republika Irska nisu
promijenile svoj stav po pitanju malteškog/irskog (op.a.).
Za više informacija vidjeti: Bolton, K. i Davis, D. R. (2017); Dikov, I. (2018); Marchetti, F. (2019); Phillipson,
R. (2017).
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be able to change the language as they wish. There will be no Brits to tell them they are
wrong”58.

Shvatanje euroengleskog na ovaj način iznimno je značajno za sve države na tlu
Evrope u kojima engleski nije maternji jezik, a posebno za države koje žele postati
članice EU. Drugim riječima, razumijevanje euroengleskog kao zasebnog jezičkog
sistema od ključnog je značaja za prevodioce, lingviste, terminologe, pravnike i sve
ostale resorne stručnjake koji su direktno i/ili indirektno uključeni u proces evropskih
integracija.
Samim tim educiranje iz ove oblasti kroz obavezne pravno-lingvističke kolegije
na pravnim i jezičkim fakultetima u velikoj mjeri može doprinijeti podizanju svijesti o
važnosti jezika u pravu, prirodi euroengleskog, boljem razumijevanju terminologije,
značaju standardizacije i kompleksnosti pravnog prevođenja, kao i svih ostalih izazova
što ih ova oblast sa sobom nosi. Jezik u procesu evropskih integracija ima ogroman
značaj, a jezički osviještene generacije stručnjaka mogu samo još više doprinijeti
unapređenju kvaliteta dijaloga na putu ka EU.

58

Skapiner, M. (2016) The EU will still speak English but in its own way [Internet]. Dostupno na: https://
www.ft.com/content/9c896238-3a0e-11e6-9a05-82a9b15a8ee7 [2.9.2020.]
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Остваривање заштите од узнемиравања на раду и у вези са радом у праву Европске уније

UDK 349.2:341.171(061.1EU)
Апстракт: У Монтан унији је примарно доминирала економска матрица, док
jе у Уговору о оснивању Европске економске заједнице из 1957. године садржана
одредба о забрани дискриминације по основу пола у контексту запошљавања.
Дјеловањем Суда правде европских заједница, ситуација је кроз деценије које
су услиједиле значајно измијењена, те су деведесете године прошлог вијека
представљале погодно тло да се кроз измјену оснивачких уговора промовише
база за доношење секундарних извора права Европске уније у области
дискриминације и заштите од узнемиравања на раду, који су проширили опсег
антидискриминационих прописа на равни европске организације. Ријеч је о
Директиви 2000/78/ЕС од 27. новембра 2000. године о успостављању општег
оквира за једнако поступање при запошљавању и обављању занимања (у даљњем
тексту: Директива о општем оквиру за једнако поступање) и Директиви 2000/43/
ЕС од 29. јуна 2000. године о примјени начела равноправности лица без обзира
на расно или етничко поријекло (у даљњем тексту: Директива о начелу једнаког
поступања). Постојање правног оквира за заштиту од узнемиравања на радном
мјесту на равни Уније као међународне организације несумњиво потврђује
да је ријеч о учесталом и сложеном облику психичког насиља које због своје
друштвене опасности захтијева да буде прецизно и адекватно правно уређено с
циљeм ефикасног и брзог сузбијања. Правно уређивање, без обзира на то да ли
се оно врши на националној равни или на равни Европске уније, подразумијева
постојање прецизног садржинског одређења синтагме “узнемиравање на раду
и у вези са радом”, а што изискује посједовање адекватног знања и искуства да
би се препознали сви, па чак и иноминантни облици узнемиравања. Тек када се
они препознају, могуће је извршити садржинско одређење, те предвидјети и
прописати услове и мјере за њихову превенцију и онемогућавање. С обзиром на
све чешће појаве узнемиравања на радном мјесту, као и појачано интересовање за
адекватним и цјелисходним правним регулисањем ове врсте друштвеног односа,
сматрамо да ће научној и стручној јавности бити од користи да се додатно упозна
са одредбама поменутих секундарних извора права о заштити од узнемиравања
на раду и у вези са радом, од стране аутора одабраном примјеру из судске праксе
Суда правде Европске уније и извјештајима Европске комисије о постигнућима
у транспоновању одредаба наведених извора у државама чланицама европске
организације. Наведено је од посебне важности и с обзиром на то да преузимање
страног права представља обавезу из процеса придруживања и приступања
Европској унији.
Кључне ријечи: узнемиравање, дискриминација, директиве, судска пракса,
правна средства, поступак
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Achieving the protection against harassment at work and in connection with
work in the European Union law
Abstract: The Montan Union was dominated primarily by the economic matrix,
while the Treaty establishing the European Economic Community from 1957 contains
the provision on prohibiting discrimination based on sex in the employment context.
The actions of the Court of Justice of the European Communities significantly changed
the situation in the course of decades that followed, and the 1990s provided suitable
ground to promote the basis for adopting secondary sources of the European Union
law on discrimination and protection against harassment at workplace through
amending the founding treaties, which expanded the scope of the anti-discrimination
law at the level of the European organisation. Those are Directive 2000/78/EC of 27
November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment
and occupation (hereinafter: Directive on general framework for equal treatment) and
Directive 2000/43/ЕС of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment
between persons irrespective of racial or ethnic origin (hereinafter: Directive on the
principle of equal treatment). The existence of the legal framework for the protection
against harassment at workplace at the level of the Union as an international
organisation, undoubtedly confirms that the harassment at workplace is a common
and complex form of psychological violence, which due to its social danger requires
to be legally regulated in a precise and adequate manner, for more efficient and rapid
suppression. Legal regulation, regardless of whether it is carried out on a national or
the European Union level, implies the existence of a precise content definition of the
phrase “harassment at work and in connection with work,” which requires adequate
knowledge and experience to recognise all, even the unnamed forms of harassment.
Only when they are recognised is it possible to determine the content, and to foresee and
prescribe conditions and measures to prevent and disable them. Given the increased
occurrence of harassment at workplace, as well as intensified interest for adequate
and comprehensive legal regulation of this type of social relations, we believe that
the expert and scientific community would benefit from additionally understanding
the provisions of the mentioned secondary sources of law regarding the protection
against harassment at work and in connection with work, through the example from
the case law of the Court of Justice of the European Union selected by the author, and
EU Commission reports about achievements in transposition of the provisions of the
mentioned sources in Member States of the European organisation. In addition, this
is of particular importance because the transposition of the foreign law represents an
obligation arising from the EU accession and association process.
Keywords: harassment, discrimination, directives, case law, legal means,
procedure
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1. Увод – садржинско одређење узнемиравања
на раду и у вези са радом
Ријеч “узнемирити” значи изазвати немир, забуну, пометњу; проузроковати
узрујаност, неспокојство, узбуђење; довести у стање неспокојства1. За
означавање узнемиравања на раду и у вези са радом, у страној литератури
се користе ријечи као што су “mobbing” и “harassment”. Ријеч “mobbing” је
изведеница латинске основе “mobile vulgus” која означава покретну, превртљиву
и несталну свјетину2. У енглеском језику латински коријен ријечи се задржао
у именици mob, која означава свјетину, руљу, бунтовно мноштво, па тако, на
примјер, “mob justice” означава правду руље3. Енглеска ријеч “harassment”
означава узнемиравање, досађивање, шиканирање 4.
Данас је као велики изазов препознато дефинисање самог феномена
узнемиравања на раду и у вези са радом5. У стручној литератури се наводи да је
једну од првих дефиниција узнемиравања на радном мјесту дао шведски психолог
Хајнц Лејман (Heinz Leymann), који је одредио да се узнемиравање или психолошки
терор односи на непријатељску и неетичку комуникацију која је системски
усмјерена од једног или више појединаца према, углавном, једном појединцу, који
је због узнемиравања стављен у позицију у којој је беспомоћан и у немогућности да
се брани, те је држан у тој позицији помоћу сталних узнемиравајућих активности.
Ове активности се могу одвијати са високом учесталошћу (барем једанпут у
седмици) и у дужем периоду (најмање шест мјесеци)6. Управо због учесталости и
дугог трајања непријатељског понашања, узнемиравање проузрокује значајне
менталне, психосоматске и социјалне патње. Хајнц Лејман је развио тзв. LIPT
упитник7, према којем се узнемиравање може подијелити у пет категорија:
а)

ускраћивање могућности изражавања и комуницирања (надређени и/или
колеге8 на жртву вичу, прекидају жртву када говори, критикују или је излажу
одбијању невербалних контаката са њом кроз избјегавање погледа, обраћају
јој се на непримјерен начин и сл.);

1
2

Матица српска (2007) Речник српскога језика. Нови Сад, стр.1383.
Rittossa, D. и Трбојевић Палалић, М. (2007) Казненоправни приступ проблематици mobbinga.
Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, (1991) v. 28, бр. 2, стр.1325-1351.
Вукичевић, Б. (2003) Правни речник (енглеско-српски). Језикословац д.о.о., Београд, стр.309.
Дрводелић, М. (1978) Хрватско или српско/енглески рјечник. Школска књига, Загреб, стр.778.
Лаклија, M. и Јанковић, Ј. (2010) Мобинг – особни, обитељски и радни проблем и његова
превенција. Часопис Криминологија и социјална интеграција, Свеучилиште у Загребу, вол. 18,
бр. 1, стр.64-78 и Divincová, A. & Siváková, B. (2014) Mobbing at Workplace and its Impact on Employee
Performance. Human Resources Management & Ergonomics, Faculty of Corporate Management,
University of Economics in Bratislava, Volume VIII, стр.1–15.
Leymann, H. (1990) Mobing and Psychological Terror at Work Places. Violence and victim, Volume 5,
Issue 2.
Енг. Leymann Inventory of Psychological Terror, 1990.
Branch, S., Ramsay, S. & Barker, M. (2013) Workplace Bullying, Mobbing and General Harassment: A
Review. International Journal of Management Reviews, vol. 15, стр.280–299.

3
4
5

6
7
8
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б)

ускраћивање одржавања физичких контаката (жртви се нико не обраћа јер
је тако одредио руководилац, премјештена је у канцеларију која је далеко
одвојена од других канцеларија, жртва се не позива на заједничке састанке
и сл.);

в)

нарушавање личне репутације (жртва је изложена неоснованом и
непримјереном ширењу неистина о њеној личности);

г)

негативан утицај на професионални ангажман и квалитет живота (жртви
се не дају послови или јој се дају послови који су испод њених могућности
и/или нису прилагођени њеној професионалној квалификацији; жртва се
стално критикује или јој се приговара, те се претјерано контролише; стално
се кажњава и оцјењује ниском оцјеном за свој рад; одузимају јој се средстава
за рад; оптерећује се задацима и одређују јој се кратки рокови за њихово
извршење; учестало јој се мијењају радни задаци; подмећу се и фалсификују
предмети и сл.);

д)

негативан утицај на здравље жртве (забрана кориштења годишњих одмора,
пријетње физичким нападом, омаловажавање, узнемиравање на основу
пола9 и сл.).

Додатно, често се указује и на француски Закон о социјалној модернизацији,
бр. 2002-72 од 17. јануара 2002. године, у складу са којим узнемиравање представља
поновљено10 психичко малтретирање које се врши кроз акције којима је циљ или
посљедица погоршање услова рада радника, који могу проузроковати напад
и нанијети штету људским правима и достојанству, наштетити физичком или
менталном здрављу или компромитовати његову професионалну будућност11.
Када је ријеч о Европској унији, према појединим ауторима12, у радноправној
материји није још увијек дошло до потребне хармонизације јер су национални
пореци држава чланица веома различити, а једино је на пољу забране
дискриминације дошло до великих помака, док је на нивоу општих услова и
положаја радника мање постигнуто. У том смислу је евидентан и својеврстан
напредак у области заштите од узнемиравања на раду и у вези са радом која је у
фокусу нашег интересовања.

9

10
11
12
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Bernstein, A. (1994) Law, Culture and Harassment. University of Pennsylvania Law Review, Article
presented at the 1994 Annual Meeting o the Association of American Law Schools, vol. 142, стр.12271311.
Билбија, В. (2015) Поступак заштите од злостављања на раду код послодавца, п.101 [Интернет].
Доступно на: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2016/0017-09331603096B.pdf.
Перић, С. (2013) Пристојан рад. Правни факултет Универзитета у Приштини, Београд, стр.216–
244.
Кошутић, Б., Ракић, Б. и Милисављевић, Б. (2012) Увод у право Европских интеграција (Осма
глава – Радно и социјално право у Европској унији. Правни факултет Универзитета у Београду,
Центар за издаваштво и информисање, Београд, стр.199-207.
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У дијелу примарног права13, већ смо поменули да је у Уговору о оснивању
Европске економске заједнице из 1957. године садржана одредба о забрани
дискриминације по основу пола у контексту запошљавања14. Након тога је
европска организацијa свој допринос регулисању узнемиравања на раду и у вези
са радом, између осталог, дала кроз проширење одредаба члана 13. (ех члан 6 А)
Уговора из Амстердама, у којем је прописано: “Савјет може једногласном одлуком,
на основу предлога Комисије и након консултовања Европског парламента,
предузети одговарајуће мере ради борбе против дискриминације засноване на
разликама на основу пола, расе или етничког порекла, религије или веровања,
одређене хендикепираности, старости или сексуалне оријентације. Ове одлуке
не могу утицати на друге одредбе овог уговора и морају поштовати обим
надлежности са којима располаже Заједница”15. Важно је истаћи да се данас, у
оквиру примарног законодавства, за регулисање узнемиравања на раду и у вези
са радом примјењују члан 2. и члан 3. став (3) Уговора о функционисању Европске
уније16 и чл. 1, 20, 21, 23. и 31. Повеље о основним правима Европске уније17.
Прије него што се у наставку фокусирамо на Директиву о начелу једнаког
поступања18 и Директиву о општем оквиру за једнако поступање19, као два
секундарна извора која су кључни предмет овог рада, потребно је подсјетити
да је, на равни Европске уније, а када говоримо о секундарним изворима права,
проблематици психичког малтретирања на раду, првобитно била посвећена
Директива Савјета од 12. јуна 1989. године о увођењу мјера за подстицање
унапређења безбједности и заштити радника на раду20. Она је представљала први
правни акт европске организације према којем су послодавци имали обавезу да
осигурају безбједност и здравље радника и та обавеза се односила и на проблеме
стреса проузрокованог на радном мјесту до мјере у којој они представљају
опасност за здравље и безбједност. Дакле, овај извор права је припадао у област
13
14

15

16
17
18

19
20

О примарним изворима права Европске уније видјети: Вукадиновић, Р. (2011) Увод у институције
и право Европске уније. Четврто издање, Центар за право Европске уније, Крагујевац, стр.93-106.
Art. 119. Treaty establishing the European Economic Community and connected documents. Treaty
establishing the European Economic Community [Интернет]. Publishing Services of the European
Communities [s.d.] Luxembourg 378 p, стр. 5-183. Доступно на: http://www.cvce.eu/obj/treaty_
establishing_the_european_economic_community_rome_25_march_1957-en-cca6ba28-0bf34ce6-8a76-6b0b3252696e.html.
Лопандић, Д. (1999) Уговор о Европској унији: Рим-Мастрихт-Амстердам. Међународна политика
и СЈП Службени лист, Правни факултет, Факултет политичких наука и Институт економских
наука, Београд, стр.78.
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the
European Union, OЈ C 83, 30.3.2010.
Charter of Fundamental Rights of the European Union OJ C 326, 26.10.2012., стр.391–407.
Енг. Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment
between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180, 19.7.2000., стр. 22, and Council
Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in
employment and occupation, OJ L 303, 2.12.2000., стр.16.
Енг. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal
treatment in employment and occupation OJ L 303, 02.12.2000., стр.16 –22.
Енг. Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in
the safety and health of workers at work, OJ L 183, 29.6.1989., стр.1–8.
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заштите и безбједности на раду. Треба поменути да се питањима која улазе у досег
узнемиравања на раду и у вези са радом законодавац Уније бавио и у неким другим
изворима, као што су Директива Европског парламента и Савјета 2002/73/EС,
којом се мијења и допуњује Директива Савјета број 76/207/ЕЕС о примјени начела
равноправности мушкараца и жена, с обзиром на могућност запошљавања,
стручног оспособљавања и напредовања, те услова рада21 и Директива 2006/54/
ЕС Европског парламента и Савјета од 5. јула 2006. године о провођењу начела
једнаких могућности и једнаког поступања према мушкарцима и женама у
питањима запошљавања22. Ова посљедња, у својству консолидирајуће директиве,
замјењује претходне директиве о једнакој заради, једнаком третману, терету
доказивања код дискриминације на темељу пола, итд. Поред наведених, од значаја
су и Директива Савјета 2004/113/ЕС од 13. децембра 2004. године о провођењу
начела једнаког поступања према мушкарцима и женама у приступу и набавци
робе, односно пружања услуга23, Директива 2010/41/ЕU Европског парламента
и Савјета од 7. јула 2010. године о примјени начела једнаког поступања према
мушкарцима и женама који су самозапослени и стављању ван снаге Директиве
Савјета 86/613/ЕЕС24 и Директива Савјета 2010/18/ЕU о провођењу ревидираног
Оквирног споразума о родитељском допусту који су склопили BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP и ETUC те о стављању ван снаге Директиве 96/34/ЕС25.
Уговорним одредбама и наведеним секундарним легислативним прописима
је временом придружена листа мјера афирмисаних кроз “меко право”, као
што је Комуникација Комисије Европском парламенту, Савјету, Европском
економском и социјалном комитету и Комитету региона – Унија равноправности:
Стратегија за родну равноправност 2020 - 202526, њена “Мапа пута” за једнакост
(2006 - 2010)27, итд. Такође, Европски парламент је усвојио Резолуцију (2001/2339
21

22

23

24

25

26

27
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Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending
Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
OJ L 269, 5.10.2002., стр.15–20.
Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the
implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in
matters of employment and occupation (recast) OJ L 204, 26.7.2006., стр.23–36.
Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment
between men and women in the access to and supply of goods and services, OJ L 373, 21.12.2004.,
стр.37–43.
Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the application
of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed
capacity and repealing Council Directive 86/613/EEC, OJ L 180, 15.7.2010., стр.1–6.
Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on
parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive
96/34/EC, OJ L 68, 18.3.2010., стр.13–20.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Commitee and the Committee of the Regions. A Union of Equality: Gender Equality
Strategy 2020-2025, COM/2020/152 final.
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social committee and the Committee of the Regions - A Roadmap for equality between
women and men 2006-2010 {SEC(2006) 275}, /* COM/2006/0092 final */.
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(INI)) о узнемиравању на радном мјесту којом се позивају државе чланице
Европске уније да се предузму мјере с циљем спречавања злостављања и
сексуалног узнемиравања на раду, те да у ту сврху преиспитају и ускладе своје
законодавство28.

2. Узнемиравање према одређењу из директива
Директива о начелу једнаког поступања је усвојена по протеку мање од
годину дана од ступања на снагу Уговора из Амстердама29. Узнемиравање у
контексту ове директиве садржински се одређује као дискриминација на основу
расног или етничког поријекла која се карактерише непожељним понашањем
чији је циљ или дејство нарушавање достојанства лица и стварање окружења
у којем постоје застрашивање, непријатељство, деградирање, понижавање
или напад. Додатно, узнемиравање се у смислу Директиве о општем оквиру за
једнако поступање квалификује као облик дискриминације30 при којем долази
до непожељног понашања повезаног са вјером или увјерењем, инвалидитетом,
доби или полним опредјељењем у вези са запошљавањем31 и обављањем
занимања, а у сврху повреде достојанства лица и стварања застрашујуће,
непријатељске, деградирајуће, понижавајуће или увредљиве средине. Наиме,
када је ријеч о Директиви о општем оквиру за једнако поступање, коју поједини
аутори називају и “Оквирном директивом о запошљавању”32, потребно је да се
нагласи да се у њеним уводним изјавама (тачка 30.) садржи и одређење о томе
да дјелотворно провођење начела једнакости захтијева одговарајућу судску
заштиту против виктимизације, док се у члану 11. те директиве наводи да државе
чланице уводе у своје националне правне системе потребне мјере којима се
запослени штите од отказа или неког другог неповољног поступања од стране
послодавца, као реакције на приговор изнесен у оквиру привредног друштва
или на било који други правни поступак који има за циљ усклађивање са начелом
једнаког поступања.

28
29
30
31

32

European Parliament resolution on harassment at the workplace (2001/2339(INI)), ОЈ С77Е, 28.3.2002.
Craig, P. and de Búrca, G. (2011) EU Law: Text, Cases, and Materials. Fifth edition, Oxford University
Press, стр.868.
Јовановић, П. (2012) Радно право. Шесто измењено и допуњено издање, Правни факултет
Универзитета у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, стр.151–155.
C-317/14 European Commission v Kingdom of Belgium, ECLI:EU:C:2015:63. У одређењу Суда правде
Европске уније наведено је: “Захтијевајући од кандидата за радна мјеста у локалним службама
отвореним у регијама француског и њемачког говорног подручја, код којих из тражених
диплома или свједочанстава није видљиво да су се школовали на предметном језику, да своје
знање језика докажу само на основу једне посебне врсте дипломе коју издаје искључиво једно
службено белгијско тијело након испита које то тијело организује на белгијском државном
подручју, Краљевина Белгија је провриједила обавезе из члана 45. Уговора о функционисању
Европске уније и Регулативе (EU) бр. 492/2011 Европског парламента и Савјета од 5. априла
2011. године о слободи кретања радника у Унији”.
Craig, P. and de Búrca, G. (2011) EU Law: Text, Cases, and Materials. Fifth edition, Oxford University
Press, стр. 870-872.
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Из наведених примјера произлази да законодавац на равни Уније није
свеобухватно дефинисао појам узнемиравања, већ је одредио садржински
минимум, остављајући државама чланицама могућност да својим националним
законодавством и праксом то ураде детаљније33. Уосталом, како смо напријед
навели, у бројној литератури којом располажемо када је ријеч о феномену
узнемиравања на радном мјесту, не можемо пронаћи његову јединствену
дефиницију, без обзира на то што је ријеч о друштвено опасној појави која атакује
на запошљавање и право на рад који су од суштинске важности за осигурање
једнаких могућности и доприносе учешћу грађана у економском, културном и
друштвеном животу, као и остварењу њихових личних потенцијала.
У вези са одређивањем наведеног феномена треба да се води рачуна о
разликама између система и законодавстава држава чланица, као и о околности
да они могу, зависно од случаја, за дотично лице бити мање или више повољни или
неповољни34. Наиме, из конзистентне судске праксе Суда правде ЕУ произлази
да у случају када је примјена неког националног прописа мање повољна, тај
је национални пропис у складу са правом Уније само ако, између осталог, не
ставља дотичног радника у неповољнији положај у односу на оне који све своје
дјелатности обављају у држави чланици у којој се он примјењује35. Такође, у
оба извора секундарног законодавства се подстицање на дискриминацијско
поступање, а тиме и на узнемиравање, такође, сматра дискриминацијом.
Када говоримо о области примјене и заједничким карактеристикама
директива које су предмет нашег рада, важно је да се нагласи да се оне
примјењују на лица у јавном и приватном сектору, и то у односу на услове за
приступ запошљавању, самозапошљавању или услове за примање у радни однос,
без обзира на то о којој је врсти дјелатности ријеч, те на свим професионалним
нивоима, укључујући и напредовање. У својој суштини оне фаворизују приступ
свим врстама и нивоима професионалне оријентације, стручног оспособљавања,
даљњег струковног оспособљавања и преквалификације, укључујући искуство
у практичном раду. У њеном су досегу запошљавање, рад и радни услови,
укључујући отказ и плате, те чланство или учешће у организацијама радника или
послодаваца или другим струковним организацијама, укључујући повластице
које такве организације осигуравају36.

33
34

35
36
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Види члан 2. став (3) Директиве о начелу једнаког поступања и члан 2. став (3) Директиве о
општем оквиру за једнако поступање.
На генералној равни је потребно да се води рачуна о томе да члан 45. Уговора о функционисању
Европске уније онемогућава мјере које, иако примијењене без дискриминације на
основу држављанства, могу отежати или учинити мање привлачним уживање основних
слобода које Уговор гарантује грађанима Уније. У прилог томе су и пресуде у предметима:
C-212/06 Government of the French Community and Walloon Government v Flemish Government,
ECLI:EU:C:2008:178; C-379/09 Maurits Casteels v British Airways plc, ECLI:EU:C:2011:131.
Види: C-548/11 European Commission v. Republic of Cyprus, ECLI:EU:C:2016:30.
Члан 3. став (1), тач. а), б), ц) и д) Директиве 2000/78/ЕС и члан 3. став (1), тач. а), б), ц), д), е) и ф)
Директиве 2000/43/ЕС.
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Према директивама, а у контексту узнемиравања на раду и у вези са
радом, индиректна дискриминација се јавља ако привидно неутрална одредба,
критеријум или поступак може на одређени начин да стави у неповољнији положај
лица која имају одређену карактеристику у односу на друга лица, осим ако је
та одредба, критеријум, односно поступак објективно оправдан легитимним
циљем и ако су средства за постизање тог циља примјерена и нужна37.
Што се терета доказивања тиче, када лице које је жртва дискриминације
може да утврди чињенице на основу којих се може претпоставити да је дошло до
дискриминације, тужени мора да докаже да није било дискриминације38.
Директиве дозвољавају, али не обавезују државе чланице да одржавају
или доносе посебне мјере за спречавање или за накнаде у случају стављања у
неповољан положај на некој од основа из директива. Оне не садрже посебне
одредбе о вишеструкој дискриминацији, али обје помињу чињеницу да су жене
често жртве вишеструке дискриминације39.
Директивама је недвосмислено забрањено да се дискриминација примјењује
на држављане трећих држава, али њима нису обухваћене разлике у поступању на
основу држављанства40.

3. Судска пракса Суда правде Европске уније
Суд правде Европске уније је у протеклом периоду, углавном, разматрао
предмете који су се односили на тумачење Директиве 2000/78/ЕС у вези са
дискриминацијом на основу доби, а посебно члан 6. став (1), у којем је прописано
да различито поступање на основу доби може бити оправдано ако постоји
легитиман циљ и ако су начини остваривања тог циља оправдани и нужни. Судска
пракса о дискриминацији на основу полног опредјељења, инвалидитета и расног
или етничког поријекла је мање развијена и мањи је број случајева упућен Суду.
У овом дијелу Суд Европске уније бавио се питањима опште дискриминишуће
објаве послодавца, дефиницијом инвалидитета или искључивањем истополних
партнера из погодности у вези са послом које се односе на хетеросексуалне
парове. У наставку образлажемо један интересантан предмет из праксе Суда.
У предмету C-303/06 S. Coleman v. Attrige Law & Steve Law41 , захтјев за претходну
одлуку односио се на потребу тумачења Директиве Савјета 2000/78/ЕС од 27.
новембра 2000. године. Захтјев је потицао из спора између С. Колеман (S. Coleman),
која је тужитељка у главном поступку, и Етриџ Лоа (Attrige Law), адвокатског
друштва, и Стива Лоа (Steve Law), партнера у том друштву (у даљњем тексту:
37
38
39
40
41

Члан 2. став 2. т. б) подт. i) и ii) Директиве 2000/78/ЕС и члан 2. став 2. т. б) Директиве 2000/43/ЕС.
Члан 10. Директиве 2000/78/ЕС и члан 8. Директиве 2000/43/ЕС.
Уводна изјава Директиве 2000/78/ЕС т. 3) и Уводна изјава Директиве 2000/43/ЕС т. 14).
Уводна изјава Директиве 2000/78/ЕС т. 12) и члан 3. став 2. Директиве 2000/78/ЕС и Уводна
изјава Директиве 2000/43/ЕС т. 13) и члан 3. став 2. Директиве 2000/43/ЕС.
C-303/06 S Coleman v. Attrige Law & Steve Law, ECLI:EU:C:2008:415.
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послодавци). Разлог за иницијалну тужбу је био присилан отказ од послодаваца.
Наиме, С. Колеман је радила за послодавца у својству секретара – правника од 1.
јануара 2001. године, а 2002. године је родила сина који је патио од напада апнеје,
те урођене ларингомалације и бронхомалације. Његово стање је захтијевало
специјализовану и посебну његу, а основно старатељство је вршила мајка, гђа
С. Колеман. Она је 4. марта 2005. године прихватила добровољни раскид радног
односа, чиме је престао да важи њен уговор о раду код послодавца. Међутим, 30.
августа 2005. године поднијела је тужбу суду Employment Tribunal, London South,
у којој је навела да је била подвргнута неправедном отказу, те да се према њој
поступало неповољније него према осталим радницима јер је она примарна
његоватељица дјетета са инвалидитетом, као и да је то поступање разлог њеног
престанка рада код послодавца.
У захтјеву за доношење претходне одлуке наведено је да битне околности
предмета у главном поступку још нису у потпуности утврђене, с обзиром на то
да су се питања из захтјева за претходну одлуку појавила као претходно питање
у главном поступку. Суд који је упутио захтјев је прекинуо поступак, али је 17.
фебруара 2006. године одржана претходна расправа ради разматрања тужбеног
захтјева у вези са дискриминацијом.
Претходно питање које је упућено Суду правде Европске уније односи се на
то да ли може тужитељка у главном поступку своју тужбу оснивати на одредбама
националног права, а посебно онима којима је транспонована Директива
2000/78/ЕС, како би свог послодавца теретила за дискриминацију на основу тога
што је подвргнута неповољнијем поступању повезаном са инвалидитетом свог
сина. У захтјеву за доношење претходне одлуке се, између осталог, наводи да
према праву Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске, ако
се одржава претходна расправа о неком правном питању, суд који је надлежан
за поступање у предмету полази од тога да су чињенице онакве каквим их
износи тужилац, те је стога претпостављено да је: након повратка С. Колеман
са породиљског одсуства њен послодавац одбио да јој допусти да се врати на
њено старо радно мјесто, као и могућност да ради са флексибилним радним
временом и радним условима које су имале њене колеге који су родитељи дјеце
без инвалидитета. Послодавац је С. Колеман окарактерисао као “лијену особу”
када је затражила слободно вријеме да би његовала своје дијете, док је слободно
вријеме дозвољавао родитељима дјеце без инвалидитета. С. Колеман је навела
и да официјелни приговор који је изјавила послодавцу због лошег третмана који
је имао према њој, није био прописно обрађен, те је осјећала да је присиљена да
га повуче. Било је непримјерених и увредљивих коментара на рачун ње и њеног
дјетета, док таквих коментара није било када су други радници тражили слободно
вријеме или одређену флексибилност да би се бринули о дјеци без инвалидитета.
На крају, због повременог кашњења на посао, узрокованог проблемима у вези
са стањем њезиног сина, речено јој је да ће бити отпуштена ако поново закасни
на посао, док таквих пријетњи није било у случају других радника са дјецом без
инвалидитета када би каснили из истих или сличних разлога.
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Employment Tribunal, London South је сматрао да се у спору који се води
пред њим јављају питања тумачења права Заједнице, те је одлучио да прекине
поступак и упути Суду претходна питања. Ријеч је о сљедећим питањима:
••

У смислу забране дискриминације на основу инвалидитета – да
ли Директива 2000/78/ЕС штити од директне дискриминације и
узнемиравања само лица која сама имају инвалидитет?

••

Уколико је одговор на постављено питање негативан – да ли Директива
штити само раднике према којима се, иако сами нису лица са
инвалидитетом, поступа неповољније или их се узнемирава због њихове
повезаности са лицем које има инвалидитет?

••

Уколико послодавац према раднику поступа неповољније него што
поступа или би поступао према другим радницима, те се утврди да
је разлог поступања према том раднику то што тај радник има сина са
инвалидитетом којег његује и о којем се брине тај радник – да ли је такво
поступање директна дискриминација којом се крши начело једнаког
поступања утврђено у Директиви?

••

Уколико послодавац узнемирава радника, те се утврди да је разлог
поступања према том раднику то што тај радник има сина са
инвалидитетом којег његује – да ли је такво узнемиравање повреда
начела једнаког поступања утврђеног у Директиви?

У вези са првим дијелом првог питања, другим и трећим питањем указује се
да члан 1. Директиве детерминише да је њена сврха, у погледу запошљавања и
обављања занимања, да се одреди општи оквир за борбу против дискриминације
на основу вјере или увјерења, инвалидитета, доби или пословног опредјељења.
Члан 2. став (1) Директиве дефинише да начело једнаког поступања подразумијева
да не постоји било каква директна или индиректна дискриминација на основу
разлога из члана 1, укључујући и инвалидитет. У складу са чланом 2. ставом (2)
тачком а), сматра се да је ријеч о директној дискриминацији у случају када се
према једном лицу поступа лошије него према другом у сличним ситуацијама,
због разлога који, између осталог, укључују инвалидитет. На основу члана 3.
става (1) тачке ц), у границама надлежности пренесених на Заједницу, Директива
се примјењује на сва лица, било у јавном, било у приватном сектору, укључујући
јавна тијела, у односу на запошљавање и услове рада, укључујући отказе и плате.
Дакле, из тих одредаба Директиве не произлази да је начело једнаког поступања,
које се њоме обезбјеђује, ограничено на лица која су сама лица са инвалидитетом
у смислу те директиве. Супротно, њен циљ је, у односу на запошљавање и
обављање занимања, борба против свих облика дискриминације на основу
инвалидитета. Начело једнаког поступања, садржано у Директиви, не примјењује
се на одређену категорију лица, већ је вођено разлозима који се наводе у члану
1. Ово је тумачење поткријепљено и чланом 13. Уговора о ЕЗ, који представља
правни основ за доношење Директиве и који Заједници повјерава надлежност
предузимања потребних мјера с циљем борбе против дискриминације, која се,
између осталог, заснива на инвалидитету.
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Што се тиче другог дијела првог питања и четвртог питања, ако се утврди да је
непожељно поступање које резултира у узнемиравању које трпи радник који сам
није лице са инвалидитетом, повезано са инвалидитетом његовог дјетета које
његује и о којем се брине првенствено тај радник, такво се поступање противи
начелу једнаког поступања из Директиве, а посебно забрани узнемиравања
утврђеној у њеном члану 2. ставу (3).
Из свега овог произлази да се Директива 2000/78/ЕС, а посебно њен члан 1. и
члан 2. ст. (2) и (3) морају тумачити на начин да забрана директне дискриминације
утврђена тим одредбама није ограничена само на лица са инвалидитетом.
Ако послодавац према раднику који сам није лице са инвалидитетом поступа
неповољније него што поступа, поступао је или би поступао према другом раднику
у истој или сличној ситуацији, те се утврди да се неповољније поступање према
том раднику заснива на инвалидитету његовог дјетета које његује првенствено
тај радник, такво се поступање противи забрани директне дискриминације из
члана 2. става (2) тачке а) Директиве. Наведена директива, посебно њен члан
1. и члан 2. ст. (1) и (3) морају да се тумаче на начин да забрана узнемиравања,
утврђена тим одредбама, није ограничена само на лица са инвалидитетом. Ако се
утврди да је непожељно поступање са исходом узнемиравања, које трпи радник
који сам није лице са инвалидитетом, повезано са инвалидитетом његовог
дјетета које његује првенствено тај радник, такво се поступање противи забрани
узнемиравања из члана 2. става (3) Директиве.

4. Преношење у правне системе држава чланица
У складу са чланом 17. Директиве 2000/43/ЕС и чланом 19. Директиве 2000/78/
ЕС, постоји обавеза да се редовно Европски парламент и Савјет извјештавају о
њиховом провођењу. Иницијално су рађени одвојени извјештаји за провођење
директива42, док Извјештај Европске комисије Европском парламенту и Савјету
из јануара 2014. године 43 сумира резултате провођења за обје директиве
кумулативно, с обзиром на то да су регулативни манир и садржина оба правна
инструмента једнаки (дефиниције, минимални захтјеви, терет доказивања,
ширење информација, дијалог са социјалним партнерима и сл.), те да је
већина држава чланица транспоновала обје директиве једним правним актом.

42
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Сачињавање извјештаја се врши на основу информација које достављају
различити субјекти44.
Транспозиција предметних директива у национална законодавства држава
чланица одвијала се доста сложено, због чега су покренути поступци због
повреде усљед неусклађености против 25 држава чланица. Углавном се то
дешавало између 2005. и 2007. године. Према Извјештају из 2014. године, разлози
за неблаговремену транспозицију и неусклађеност у вези су са проблемима
дефинисања директне и индиректне дискриминације, узнемиравања, правног
положаја заинтересованих организација, ограничења подручја примјене и
преобимног тумачења од допуштених одступања предвиђених директивама.
Комисија будно прати промјене у државама чланицама и по потреби покреће
поступке због повреде. Пријаве које Комисија данас добија не односе се на
неисправну транспозицију или примјену директиве, већ се углавном тичу
одвојених случајева дискриминације. Међутим, много већи број пријава се рјешава
на националној равни. Правна средства за заштиту од појединачних случајева
дискриминације доступна су само у оквиру националног законодавства, а и сами
поступци се могу покренути само пред националним судовима. У вријеме израде
сумираног извјештаја у току су била три поступка због повреде Директиве
200//78/ЕС, од чега су се два односила на Грчку и дискриминацијске добне границе
у јавној служби, а један се односио на Чешку Републику и недовољну заштиту од
дискриминације за лица са инвалидитетом која су у потрази за запослењем.
Генерална је оцјена да су сви грађани Уније недовољно упознати са својим
правима, а многи и не знају да је дискриминација у запошљавању забрањена
чак и у фази пријаве за посао. Такође, присутан је и недостатак података о
једнакости, док је од нарочите важности приступ ефикасном правосуђу за жртве
узнемиравања. Препреке су у прописаним кратким роковима за покретање
тужбе, трајању и трошковима поступка.
Што се тиче санкција и правних средстава, они нису усклађени у предметним
директивама, међутим, на државама чланицама је да пропишу ефикасне и
сразмјерне санкције и да обезбиједе доступност судских поступака за провођење
обавеза из директива, при чему се апелује на претходно провођење управних
поступака.
Поред наведених података који се односе на државе чланице Европске
уније, важно је да се укаже да Европска комисија редовно извјештава Европски
44
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парламент, Савјет, Европски економски и социјални комитет и Комитет региона
о Босни и Херцеговини у домену оствареног напретка у процесу придруживања
и приступања тој европској организацији. У Извјештају за 2020. годину45
Комисија је, између осталог, констатовала да је начело једнаких могућности
и једнаког третмана мушкараца и жена у питањима запошљавања и занимања
регулисано законима о равноправности полова и забрани дискриминације, као
и ентитетским законима о раду. Поред тога, истакла је да је примјена прописа о
забрани дискриминације у пракси и даље на ниском нивоу, те да је омбудсман
за људска права 2019. године разматрао 52 случаја дискриминације у вези
са запошљавањем, а највећи број жалби у извјештајном периоду се односио
на узнемиравање на радном мјесту. Поред тога, већина јавних тијела нема
механизме за рјешавање притужби због узнемиравања на раду и у вези са радом,
што није у складу са Законом о забрани дискриминације 46. Важно је да се истакне
да овај закон задовољава минимални стандард који постављају директиве
којима се бави овај рад, а тај минимум задовољавају и ентитетски закони о раду.

45
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5. Закључак
Кроз доношење два секундарна извора права о којима смо елаборирали
у овом раду додатно се обезбјеђује заштита од узнемиравања. Као што смо
навели, поред наведених извора, истичу се и Директива 2006/54/ЕС Европског
парламента и Савјета од 5. јула 2006. године о провођењу начела једнаких
могућности и једнаког поступања према мушкарцима и женама у питањима
запошљавања и обављања занимања, те остали извори права, познати под
називом soft law. Од не мање важности су и пракса и стандарди Савјета Европе47,
те остали извори међународног права48.
Може се закључити да се, у готово свим по правној снази највишим актима
Европске уније као sui generis међународне организације и актима држава чланица
европске организације и шире, могу да пронађу прокламације о забрани сваке
врсте дискриминације по разним основама, па тако и забрана од узнемиравања
на раду и у вези са радом. У посљедње вријеме, све интензивније се афирмише
свијест о праву на достојанствен рад, те се указује на штетност и пријети се
кажњавањем због узнемиравања на раду и у вези са радом, које као специфична
врста узнемиравања представља веома озбиљан облик дискриминације.
Транспозиција страног права из области узнемиравања на раду и у вези
са радом од држава чланица доприноси смањењу кршења људских права и
поставља минимум стандарда који морају да се испуне да би се онемогућило
узнемиравање на раду и у вези са радом, при чему треба да се истакне улога Суда
правде Европске уније који је, на генералној равни, оснажио своју надлежност у
области заштите од узнемиравања.
Директива о начелу једнаког поступања експлицитно забрањује директну и
индиректну дискриминацију, полно узнемиравање, те дискриминацију на основу
етничког или расног поријекла, обухватајући притом и област запошљавања
и усавршавања. Директива о општем оквиру за једнако поступање такође
уводи у законодавство Уније забрану дискриминације у области запошљавања,
социјалне заштите и сигурности, при чему се наглашава потреба увођења
нових садржинских одређења и правних задатака. Државе чланице су, како се
може видјети из извјештаја Европске комисије, углавном кроз један правни акт
вршиле збирно преузимање предметних директива. Наиме, директиве, сходно
својој особеној правној природи и сврси, омогућују државама чланицама да саме
изаберу модалитет преузимања.
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Recommendation CM/Rec(2019)1 of the Committee of Ministers to member States on preventing
and combating sexism; Council of Europe Convention on preventing and combating violence against
women and domestic violence “The Istanbul Convention” (CETS No. 210 (2011)).
The Universal Declaration of Huan Rights; The International Sovenant on Economic, Social and
Cultural Rights; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW);
Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work 2019 (No.
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Rad na daljinu i mogućnosti njegove primjene u javnoj upravi - iskustva Evropske unije

UDK 349.2-.23:35(061.1EU)
Sažetak: U članku se daje prikaz rada na daljinu kao jednog od oblika fleksibilnog
rada. Fleksibilni oblici rada predstavljaju relativnu novinu i u općem radnom
zakonodavstvu, dok se u službeničkom zakonodavstvu vrlo stidljivo i rijetko pominju.
Stoga je od velike važnosti da se mogućnostima pojedinih oblika fleksibilnih oblika rada
u javnoj upravi, kao što je rad na daljinu, ukaže pažnja, kako bi se inicirala rasprava i o
ovom pitanju. Autori posebno razmatraju mogućnosti i praksu primjene instituta rada
na daljinu u javnoj upravi u pravnom sistemu Evropske unije, i to na nivou institucija
Evropske unije i u određenim državama članicama. Na kraju, autori donose određene
zaključke o potrebi, mogućnostima i načinu normativnog reguliranja i uvođenja rada
na daljinu u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim standardima.
Ključne riječi: fleksibilni oblici rada, rad na daljinu, Evropska unija

Teleworking and possibilities of its application in public administration experiences of the European Union
Abstract: This article presents the teleworking as a form of flexible work. It is
important to underline that flexible work is a novelty in general labour legislation,
and that it is very shyly and rarely mentioned in civil service legislation. Therefore, it
is very important to pay attention to the possibilities of certain forms of flexible work
in public administration, such as teleworking, in order to initiate a discussion on this
issue as well. The authors especially consider the possibilities and practice of applying
the concept of teleworking in public administration in the legal system of the European
Union, both at the level of the institutions of the European Union and in certain Member
States. Finally, the authors draw certain conclusions about the needs, possibilities and
manner of normative regulation and introduction of telework in public administration
in Bosnia and Herzegovina in accordance with European standards.
Key words: flexible work, teleworking, European Union
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1. Uvod
Jedna od značajnijih novina radnog zakonodavstva 21. stoljeća jeste ideja
fleksibilizacije rada i uvođenja atipičnih oblika radnih odnosa. U samim počecima,
fleksibilizacija je posmatrana kao univerzalno i čarobno rješenje za rješavanje mnogih
izazova standardnog radnog odnosa u vremenu globalizacije i ekonomskih kriza.
Njen razvoj je, najprije dosta stidljivo, počeo u općem režimu radnih odnosa, a rijetki
su promišljali o mogućnosti njene primjene u javnoj upravi. Vremenom se taj stav
mijenjao, te se, posebno s jačanjem ideje “normalizacije” službeničkih radnih odnosa,
fleksibilizacija počela uvoditi i u službeničkom pravu.
Fleksibilizacija rada definira se kao skup kolektivno djelotvornih odgovora
na ekonomske neizvjesnosti i rizike1, a fleksibilni rad razumijeva se kao elastičan,
prilagodljiv pristup radu i svim bitnim pitanjima koja se tiču organiziranja i odvijanja
rada2. S obzirom na to da je došla u fokus pažnje, pitanjem fleksibilizacije rada počeli
su se baviti najrazličitiji subjekti: vlade, poslodavci i njihova udruženja, zaposleni i
sindikati, ali i mnoge međunarodne organizacije (Ujedinjeni narodi, Međunarodna
organizacija rada, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Evropska unija...)3.
Glavnim uzrokom potrebe za fleksibilizacijom rada i radnog zakonodavstva smatra
se globalizacija, koju karakterizira širenje trgovine proizvodima i uslugama izvan
nacionalnih granica. Njena pojava, a zatim i intenziviranje uticali su na brojne oblasti i
procese u društvu4, pa između ostalog i na oblast rada i zapošljavanja5. U ekonomskom
smislu, globalizacija predstavlja integriran sistem poslovnih odnosa usmjeren na
izmještanje roba, usluga, informacija i kapitala preko međudržavnih granica, uz niske
troškove i veliku brzinu, kao i tehnološki sistem koji se služi sredstvima proizvodnje,
transporta i komunikacija kako bi omogućio takvo izmještanje6. Intenzivno globalno
tržišno nadmetanje nameće potrebu za fleksibilnim poslovanjem, smanjenjem tržišnih
troškova i ostvarenjem većeg profita, što sve zajedno stavlja pritisak na poslodavce da
budu prilagodljiviji. Ono što treba istaći je da fleksibilizacija rada predstavlja samo dio
fleksibilizacije poslovanja, te da se fleksibilizacija poslovanja ne smije limitirati samo
na fleksibilizaciju rada.

1
2
3
4
5
6
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Suština ideje “fleksibilnog rada” je da se osigura da radna snaga može brzo,
efikasno i kvalitetno da odgovori zahtjevima savremene ekonomije, kako na
nacionalnom nivou, tako i na nivou kompanije, a sve s ciljem da se osigura što veća
ekonomska uspješnost te kompanije, kao i maksimalna zaposlenost raspoložive radne
snage u datim okolnostima7.
Pod fleksibilnim oblicima rada podrazumijevaju se oni oblici radnog angažiranja
koji odudaraju od klasičnog koncepta ugovora o radu na neodređeno vrijeme, s punim
radnim vremenom8. To su atipični radni odnosi koji zamjenjuju stabilno zaposlenje
na osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme9. Upravo zbog njihove osnovne
karakteristike - fleksibilnosti, ne može se govoriti o konačnom broju fleksibilnih oblika
rada10, ali među najprepoznatljivije zasigurno spadaju: (1) rad s nepunim radnim
vremenom, (2) rad na određeno vrijeme, (3) privremeni i povremeni poslovi, (4) rad
od kuće i rad na daljinu11, (5) privremeno agencijsko ustupanje radnika12, (6) grupno
zapošljavanje13, (7) samozapošljavanje (kada se radi za određenog poslodavca), (8) rad
na osnovu građanskopravnih ugovora14.
Fleksibilnost na tržištu rada možemo uslovno grupisati na: ugovornu,
funkcionalnu i numeričku15. Ugovorna fleksibilnost ostvaruje se putem ugovora o radu
koji odstupaju od općeg modela u pogledu trajanja radnog odnosa (ugovor o radu na
određeno vrijeme), zasnivanja radnih odnosa na poslovima privremenog karaktera
(sezonski poslovi), te posebnim reguliranjem radnog vremena (ugovor o radu s
nepunim radnim vremenom). Funkcionalna fleksibilnost podrazumijeva promjenu
proizvodnog sistema, tehnologije ili organizacije rada, a postiže se drugačijim
korištenjem već zaposlene radne snage za poslove istog poslodavca (npr. proširenje
poslova i zadataka koje je radnik dužan obavljati u okviru poslova svog radnog mjesta,
rotacija poslovanja i sl.). Numerička fleksibilnost podrazumijeva prilagođavanje broja
radnika ili radnih sati fluktuirajućim potrebama kompanije.

7
8
9
10
11
12

13
14
15

Jašarević, S. (2001) Fleksibilan rad – nužnost savremene ekonomije. Pravo, teorija i praksa, Novi Sad,
br. 1, str.48-60.
Mehmedović, E. i Horić, S. (2018) Izazovi fleksibilnih oblika rada i atipičnih radnih odnosa. Društvena i
tehnička istraživanja, god. IV, broj 2, str.5.
Puljiz, V. (2008) Fleksigurnost – Relevantan pristup za srednju i istočnu Europu. U: Cazes, S. i Nesporova
A. (ur.). Revija za socijalnu politiku, god. 15, br. 1, str.107.
U Francuskoj je identificirano 17 različitih atipičnih ugovora, Ibid.
Bjelinski Radić, I. (2017) Novi oblici rada kao suvremeni izazov za radno pravo - slučaj Uber. Zbornik
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, broj 2, str.883.
ICEM-ov vodič za privremeni i podugovoreni rad i rad preko agencija, str. 6 [Internet]. Dostupno na:
http://www.ksrs.org/wp-content/uploads/dokumenti-za-preuzimanje/ICEM_vodic_za_privremeni_i_
podugovoreni_rad.pdf.
Bjelinski Radić, I. op. cit., str.883-884.
Jašarević, S. Radni odnos..., op. cit., str.245.
Bilić, A. Fleksibilni oblici rada i radno pravo, op. cit., str. 921.

111

Rad na daljinu i mogućnosti njegove primjene u javnoj upravi - iskustva Evropske unije

Fleksibilizacija rada naročito je razvijena u državama članicama Evropske unije16.
Eurofoundova studija o novim oblicima zapošljavanja iz 2015. godine pokazala je da su
se u posljednih 15 godina u zemljama Evropske unije pojavili brojni modeli fleksibilnog
zapošljavanja17. od kojih jedni, u odnosu na standardni radni odnos, mijenjaju odnos
između poslodavca i radnika, drugi mijenjaju organizaciju i način rada, dok treći
mijenjaju i jedno i drugo.
Ono što je za potrebe ovog rada značajno navesti jeste da su u zemljama Evropske
unije fleksibilni oblici rada zastupljeni i u privatnom i u javnom sektoru. Rezultati
EUPAN studije iz 2018. godine18 ukazuju na to da su ... “fleksibilni oblici rada dosta česti
u javnoj upravi u Evropi”19, te da fleksibilnost varira od 2% do 40% zavisno od zemlje,
sektora i profesije.
Potrebno je ipak istaći da razlozi koji su doveli do uvođenja fleksibilnih oblika rada
u javnoj upravi nisu identični onima u privatnom sektoru, iako su im ciljevi isti. Naime,
kompanije u privatnom sektoru su u prvom redu usmjerene na stvaranje profita, dok je
javna uprava usmjerena na provođenje javnih politika i na pružanje usluga građanima
i pravnim licima. Stoga, u privatnom sektoru do fleksibilizacije rada dolazi s ciljem
ostvarenja većeg profita i postizanja veće konkurentnosti, dok u javnom sektoru do
fleksibilizacije rada dolazi radi povećanja kvaliteta pruženih usluga i zadovoljstva
korisnika. Razlozi za usvajanje fleksibilnih oblika rada u javnoj upravi ogledaju se u
različitim pritiscima eksterne i interne prirode. Uvođenje fleksibilnih oblika rada u
javnu upravu je, u prvom redu, uslovljeno socijalnim motivima.
U oba sektora fleksibilizacija rada zahtijeva modernizaciju organizacije rada i
veću produktivnost, a mogu se detektirati četiri osnovna motiva za njeno uvođenje:
povećanje zadovoljstva zaposlenih, podrška uspostavi balansa između poslovnog i
privatnog života, povećanje produktivnosti i produženje radnog vremena20. Važan motiv
za uvođenje rada na daljinu je pomoć zaposlenima u reduciranju stresa i poboljšanju
balansa između poslovnog i privatnog života. Studija iz 2008. godine, provedena na
više od 1600 radnika na daljinu, pokazala je da je rad na daljinu zaposlenima olakšao
izvršavanje obaveza u domaćinstvu, smanjio stres i povećao energiju21.
U nastavku teksta ćemo se bliže osvrnuti na rad na daljinu u pravnom poretku
Evropske unije.

16
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Wadsworth, L. L., Facer, R. L. & Arbon, C. A. (2010) Alternative work schedules in local government: Cui
bono?. Review of Public Personnel Administration, br. 30, str.322–340.
Major, D. A., Verive, J. M. & Joice, W. (2008) Telework as a dependent care solution: Examining current
practice to improve telework management strategies. The Psychologist Manager Journal, br.11, str.65.
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2. Općenito o “radu na daljinu”
U svim svojim oblicima, rad na daljinu je dio globalne strategije u oblasti
upravljanja ljudskim potencijalima čija je zadaća, između ostaloga: delegiranje
radnicima većeg nivoa odgovornosti u pogledu razvoja vlastite karijere, vrednovanje
doprinosa radnika na osnovu rezultata rada; osiguranje ravnoteže između privatnog
života i posla; osiguranje većeg kvaliteta usluga za klijente; povećanje produktivnosti;
ušteda na uredskom prostoru i infrastrukturi i sl.22
Do širenja interesa za rad na daljinu dolazi 70-ih godina prošloga stoljeća, kada se
prvi put počinje upotrebljavati termin “teleworking” (rad na daljinu), kojim se označava
rad udaljen od standardnog ureda23. Međutim, iako se ovaj oblik rada razmatra čitav
niz decenija, on tek u posljednje vrijeme, zahvaljujući tehnološkom razvoju, dobiva na
značaju. Prema Eurofoundu, sve veća dostupnost mobilnih tehnologija i komunikacijskih
medija, te jednostavnost povezivanja s internetom koju oni omogućavaju dovodi
do veće pojave tzv. mobilnog rada, čija je karakteristika da se barem djelimično, ali
redovno, obavlja van ureda poslodavca24.
S obzirom na to da se radi o relativno novijem institutu, koji se može realizirati u
različitim oblicima, ni u teoriji, ni u praksi se još uvijek nije ustalio jedan, jedinstven
termin koji ga označava. Termini koji se koriste su: teleworking, telecommuting,
working-at-home, remote work, working at distance, virtual work. Iz navedenog
razloga shvatljivo je zašto još uvijek ne postoji ni jedinstvena definicija rada na daljinu.
To otvara probleme u razumijevanju i poteškoće u tretiranju ovog instituta25.
Pokušavajući dati odgovarajuću definiciju ovog oblika rada, Međunarodna
organizacija rada definira rad na daljinu kao oblik rada koji se obavlja na mjestu
različitom od sjedišta ili proizvodnih pogona poslodavca, odvajajući radnika od
ličnog kontakta sa saradnicima koji svoj posao obavljaju na navedenim lokacijama
poslodavca, a koristeći pritom nove tehnologije koje omogućavaju ovakvu separaciju i
olakšavajući komunikaciju26.
Konvencija o radu kod kuće Međunarodne organizacije rada, broj 177, prilično
opširno definira rad kod kuće. Prema njenoj definiciji, to je oblik rada koji radnik obavlja
na daljinu, (i) u svojoj kući, ili drugom mjestu prema svom izboru, izuzev u radnom
prostoru poslodavca, (ii) radi dobivanja naknade za rad, a koji (iii) rezultira u proizvodu
ili usluzi određenoj od strane poslodavca, (iv) bez obzira na to ko osigurava opremu,
materijal ili druga proizvodna sredstva, i (v) pod uslovom da se ne radi o osobi koja
posjeduje određen stepen autonomije u radu i ekonomske nezavisnosti zbog čega
bi se mogla smatrati nezavisnim radnikom prema državnim zakonima, propisima ili
22
23
24
25
26

Bilić, A. (2011) Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3/2011, str.631-632.
Nilles, J.M., Carlson, F.R., Gray, P. & Hanneman, G.J. (1976) The telecommunications-Transportation
trade-off. Jon Wiley and Sons, Chichester, str.23.
Bjelinski Radić, I. Novi oblici rada… op.cit., str.883.
Bilić, A. Rad na daljinu..., op.cit., str.632.
Di Martino, V. (2001) The high road to teleworking. International Labour Organization, Geneva.
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sudskim odlukama27. Prema odredbama ove konvencije, svaka država koja je ratificirala
konvenciju28 mora usvojiti, primijeniti i povremeno revidirati svoju politiku rada kod kuće
radi poboljšanja položaja radnika kod kuće savjetujući se pritom s najreprezentativnijim
organizacijama poslodavaca i radnika, te, tamo gdje oni postoje, s organizacijama koje
brinu o radnicima kod kuće, kao i organizacijama koje brinu o poslodavcima radnika kod
kuće29. Pri tome, državna politika rada kod kuće promovira, koliko god je to moguće,
jednak tretman radnika kod kuće s drugim radnicima, uzimajući u obzir posebne
karakteristike rada kod kuće i tamo gdje je to potrebno, uslove primjenjive na isti ili
sličan tip posla koji se obavlja u sjedištu poslodvaca. Jednakost se naročito ističe u vezi
sa: pravima radnika kod kuće da uspostavljaju ili se pridružuju organizacijama po svom
izboru i da učestvuju u aktivnostima takvih organizacija, zaštitom od diskriminacije u
zaposlenju i zanimanju; zaštitom u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu; naknadom
za rad; socijalnim osiguranjem; pristupom profesionalnom usavršavanju; najnižom
dopuštenom dobi za zapošljavanje i obavljanje poslova; te zaštitom materinstva30.
Državna politika rada od kuće provodi se u skladu sa zakonima, kolektivnim ugovorima,
arbitražnim odlukama ili bilo kojom drugom odgovarajućom mjerom koja je u skladu
s nacionalnom praksom31. Zakoni i drugi propisi o sigurnosti i zdravlju na radu odnose
se i na radnike koji posao obavljaju kod kuće, uzimajući u obzir njegove posebne
karakteristike, te se utvrđuju uslovi pod kojima bi određeni tipovi posla i upotreba
određenih supstanci bili zabranjeni kod rada kod kuće zbog sigurnosti i zdravlja32.
Analizom postojećih definicija općenito se može reći da rad na daljinu obuhvata
najmanje tri elementa: (1) mjesto rada je odvojeno od sjedišta ili prostorija poslodavca,
(2) upotreba informaciono-komunikacione tehnologije u obavljanju rada i (3)
organizacioni oblik i komunikacija s poslodavcem33.
U okviru Evropske unije atipični radnici, u koje spadaju i radnici na daljinu, sve više
bivaju zaštićeni odredbama ugovora kojima se uređuju pitanja tzv. socijalne Evrope,
te smjernicama koje se primjenjuju u državama članicama34. Najznačajniji dokument,
u smislu priznanja i zaštite prava radnika na daljinu, jeste Okvirni sporazum o radu
na daljinu, koji je 16. jula 2002. potpisan između socijalnih partnera na evropskom
nivou35, a na čije je zaključenje pozvalo Evropsko vijeće u okviru Evropske strategije
zapošljavanja. Iako ovaj sporazum nije inkorporiran u direktivu, on stvara ugovornu
obavezu za strane potpisnice da sporazum primjenjuju na nacionalnom nivou.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Čl. 1. Konvencije o radu od kuće MOR-a, br. 177.
U ovom trenutku Konvenciju o radu od kuće ratificiralo je 10 država članica MOR-a, među kojima je i
Bosna i Hercegovina, te od zemalja članica Evropske unije Belgija, Bugarska, Finska, Holandija i Irska.
Čl. 3. Konvencije o radu od kuće MOR-a, br.177.
Čl. 4. Konvencije o radu od kuće MOR-a, br. 177.
Čl. 5. Konvencije o radu od kuće MOR-a, br. 177.
Član 7. Konvencije o radu od kuće MOR-a, br. 177.
Bilić, A. Rad na daljinu..., op.cit., str.633.
Ibid., str. 636.
Evropska konfederacija sindikata (ETUC), Udruženje poslodavačkih i industrijskih konfederacija
Evrope, Evropsko udruženje obrta i MSP-a (UEAPME) i Evropski centar preduzeća u javnom vlasništvu
ili od općeg ekonomskog interesa.
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3. Okvirni sporazum o radu na daljinu
U preambuli Okvirnog sporazuma o radu na daljinu navodi se da socijalni partneri
“vide rad na daljinu kao način na koji kompanije i organizacije javne uprave mogu
modernizirati organizaciju posla i kao način na koji radnici mogu uskladiti poslovni i
društveni život, koji im daje veću autonomiju u ispunjavanju njihovih zadataka. Kako bi
Evropa dobila najviše koristi od informacijskog društva, mora podsticati ovaj novi oblik
organizacije rada tako da fleksibilnost i sigurnost idu zajedno, kvalitet radnih mjesta bude
poboljšan, te da se poboljšaju mogućnosti za osobe s invaliditetom na tržištu rada”.
Cilj Okvirnog sporazuma o radu na daljinu je stvaranje općeg okvira za reguliranje
ovog oblika rada na evropskom nivou, koji bi države potpisnice provodile u skladu
sa svojim nacionalnim zakonodavstvima i praksama. U Okvirnim sporazumu rad na
daljinu definira se kao oblik organizacije ili izvođenja rada uz upotrebu informacionokomunikacionih tehnologija, na osnovu zaključenog ugovora o radu, pri čemu se posao
koji se uobičajeno obavlja u prostorijama poslodavca obavlja izvan tih prostorija.
U tom smislu, radnik na daljinu je svaka osoba koja obavlja rad na daljinu na opisani
način36. Navedeni sporazum značajno je uticao na radna zakonodavstva država članica
Evropske unije, te je većina njih prihvatila istu ili vrlo sličnu definiciju rada na daljinu.
Kao bitno obilježje rada na daljinu može se uzeti njegova dobrovoljnost, kako u
odnosu na radnika, tako i u odnosu na poslodavca. Takav rad može biti ugovoren od
trenutka uspostavljanja radnog odnosa, odnosno zaključenja ugovora o radu, ili se,
pak, može naknadno ugovoriti37. Ako rad na daljinu nije ugovoren prilikom zasnivanja
radnog odnosa, način prelaska na režim rada na daljinu može se predvidjeti bilo
individualnim, bilo kolektivnim ugovorom. Dobrovoljnost je bitan elemenat i kod
procesa povratka radnika na standardan rad u prostorijama poslodavca.
U slučaju rada na daljinu, poslodavac je dužan da, u skladu s direktivom Vijeća
91/533/EEZ o obavezi poslodavca da obavijesti radnike o uslovima koji se primjenjuju
na ugovor o radu ili radni odnos38, radnika pisanim putem obavijesti o relevantnim
informacijama vezanim za važeće kolektivne ugovore, opis posla koji će se obavljati
i sl. Posebnosti rada na daljinu zahtijevaju i dodatne informacije o organizacionim
pitanjima bitnim za rad radnika, kao što su organizaciona pripadnost radnika na daljinu,
njegovog neposredno nadređenog ili druge osobe kojoj se može obratiti s pitanjima
profesionalne ili lične prirode; načinu izvještavanja i sl.
Prema Okvirnom sporazumu, radnici na daljinu trebaju uživati isti nivo prava
koja su važećim zakonima i kolektivnim ugovorima garantirana i radnicima koji rade u

36
37

38

Vidjeti: Tačka 2. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Ako rad na daljinu nije ugovoren od početka radnog angažiranja radnika, a poslodavac ponudi
rad na daljinu, radnik tu ponudu može prihvatiti ili odbiti. Ako radnik izrazi želju da radi na daljinu,
poslodavac taj zahtjev može prihvatiti ili odbiti.
Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. oktobra 1991. o obavezi poslodavca da obavijesti radnike o
uslovima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos, OJ EC L 288.
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prostorijama poslodavca. Posebnosti koje proizlaze iz rada na daljinu mogu se utvrditi
individualnim ili kolektivnim ugovorima39.
Obaveza poslodavca u odnosu na radnika na daljinu je da mu osigura: (a)
dostavljanje pisanih obavještenja, (b) zaštitu podataka40, (c) zaštitu privatnosti41, (d)
instalaciju i održavanje opreme potrebne za rad na daljinu, izuzev u slučaju da radnik
na daljinu koristi svoju opremu, (e) tehničku podršku42, (f) zaštitu zdravlja i sigurnost
na radu43, te (g) pravo na edukaciju, pod jednakim uslovima kao radnicima koji rade u
prostorijama poslodavca44.
S druge strane, radnik na daljinu je, u okviru važećeg zakonodavstva i kolektivnih
ugovora, dužan ispunjavati svoje radne dužnosti i obaveze. Pri tome on sam organizira
svoje radno vrijeme. Količina i kvalitet obavljanja posla radnika na daljinu ne smiju se
razlikovati od količine i kvaliteta posla koji obavljaju radnici koji rade u prostorijama
poslodavca. Jedna od obaveza poslodavca je da spriječi izoliranje radnika na daljinu od
ostatka radne zajednice, što se ostvaruje tako da se radnicima na daljinu pruža prilika za
kontakt s kolegama i osigurava pristup relevantnim informacijama. Radnici na daljinu
imaju isti nivo kolektivnih prava kao i radnici koji rade u prostorijama poslodavca. Za
njih vrijede isti uslovi za učešće i kandidiranje na izborima za organe koji predstavljaju
radnike ili osiguravaju predstavljanje radnika45.
Način primjene odredbi Okvirnog sporazuma regulira se odredbama nacionalnog
zakonodavstva država članica Evropske unije. S tim u vezi razlikuju se tri vrste
provedbenih mjera, i to: (a) primjena na osnovu zakona, (b) primjena na osnovu
kolektivnih ugovora, i (c) primjena na osnovu zajedničkih smjernica, pravilnika i
preporuka, koji su dobrovoljnog i neobavezujućeg karaktera, a čija je svrha da osiguraju
obavještavanje o radu na daljinu u svjetlu nacionalnog radnog zakonodavstva.
Provedene analize o zastupljenosti rada na daljinu u Evropi i primjeni Okvirnog
sporazuma ukazale su na heterogen pristup država članica i u pogledu primjene
sporazuma, i u pogledu sadržaja ovog oblika rada46.
39
40

41

42
43
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46
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Vidjeti: Tačka 4. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Poslodavac je odgovoran za preduzimanje odgovarajućih mjera, posebno u pogledu softvera, za
osiguranje zaštite podataka koje radnik na daljinu koristi i obrađuje u profesionalne svrhe. Poslodavac
obavještava radnika na daljinu o svim važećim zakonima i pravilima o zaštiti podataka, a radnik je u
obavezi da se pridržava tih pravila - tačka 5. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Poslodavac poštuje privatnost radnika na daljinu. Ako se primjenjuje neka vrsta nadzora, ona mora
odgovarati svrsi i mora biti uvedena u skladu s Direktivom 90/270 o opremi sa zaslonom. Vidjeti: Tačka
6. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Poslodavac radniku na daljinu mora osigurati odgovarajuću tehničku podršku. Vidjeti: Tačka 7.
Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Poslodavac je dužan primjenjivati pravila za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu radnika na daljinu u
skladu s Direktivom 89/391 i važećim, iz nje proizašlim, direktivama, nacionalnim zakonodavstvom i
kolektivnim ugovorima - tačka 8. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Vidjeti: Tačka 10. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Vidjeti: Tačka 11. Okvirnog sporazuma o radu na daljinu.
Eurofound (2010) Telework in the European Union; European Commission (2008) Report on the
implementation of the European social partners' Framework Agreement on Telework, SEC (2008)
2178; European Social Partners (2006) Implementation of the European Framework Agreement on
Telework.
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Ono što je značajno sa aspekta ovog rada jeste činjenica da se Okvirni sporazum
primjenjuje i odnosu na javnu upravu država članica. Stoga je očekivano da zakoni i/
ili kolektivni ugovori, kojima se regulira pitanje rada u javnoj upravi država članica,
preciznije urede pitanja koja su utvrđena Okvirnim sporazumom47.

4. Rad na daljinu u javnoj upravi
Režim radnih odnosa zaposlenih u javnoj upravi razlikuje se od režima općeg
radnog zakonodavstva. Razlog takvog, posebnog reguliranja proizlazi iz funkcije i
društvene uloge javne uprave, te načina rada državnih službenika i zaposlenika. Iako
postoje brojne razlike u nacionalnim službeničkim zakonodavstvima, općenito se
može reći da se status zaposlenih u javnoj upravi razlikuje se od statusa zaposlenih u
privatnom sektoru, u najmanje dva bitna elementa. Prvi element je izražena hijerarhijska
organizacija i subordinacija u javnoj upravi. Naime, službenici su, između ostaloga, i
izvršioci određenih javnih ovlaštenja, te je nužno da ta javna ovlaštenja provode u skladu
sa zakonom i zakonitim nalozima svojih pretpostavljenih. Doduše, stepen subordinacije
nije jednak u odnosu na sve službenike, pa je, primjera radi, on mnogo izraženiji kod
npr. policijskih ili carinskih službenika, u odnosu na ostale službenike. Drugi element
ogleda se u činjenici da rukovodioci organa u kojima su zaposleni državni službenici
imaju manje diskrecije u odlučivanju o pravima i obavezama državnih službenika u
odnosu na prava rukovodilaca u općem sistemu radnih odnosa. U općem režimu radnih
odnosa najčešće se radi o privatno-pravnim poslodavcima koji djeluju na tržištu, gdje je
nužno da budu prilagodljiviji. To se posebno odnosi na postupak zasnivanja i prestanka
radnih odnosa, te ostvarivanja prava i obaveza. Ovi elementi utiču na različit pristup
zakonodavaca u reguliranju organizacije i načina rada u javnoj upravi, koji može imati,
i najčešće ima, strožiji režim u odnosu na opće radno zakonodavstvo, s tim da postoje i
mogućnosti da se određena pitanja reguliraju fleksibilnije48.
Jedno od prvih pitanja koje je potrebno razmotriti prilikom razmatranja rada na
daljinu u javnoj upravi jeste pitanje kategorija zaposlenih koji mogu raditi na daljinu.
Naime, za pojedine kategorije zaposlenih u javnoj upravi je ovaj oblik fleksibilnog
rada neprimjenjiv zbog prirode poslova i zadatka njihovog radnog mjesta (npr. vojnici,
policija i sl.), dok, s druge strane, on može biti primjenjiv za druge vrste poslova (npr.
savjetnici, analitičari i sl.). Dakle, rad na daljinu nije primjenjiv na sve poslove u javnoj
upravi, niti su svi zaposleni u javnoj upravi u mogućnosti da rade na daljinu. Pravilo
je da se u javnoj upravi na daljinu mogu obavljati isključivo oni poslovi koje zaposleni
obavlja samostalno, dok se oni poslovi koji uključuju rad sa strankama ili povjerljivim
dokumentima ne mogu obavljati na daljinu. Općenito se može reći da su za rad na
daljinu u javnoj upravi u prvom redu kvalificirani oni službenici koji su nezavisni u svom
radu, koji su orijentirani na rezultate rada, koji pokazuju inicijativu i djelotvornost, te
koji su disciplinirani i imaju potrebne vještine i kompetencije49.
47
48
49

Korunka, C., Kubicek, B. & Risak, M., op. cit., str.111.
Ibid., str. 81.
Bilić, A. Rad na daljinu..., op.cit., str.632.
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Drugo pitanje koje treba razmotriti jeste pitanje uspostavljanja efikasnih
mehanizama kontrole nad radom i rezultatima rada službenika na daljinu. Naime,
tradicionalni mehanizmi kontrole ili supraordiniranosti poslodavaca u javnoj upravi
nisu uvijek i u potpunosti primjenjivi kod ovog oblika rada.
U pravilu, rukovodilac odgovarajućeg organa uprave određuje koji se poslovi u tom
organu mogu obavljati na daljinu. Također, zaposleni može sam tražiti da poslove i zadatke
svog radnog mjesta obavlja na daljinu, što je zahtjev o kojem odlučuje rukovodilac.

5. Provođenje odredbi okvirnog
sporazuma u javnoj upravi
Kada je riječ o primjeni odredbi Okvirnog sporazuma u javnoj upravi država
članica Evropske unije, novija istraživanja ukazuju na visok nivo njegove primjene, s tim
da se provedbene mjere razlikuju od države do države50. U većini država Evropske unije
su odredbe Okvirnog sporazuma pretočene u nacionalno službeničko zakonodavstvo
putem zakona51 ili vladinih odluka52, dok su samo u malom broju zemalja pretočene
putem kolektivnog53 ili individualnog ugovora o radu54.
5.1. Provođenje na osnovu zakona
Kako je već rečeno, većina država članica Evropske unije je odredbe Okvirnog
sporazuma pretočila u svoje nacionalno zakonodavstvo putem zakona. Za potrebe ovog
rada analizirat ćemo kako je to urađeno u Austriji i Hrvatskoj, kao zemljama članicama
Evropske unije (staroj i novoj) s kojima Bosna i Hercegovina ima određenih sličnosti
i historijsko-pravnih veza, zbog čega bi se takva iskustva mogla lakše i jednostavnije
preuzeti u službeničko pravo Bosne i Hercegovine.
Austrija je odredbe Okvirnog sporazuma pretočila u svoj pravni sistem zakonom.
Izmjenama saveznog zakona o državnim službenicima (Beamten-Dienstrechtsgesetz
- BDG) od 2004. godine55 Austrija je u svoj sistem državne službe uvela institut rada na
daljinu56. Propisano je da državni službenik može, uz dobrovoljni pristanak i pod uslovom
da to nije protivno javnom interesu, redovno obavljati poslove i zadatke svog radnog
mjesta od kuće ili s druge lokacije po svom izboru, a koja ne spada u poslovne prostorije
poslodavca, koristeći se pritom informaciono-komunikacionim tehnologijama. Ono što
je specifično za austrijsko službeničko zakonodavstvo jeste da institut rada na daljinu ne
mora biti nužno redovan, nego da se može odobriti za obavljanje samo pojedinih poslova
iz opisa radnog mjesta ili samo za pojedine dane u sedmici.
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Korunka, C., Kubicek, B. & Risak, M., op. cit., str.115.
Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Francuska, Hrvatska, Luksemburg, Poljska, Portugal, Slovenija i
Slovačka.
Holandija, Italija, Mađarska, Malta, kao i Evropska komisija.
Finska i Švedska.
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BGBl. I, broj 176/2004.
Član 36a. austrijskog zakona o državnim službenicima.
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Zakonom su propisani i uslovi i način ostvarivanja rada na daljinu. Tako se rad na
daljinu može odobriti onom državnom službeniku koji je dokazao predanost i ostvario
uspjeh u radu, kao i sposobnost da radi samostalno. To je logično jer, u slučaju rada na
daljinu, nije moguće ili je barem otežano mentorirati rad službenika. Stoga je potrebno
da se radi o osamostaljenom državnom službeniku, koji će sav ili barem najveći dio
svojih poslova i zadataka moći obavljati samostalno. Također, s obzirom na drugačiji
način nadzora nad radom, da bi se preduprijedili eventualni problemi u radu, potrebno
je da se radi o državnom službeniku koji je odgovoran i predan. Rad na daljinu može se
odobriti onom državnom službeniku kod kojeg se rezultati rada mogu nadzirati, te koji
preduzima potrebne mjere radi čuvanja službene tajne i drugih povjerljivih podataka57.
Bitno je istaći da rad na daljinu ne predstavlja individualno pravo, nego isključivo
mogućnost rada državnog službenika. Naime, Upravni sud Republike Austrije utvrdio
je da ne postoji pravo državnog službenika na rad na daljinu, nego mogućnost
uspostavljanja takvog oblika rada, o čemu odluku donosi poslodavac, uz saglasnost
državnog službenika58.
Odluku o obavljanju poslova na daljinu donosi rukovodilac, uz saglasnost službenika,
i takva odluka poslodavca treba da sadrži sljedeće podatke: obim i vrstu poslova koji
se obavljaju na daljinu, kvalitet obavljenih poslova, način komunikacije službenika s
njegovim nadređenima, vrijeme rada na daljinu i vrijeme kada je radnik na daljinu dužan
da bude prisutan u poslovnim prostorijama. Tehničku opremu potrebnu za rad na daljinu
osigurava poslodavac. U skladu s odredbama zakona, rad na daljinu može trajati najduže
godinu dana, s tim da se može produžiti na period od još jedne godine.
Odluka o radu na daljinu može biti stavljena van snage ako državni službenik koji
radi na daljinu svoje poslove i zadatke ne obavlja efikasno, uspješno i na propisani
način, te ako državni službenik to zatraži.
Hrvatska je Zakonom o državnim službenicima59 regulirala institut rada na daljinu u
javnoj upravi, čime je u svoj službenički sistem pretočila odredbe Okvirnog sporazuma.
Zakonom je propisano da mogućnost rada na izdvojenom mjestu (rad na daljinu)
utvrđuje Vlada Republike Hrvatske svojom uredbom60. Na osnovu navedenog zakonskog
ovlaštenja, Vlada je početkom 2006. godine donijela Uredbu o mogućnosti rada državnog
službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom61. Ovom uredbom
utvrđeno je da se pod radom državnog službenika na izdvojenom mjestu podrazumijeva
njegov rad kod kuće ili na drugom mjestu izvan državnog organa. Rukovodilac državnog
organa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuje koji se poslovi mogu obavljati
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Član 36a. stav 2. austrijskog zakona o državnim službenicima.
“Iako odredba člana 36a. BDG 1979 govori da državnom službeniku “može”, uz njegovu saglasnost,
biti naložen rad na daljinu, uvidom u obrazloženje izmjena Zakona o državnim službenicima iz
2004. godine, 685 BlgNR XXII. GP 7f, o ovoj odredbi može se razumjeti da zakonodavac nije želio dati
državnim službenicima bilo kakvo pravo odobravanja ili zadržavanja ovog oblika službe”. Vidjeti:
Odluka Upravnog suda Republike Austrije, br. 2010/12/0184 od 27.9.2011.
“Narodne novine”, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12,
37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19.
Član 23. stav (4) hrvatskog zakona o državnim službenicima.
“Narodne novine”, broj 33/06.
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na izdvojenom mjestu, s tim da se rad na izdvojenom mjestu može utvrditi samo za one
poslove koje državni službenik obavlja samostalno. Propisano je da se na izdvojenom
mjestu ne mogu obavljati poslovi koji obuhvataju rad sa strankama ili rad s povjerljivim
dokumentima. Rad na izdvojenom mjestu državnom službeniku odobrava rukovodilac
državnog organa rješenjem. Navedenim rješenjem utvrđuju se poslovi koji će se obavljati
na izdvojenom mjestu, te način komunikacije s državnim organom.
Da bi se rad na izdvojenom mjestu mogao odobriti, potrebno je da su ispunjeni
određeni preduslovi, i to da su osigurani potrebni organizacioni i tehnički uslovi u
kojima će državni službenik moći obavljati zadatke u skladu s principima i standardima
rada koji se zahtijevaju u državnoj službi. Državni organ, u pravilu, osigurava potrebnu
opremu za rad na izdvojenom mjestu, a dužan je državnom službeniku nadoknaditi
troškove nastale u obavljanju poslova na izdvojenom mjestu.
5.2. Provođenje na osnovu podzakonskih akata
Kao što smo već istakli, pored država članica, i Evropska komisija uredila je rad od
kuće svojih službenika. To je urađeno odlukom Evropske komisije o radu na daljinu. Prvu
odluku o primjeni rada na daljinu u odjeljenjima Komisije Evropska komisija donijela je
krajem 2009. godine62. Ova odluka primjenjivana je u periodu od 2010. do 2015. godine,
nakon čega je donesena nova Odluka od 2015. godine63. Odluka o primjeni rada na
daljinu poziva se na “Staff Regulations”64, kojom je propisano da aktivno zaposleni
imaju pravo na pristup mjerama socijalne prirode, što uključuje specifične mjere za
usklađivanje poslovnog i privatnog života.
Odlukom o primjeni rada na daljinu propisano je da svi zaposleni u Evropskoj
komisiji imaju pravo da, na dobrovoljnoj osnovi, traže da rade na daljinu. Pri
razmatranju ovog zahtjeva uzimaju se u obzir interesi službe i specifične okolnosti,
što uključuje razmatranje benefita koje od ovakvog oblika rada može imati odjeljenje
Komisije, Komisija ili konkretno zaposleni. Istaknuto je da su za rad na daljinu podobni
oni poslovi koji se obavljaju samostalno, primjenom znanja, kao i da se na daljinu ne
mogu obavljati oni poslovi koji zahtijevaju fizičko prisustvo u poslovnim prostorijama
(npr. rad sa strankama, vozači, kuriri, poslovi keteringa, prevodioci, poslovi tehničke
podrške konferencijama, poslovi zaštite, medicinske usluge i sl.)65
Odluka o primjeni rada na daljinu razlikuje dvije vrste rada na daljinu, i to: (1)
strukturalni rad na daljinu - kod kojeg se smjenjuju periodi rada na daljinu s periodima
rada u prostorijama poslodavca66, i (2) povremeni rad na daljinu, kojim se zaposlenima
omogućava da na privremenoj osnovi, od maksimalno 60 radnih dana u kalendarskoj
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Commission Decision concerning the implementation of teleworking in Commission departments,
C(2009)10224.
Commission Decision concerning the implementation of teleworking in Commission departments,
C(2015)9151 final.
Official Journal, L 56/1968.
Član 1. stav 5. Odluke o primjeni rada na daljinu u odjeljenjima Komisije od 17.12.2015, C(2015)9151.
Minimum rada na daljinu je pola radnog dana u radnoj sedmici, a maksimum je 20 sati u radnoj
sedmici.
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godini, rade na daljinu. Ova vrsta rada na daljinu može se prakticirati u slučaju rada na
projektima koji se lakše i bolje mogu uraditi izvan poslovnih prostorija (npr. u slučaju
projekata koji traže naročitu koncentraciju). Također, ova vrsta rada na daljinu može se
upotrijebiti u slučaju ličnih ili porodičnih problema, te u slučajevima “više sile” kada je
sigurnost osoblja ugrožena.
Oba oblika rada na daljinu odobravaju se na zahtjev službenika, a odobrava ih
neposredno nadređeni. Odlukom o primjeni rada na daljinu propisuje se da, u slučaju
rada na daljinu, radni dan traje osam sati, te da u tim okolnostima nema prekovremenog
rada.
5.3. Provođenje putem ugovora
U njemačkoj javnoj upravi rad na daljinu nije reguliran zakonom, nego ugovorima,
kako kolektivnim, tako i individualnim67. Da bi službenik obavljao rad na daljinu,
potrebno je da se zaključi ugovor kojim se između dvije strane (organa uprave i
službenika) regulira ovo pitanje.
U praksi su zaključeni kolektivni ugovori koji obuhvataju pitanje rada na daljinu
(npr. Ugovor o radu na daljinu za Federalnu carinsku upravu)68. Navedeno opće
ovlaštenje za uspostavljanje rada na daljinu konkretizira se putem individualnih
ugovora o radu. U pravilu, ugovori o radu na daljinu sadrže odredbu prema kojoj se rad
na daljinu smjenjuje s radom u uredu.
Interesantno je da je u Njemačkoj broj zaposlenih koji pretežno rade na daljinu
među najmanjim u Evropi, s ukupno 6% zaposlenih69. S tim u vezi postavlja se pitanje
da li je broj radnika na daljinu manji zbog normativnog nereguliranja ili je normativno
nereguliranje ovog pitanja posljedica manjeg interesa radnika u Njemačkoj za radom
na daljinu. Interesantno je i to da je, prema podacima iz studije Karla Brenkea iz 2014.
godine, koja je provedena za Njemački institut za ekonomska istraživanja70, utvrđeno
da je 2011. godine oko 63% radnika na daljinu dolazilo iz privatnog sektora, a 37% iz
javnog sektora71.

6. Neka pitanja i izazovi primjene instituta
rada na daljinu u javnoj upravi
Uvođenje instituta rada na daljinu u javnu upravu otvara određena pitanja koja
su specifična za rad u javnoj upravi. Jedno od njih vezano je za kontrolu nad radom
i poštivanjem radnog vremena, a drugo za osiguranje opreme koja je službenicima
potrebna radi obavljanja rada na daljinu.
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Korunka, C., Kubicek, B. & Risak, M., op. cit., str.114.
Ibid.
Eurofound (2014) Germany: Working from home declines [Internet]. Dostupno na: https://www.
eurofound.europa.eu/de/publications/article/2014/germany-working-from-home-declines.
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
Korunka, C., Kubicek, B. & Risak, M., op. cit., str.114.
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Činjenica je da u slučaju rada na daljinu nije lako kontrolirati poštivanje rada i
radnog vremena od strane zaposlenih. No, i pored toga, zakonodavstva većine država
koja poznaju ovaj oblik rada ne sadrže odredbe kojima se precizno regulira način
kontrole. U samo malom broju zemalja je u ovom pogledu naglašena kontrola od strane
nadređenih i vođenje evidencije o radnim satima72. Zbog toga bi bilo uputno već samim
ugovorom o radu predvidjeti način kontrole.
Kada je u pitanju oprema potrebna za rad na daljinu, u većini država je riječ o pitanju
koje se regulira individualnim ugovorom kojim se utvrđuje rad na daljinu. Ako potrebnu
opremu ne osigurava poslodavac nego zaposleni, otvara se pitanje refundacije troškova
za njeno korištenje. I u pogledu refundacije nastalih troškova, praksa je različita u
različitim državama. Tako se u nekim zemljama troškovi ne refundiraju uopće73, dok se
u nekim refundiraju do određenog iznosa74. S tim u vezi ukazuje se da bi “uredi u kući”
mogli biti prilika za povećanje plaće ili smanjenje poreskog opterećenja zaposlenim u
javnom upravi75.
6.1. Epidemija COVID-19
Poseban podsticaj za uvođenje rada na daljinu predstavlja pojava i širenje
pandemije COVID-1976. Naime, svijet kakav smo poznavali promijenio se njenom
pojavom i širenjem. Iako je pandemija primarno zdravstveni problem, ona ima značajan
uticaj i na ostale sfere društvenog života, pa tako i na oblast rada77. U općem režimu
radnih odnosa su u uslovima pandemije intenzivirane aktivnosti na prilagođavanju
načina poslovanja. Kao jedan od mehanizama za prevazilaženje problema koje je u
cjelokupnoj društvenoj zajednici izazvala pandemija javlja se mogućnost uvođenja
određenih fleksibilnih oblika rada. Pojava pandemije bila je povod za proglašenje stanja
prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine78, stanja prirodne nesreće
u Federaciji Bosne i Hercegovine79 i vanrednog stanja u Republici Srpskoj80. Primarni
cilj ovih mjera bio je sprečavanje daljnjeg širenje bolesti i zaštita života i zdravlja ljudi.
Ipak, i u takvim uslovima bilo je nužno organizirati adekvatno odvijanje procesa rada.
Jedan od značajnijih izazova s kojima su se poslodavci općenito suočili bio je
da radno zakonodavstvo niti opće niti službeničko nije normiralo način organizacije
rada i poslovanja u vanrednim okolnostima. Pandemija je sve poslodavce suočila
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Belgija, Hrvatska, Slovenija te Evropska komisija i Norveška.
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prouzrokovane koronavirusom (Covid-19), “Sl. glasnik BiH”, broj 18/20.
Vlada FBiH donijela je 16.3.2020. Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće pojavom koronavirusa.
Vlada RS donijela je 16.3.2020. Odluku o proglašenju vanredne situacije uslijed koronavirusa.
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s neophodnošću pronalaženja rješenja kojima će se: a) organizirati rad i poslovanje,
b) osigurati uslovi rada koji garantiraju sigurnost i zaštitu života i zdravlja na radu,
te c) omogućiti ostvarivanje prava na radu ili u vezi s radom u skladu sa zakonom,
kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu81.
6.2. Normativni okvir u Bosni i Hercegovini
Službeničkim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne regulira se
pitanje rada na daljinu. Međutim, objektivna potreba zaštite života i zdravlja ljudi i
sprečavanja daljnjeg širenja bolesti natjerala je vlasti da u praksi uvedu ovaj oblik rada.
I pored činjenice da pitanje rada na daljinu nije normirano odgovarajućim zakonima,
na nivou Bosne i Hercegovine je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o postupanju
institucija Bosne i Hercegovine s ciljem osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih
zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane
koronavirusom (COVID-19)82, kojom je naloženo svim institucijama Bosne i Hercegovine,
kao jednu od internih procedura zaštite zaposlenih, da predvide mogućnost rada na
daljinu za one zaposlene koji radne zadatke mogu obavljati na daljinu. To je bio pravni
osnov za uvođenje rada od kuće u mnogim institucijama Bosne i Hercegovine u prvom
valu pandemije. Na osnovu iste odluke Vijeće ministara BiH je u septembru 2020. godine
donijelo Odluku o postupanju institucija Bosne i Hercegovine i pravima i obavezama
zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine tokom trajanja epidemije COVID-1983,
kojom su detaljnije uređena neka prava i obaveze zaposlenih, te ponovo naloženo
institucijama da donesu interne procedure kojima će, između ostalog, regulirati rad na
daljinu84. Na osnovu navedenih odluka institucije su donijele interne opće akte kojima
su uvele institut rada na daljinu za vrijeme trajanja pandemije.
Bez obzira na ove ad hoc mjere, a s obzirom na značaj i domete instituta rada na
daljinu, nužno je da se on regulira zakonom, i u pogledu rada u vanrednim okolnostima,
kao što je pandemija COVID-19, i općenito. Regulativni okvir uređenja instituta rada na
daljinu, a posebno njegova primjena unutar Evropske unije, kao i objektivna potreba
uvođenja rada na daljinu zahtijevaju normativno reguliranje i uvođenja rada na daljinu
u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Pometnja izazvana pandemijom može biti poticaj
da se ovaj značajan institut modernog radnog prava inkorporira i u pravni sistem Bosne
i Hercegovine.
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Gradaščević-Sijerčić, J. (2020) COVID-19 i radno zakonodavstvo. Serija “Pandemija i pravo”, br. 11,
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, str. 1.
“Sl. glasnik BiH”, broj 18/20.
“Sl. glasnik BiH”, broj 58/20.
Čl. 7. st. (1) tač. b) Odluke o postupanju institucija Bosne i Hercegovine i pravima i obavezama
zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine tokom trajanja epidemije COVID-19.
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7. Zaključak
Razlozi za usvajanje fleksibilnih oblika rada u javnoj upravi ogledaju se u različitim
pritiscima eksterne i interne prirode. Uvođenje fleksibilinih oblika rada u javnu
upravu je, u prvom redu, uslovljeno socijalnim motivima. S tim u vezi, razlikuju se
četiri osnovna motiva: povećanje zadovoljstva zaposlenih, podrška uspostavi balansa
između poslovnog i privatnog života, povećanje produktivnosti i produženje radnog
vremena85. Dodatni značajan razlog je povećanje odgovornosti i nepristrasnosti unutar
same javne uprave86.
Razmatrajući pitanje rada na daljinu u javnoj upravi u Evropskoj uniji i zemljama
članicama Evropske unije, može se doći do zaključka da javna uprava značajno
utiče i postavlja standarde u pogledu načina i organizacije rada na daljinu ostalim
poslodavcima87.
Važan motiv za uvođenje rada na daljinu u javnu upravu je pomoć zaposlenima u
reduciranju stresa i poboljšanju balansa između poslovnog i privatnog života. Studija iz
2008. godine, koja je provedena na više od 1600 radnika na daljinu, pokazala je da rad
na daljinu zaposlenima olakšava izvršavanje obaveza u domaćinstvu, smanjuje stres i
povećava energiju.
No, rad na daljinu nije primjenjiv na sve poslove u javnoj upravi, niti su svi zaposleni
u javnoj upravi u mogućnosti da rade na daljinu. Općenito se može reći da su za rad na
daljinu u javnoj upravi u prvom redu kvalificirani oni službenici koji su nezavisni u svom
radu, koji su orijentirani na rezultate rada, koji pokazuju inicijativu i djelotvornost, te
koji su disciplinirani i imaju potrebne vještine i kompetencije.
Nesporno je da rad na daljinu u značajnoj mjeri može reducirati troškove poslovanja
(npr. troškovi iznajmljivanja prostora, režijski troškovi) i povećati produktivnost. No,
iako nije sporno da rad na daljinu povećava motivaciju zaposlenih, te posljedično
produktivnost i kvalitet u pružanju usluga, ostaje otvoreno pitanje koliki intenzitet
rada na daljinu dovodi do pozitivnih rezultata. Novije studije pokazuju da oni zaposleni
koji redovno rade na daljinu pokazuju manju motivaciju i radni elan od onih koji samo
povremeno rade na daljinu, zbog čega se može zaključiti da pozitivni efekti rada na
daljinu u značajnoj mjeri zavise od njegove učestalosti.
Potrebno je voditi računa da rad na daljinu može dovesti do promjena u
komunikaciji između radnika na daljinu i radnika koji rade u prostorijama poslodavca,
kao i do osjećaja izoliranosti. Stoga je pri normiranju ovog oblika rada neophodno
predvidjeti metode za osiguranje nesmetane komunikacije između zaposlenih i
redovnu razmjenu informacija.
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Апстракт: 1950. године Јакоб Винер је издао књигу Царинске уније (The
Custom union issue). Неколико година касније, тачније 1955. Џејмс Едвард Мид
издаје књигу Трговина и благостање (Trade and Welfare). Четири године касније
(1961) књига Једна теорија економских интеграција (The Theory of Economic
Integration), аутора Беле Балаша је угледала свјетлост дана, Стефан Линдер брани
своју докторску тезу Есеј о трговини и трансформацији (An Essay on Trade and
Transformation), док Роберт Мандел објављује рад Теорија оптималног валутног
подручја (A theory of Optimum Currency Areas). Тиме су за свега 11 година (1950 1961) ова петорица великана економске мисли поставили теоријски фундамент
на којима европске економске интеграције почивају све до дана данашњег. Ко су
били ови фантастични људи и у чему је њихов допринос – теме су овог кратког
рада.
Кључне ријечи: економске интеграције, царинске уније, интраиндустријска
трговина, оптимално валутно подручје
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Увод
Већина грађана Европске уније сматра да су људи попут Жана Монеа,
Роберта Шумана, Алтијера Спинелија, Пола Хенрија Спака или нешто касније
Шарла де Гола, Конрада Аденаура те Жака Делора, заслужни за релативни
мир и благостање у коме данас живимо. По њима се називају зграде у којима
су смјештене институције ЕУ, о њима говоре уџбеници европских интеграција,
они се славе приликом разних догађаја којим се обиљежава трајање европске
грађевине.
Међутим, шта када бисмо вам рекли да постоје људи који ништа мање не
заслужују епитет “оца оснивача” ЕУ, а који су широј јавности скоро у потпуности
непознати? Да ли сте некада чули за Јакоба Винера (Jakob Viner), Џејмса Едварда
Мида (James Edward Meade), Белу Балаша (Béla Balassa), Стефана Линдера (Hans
Martin Staffan Burenstam Linder) или Роберта Мандела (Robert Alexander Mundell)?
Ови људи су аутори економских теорија које су омогућиле и објасниле
економске интеграције и без њиховог доприноса тешко да би ЕУ била оно што је
данас.
Овај рад је посвећен упознавању јавности БиХ са овим људима, који су
релативно непознати чак и европској јавности. Њихово представљање кроз овај
рад ће бити публицистичко, тј. односиће се како на њихове теорије, тако и на
њихове животне путеве који су често били врло живописни.
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1. Јакоб Винер – Канађанин чија је теорија
омогућила стварање ЕЕЗ
Када су почетком 1950-их Моне, Шумпетер,
Спак и други радили на оснивању Заједнице за
угаљ и челик, а затим прешли на заговарање
Европске економске заједнице, суочили су се са
једним озбиљним проблемом. Наиме, немали број
економиста, а и Велика Британија као једна од
најутицајнијих европских држава, залагали су се
против подизања европских интеграција на ниво
царинске уније, односно за почетак инеграција на
нивоу зоне слободне трговине, што је значајним
дијелом одговарало европском искуству од
прије I свјетског рата. Раније европско искуство
са царинским унијама било је доста ограничено
и тицало се Њемачке царинске уније (Zollverein)
из 1834. године, која 'пак и није била најбољи примјер, будући да је спајање
европских држава у чврсту државну заједницу по узору на прерастање Њемачке
царинске уније у Њемачко царство 1871. године, било посљедње што су жељели
тадашњи европски политичари. Ипак, оснивачи ЕУ нису ишли на пуку срећу када
су се одлучили за формирање Европске економске заједнице. Они су се заправо
ослонили на теорију коју је неколико година раније развио амерички професор
канадског поријекла Јакоб Винер. Наиме, он је у својој књизи из 1950. године
под називом Царинска унија (The Custom Union Issue) објаснио шта Европљани
могу очекивати ако се одлуче за овај ниво интеграција и то кроз два концепта:
стварање трговине (trade creation) и скретање трговине (trade diversion), те
објаснио под којим околностима је први (позитивни) ефекат израженији од другог
(негативног ефекта са становишта свјeтског благостања). Практично, све што су
Европљани морали да ураде је да докажу (а то већ није било претјерано тешко)
да шест земаља које ступају у царинску унију испуњавају Винерове критеријуме
оптималности. Због тога би се Винер с правом могао назвати “оцем ЕЕЗ” на исти
начин на који се нпр. Мандел зове “оцем евра”!
Међутим, Јакоб Винер је био чак и више од тога. Један од најутицајнијих
економиста средине XX вијека, могао би се звати и “дедом монетаризма” будући
да је доминатно утицао на свог студента Милтона Фридмана (Milton Friedman),
који је управо од Винера, профeсора економије на Универзитету у Чикагу (од
1916. до 1946.), “покупио” основне идеје које су се супротстављале идејама
Џона Мајнада Кејнса (John Maynard Keynes). Наиме, управо је Винер био један
од најљућих противника Кејнса, иако је схватао значај кориштења политике
агрегатне тражње. Рођен у Moнтреалу 1892. године у јеврејској породици која је
неколико година раније имигрирала из Румуније, то га није спријечило да већ
1916. године докторира на Харварду и то код можда и најпознатијег тадашњег
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професора међународне економије Френка Таусига (Frank W. Taussig), који је
једно вријеме био на челу Америчког удружења економиста, те кога је лично
предсједник Вудро Вилсон (Woodrow Wilson) повео са собом у Париз како би у
име Америке креирао послијератни међународни економски поредак. Поред
Чикага, Винер је предавао и на другим престижним америчким универзитетима
попут Принстона, Станфорда и Јејла. Био је и савјетник америчког министра
финансија Хенрија Моргентоуа јуниора (Henry Morgenthau Jr.), током мандата
предсједника Рузвелта (Franklin Roosevelt). Екстремно утицајан економиста,
Винер ипак није могао да избјегне и одређене контраверзе. Тако је био један од
првих који се залагао за теорију међусобног нуклеарног застрашивања тврдећи
да ће развитак атомске бомбе у коначници имати миротворачки ефекат.

2. Џејмс Едвард Мид – по свему другачији Британац
који је надопунио Винера
Теорију царинских унија, коју је прво развио
Винер, допунио је човјек који није могао бити
различитији од Винера. Британац из највише
класе, лош студент, добитник Нобелове награде
за економију у част Алфреда Нобела, био је
ватрени поборник Кејнса, од кога је лично учио.
Рођен 1907. године у градићу Свенеџ (Swanage) у
југозападној Енглеској, у високој британској класи
тог доба, имао је туторе код куће, те је учио грчки
и латински у престижној средњој школи. Ипак,
након што је провео четири године на Малверн
колеџу (Malvern College), гдје је “догурао” до друге
године студија, преписује се на Оксфорд (Oriel
College), гдје је био у првој генерацији студената
филозофије, политикологије и економије који су учили новом методом – читањем
оригиналних текстова великана. Захваљујући добром познавању класичних
језика, те уз нову методу која му је очито одговарала, Мид се трансформише у
једног од најбољих студената. То му омогућава да настави своје школовање
на Хертфорд колеџу, Оксфорд (Hertford College, Oxford), али је на његов узлет
велики утицај имао и позив Дениса Робертсона (Dennis Robertson), породичног
пријатеља породице Мид и човјека који је помогао Кејнсу у развоју његових идеја
(сматра се да је Робертсон први употријебио термин “замка ликвидности”), да
настави школовање на Тринити колеџу, Кембриџ (Trinity College, Cambridge), гдје
су Кејнс и Робертсон предавали. Ово је омогућило Миду да уђе у “кембрички
круг”, тј. малу групу млађих људи који су имали ту привилегију да воде економске
дискусије о Кејнсовим теоријама, често у присуству самог Кејнса. Од 1931 до 1937.
године Мид је предавач на Хертфорд колеџу, да би се послије тога преселио у
Женеву гдје ради за Лигу народа. Рат проводи као члан Економске секције Ратног
кабинета (Министарства финансија у ратној влади Велике Британије), гдје
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је, опет, имао привилегију да ради са Кејнсом. Помагао је Кејнсу у обликовању
става Велике Британије по питању ММФ-а, ИБРД-а и ГАТТ-а. Након тога предаје на
Лондонској школи економије (London School of Economics), а затим на Катедри за
политичку економију на Кембриџу (Department of Political Economics, Cambridge).
Његов допринос, према којем је запамћен у свијету економије, долази са прве
двије његове књиге. Тако је 1951. године објавио књигу “Платни биланс” (The
Balance of Payments, 1951), у којој је изнио идеју да је за постизање сваког циља
неопходно да влада има по један инструмент. Ову идеју је касније разрадио,
вјероватно најпознатији аустралијски економиста – Тревор Свон (Trevor Swan),
из чега је настало оно што је нама данас познато као Свонов дијаграм. У другој
књизи из 1955. године под називом “Трговина и благостање” (Trade and Welfare)
Мид је даље развио Винерову теорију царинских унија. Након тога су услиједиле
још четири његове значајне књиге из економије – “Стационарна економија”,
“Растућа економија”, “Контролисана економија” и “Праведна економија” (The
Stationary Economy, The Growing Economy, The Controlled Economy, The Just
Economy), након којих је Нобелов комитет Шведске академије наука и умјетности
одлучио да му, заједно са Бертилом Олином (Bertil Ohlin), аутором чувене ХОС
теорије, додијели Нобелову награду.

3. Бела Балаша – Мађар који је предвидио шаблоне
европских интеграција
Занимљиво, али чак ни трећи економиста који
је својим радовима обликовао или објашњавао
еврпске интеграције није био Нијемац, Француз
или Италијан. Заправо, човјек за чију књигу
Теорија економске интеграције (The Theory of
Economic Integration) из 1961. године, чувени
Андре Сапир (Andre Sapir) (аутор Сапировог
извјештаја) тврди да је била деценијама испред
теорије економских интеграција тог доба (Сапир,
2011: 1200), рођен је у Мађарској 1928. године.
Након што је дипломирао право на Универзитету
у Будимпешти, учествује у антисовјетским
протестима 1956. године. Након совјетске војне
интервенције бјежи у САД, гдје, захваљујући
стипендији Рокфелер фондације (Rockefeller Foundation), прво стиче звање
магистра, а затим и доктора економских наука на престижном Јејлу. Од 1959.
године ради као асистент на Јејлу, али због немогућности да буде изабран у
наставничко звање (будући да би годинама морао чекати да неко од наставника
оде у пензију), 1966. године прелази на Џонс Хопкинс универзитет (Johns
Hopkins University), гдје бива изабран за доцента. Исте године почиње да ради
и за Свјетску банку, “гдје је био протагониста концептуалне трансформације
трговинске политике коју заговара ова институција током 1970-их”. Ипак, оно
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што му је обезбиједило позицију међу оцима ЕУ интеграција је управо његова
књига из 1961. године у којој је био међу првима, ако не и први (Салваторе,
2009: 189), економиста који је објаснио успон интраиндустријске трговине. Ова
појава, која је први пут уочена управо у раним фазама европских интеграција,
изненадила је многе. Била је супротна очекивањима која су произилазила из ХОС
теорије, а која се тада већ сматрала неприкосновеним објашњењем шаблона
међународне трговине. Сјетимо се само да се чувени Васил Леонтијев (Vasily
Leontiev), који ће 1973. године добити Нобелову награду за економију, скоро
извињавао (Салваторе, 2009: 153) што је његова анализа структуре америчке
трговине неколико година раније дала резултате који су побијали валидност ХОС
теорије (тзв. Леонтијев парадокс). Балашево објашњење ће бити на трагу онога
што о овој појави знaмо и данaс, а то је да се ради о неопходности обезбјеђивања
економије обима у условима диференцираних производа. Неколико година
касније Балаша ће постати и аутор чувеног Балаша-Самјуелсоновог ефекта, који
ће много значити свима нама који смо рођени на истоку Европе, а посебно након
отпочињања процеса транзиције. Балаша је умро релативно млад (са 63 године),
а иза њега су остале 23 књиге и 273 рада.

4. Стафан Буренстам Линдер – велики економиста и
европски посланик
Иако је већ Балаша пружио солидно
објашњење
интраиндустријске
трговине,
Швеђанин који ће унијети праву револуцију у ову
област се звао Ханс Мартин Стафан Буренстам
Линдер (Hans Martin Staffan Burenstam Linder)
и рођен је 1931. године у породици шумара и
домаћице. Ипак, то га није спријечило да 1951.
године упише Штокхолмску школу економије
(Stockholm School of Economics), гдје ће га
запазити Бертил Олин (Bertil Ohlin), кога смо
већ поменули као добитника Нобелове награде
за економију 1977. године. Заправо, Олин ће
Линдера изабрати за студента - демонстратора на
свом предмету, а овај га неће изневјерити. Након
завршетка студија Линдер постаје асистент на овом факултету, а затим у оквиру
усавршавања борави на студијским путовањима по најбољим британским и
америчким универзитетима (London School of Economics, MIT, Berkeley и Yale). Иако
за његове ране радове шведски истраживач економске историје Матс Лундал
(Mats Lundahl) (2006: 664) каже “како нису били баш врхунац теорије о економским
интеграцијама тог доба”, оно што Линдера лансира у звијезде је његова
дисертација из 1961. године под насловом “Есеј о трговини и трансформацији”
(An Essay on Trade and Transformation), у којој на сасвим нови начин објашњава
интраиндустријску трговину. Заправо, Линдер је унио револуцију тиме што је
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указао да шаблони међународне трговине не зависе само од стране понуде (како
је то било доминантно још од Адама Смита), већ и од стране тражње. Линдер уводи
у економију концепт “репрезентативне/преклапајуће тражње”, објашњавајући да
ће предузећа у настојању да постигну економију обима и тиме смање јединичне
трошкове производње почети да извозе своје производе у друге земље и то
оне у којима је образац тражње сличан. Тако ће се сложени и скупи производи
извозити првенствено у друге земље сличног нивоа дохотка, између земаља
нижег нивоа дохотка ће се успоставити трговина једноставнијим и јефтинијим
призводима итд. Ово Линдеру отвара врата најбољих свјетских универзитета,
па предаје на Колумбији, Јејлу, Станфорду (Columbia, Yale, Stanford) и на својој
матичној Штокхолмској школи економије. Био је и министар трговине у шведској
влади, те члан Европског парламента од 1995. године до смрти 2000. године.

5. Роберт Мандел – још један Канађанин који ће дати
свој допринос европским интеграцијама
Иако ће Европа дуго пролонгирати своје
монетарне интеграције, већ почетком 1960-их
се почиње размишљати “шта би било кад би
било”. Сјетимо се да је према Варуфакису (2016:
62), прва понуда коју је Де Гол упутио Њемачкој
за монетарном интеграцијом ове двије земље, а
затим и свих шест земаља ЕЕЗ отишла још 1964.
године, када је тадашњи министар финансија
Француске Валери Жискар д' Естен дао такав
приједлог Курту Шмукеру, министру финансија
у њемачкој савезној влади. Њемачка ће на
почетку ову понуду просто игнорисати. Ипак,
одбијање је било прије свега политичко питање,
будући да њемачка јавност није била жељна
дијељења њемачке марке са нацијама које су мање гадљиве на инфлацију, док
је са економске стране већ постојала теорија која је доста добро објашњавала
који услови требају бити испуњени да би двије земље које прихвате заједничку
валуту или неповратно фиксирају међусобни девизни курс имале веће користи
од трошкова овог потеза. Ту теорију је још 1961. године развио америчкоканадски економиста Роберт Мандел, скоро случајно, на свом путу ка МанделФлеминговом моделу (који ће развити 1963. године), а који је требало да послужи
за извођење адекватне анализе ефеката различитих режима девизног курса у
ситуацији већ наслућиваног краха Бретон-Вудског међународног монетарног
система.
Рођен у граду Кингстону, Онарио (Кingston, Ontario) 1932. године, Мандел
је дипломирао на Универзитету Британске Колумбије у Ванкуверу, Канада
(University of British Columbia in Vancouver, Canada), магистрирао на Универзитету
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Вашингтон у Сијетлу (University of Washington in Seattle), те докторирао на
Масачусетском институту технологије (Massachusetts Institute of Technology,
MIT). Немирног духа, Мандел је предавао на читавом низу универзитета (Stanford
University, The Johns Hopkins Bologna Center of Advanced International Studies,
University of Chicago, Graduate Institute of International Studies in Geneva, University
of Waterloo, Columbia University), док је предност давао раду у међународним
организацијама (ММФ, УН, СБ), а био је савјетник и канадској влади, Европској
комисији, Федералним резервама, Министарству финансија САД-а, те низу
влада земаља Латинске Америке и Источне Европе. На питању европских
монетарних интеграција је радио још од 1970. године, када је изабран за члана
Монетарног комитета Европске економске комисије (Monetary Committee of
the European Economic Commission), да би од 1972. године био члан и Студијске
групе Економске и монетарне уније у Европи (Study Group on Economic and
Monetary Union in Europe). Већ крајем 1960-их је предвидио стагфлацију и слом
тада владајуће кејнзијанске политике, док је током 1980-их био једна од кључних
фигура нове економске школе познатије као економика понуде. Иако у зрелим
годинама, данас је омиљени гост бројних популарних емисија у САД-у и Канади,
по њему је назван један универзитет у Кини, док га Европљани препознају под
надимком “отац евра”. За свој допринос економији Нобелов комитет му је 1999.
године додијелио награду у част Алфреда Нобела.
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Закључак
Тешко је процијенити допринос који су петорица економиста чији смо рад и
животни пут укратко изнијели у овом раду, дали за развој европских економских
интеграција. У врло кратком периоду, тек нешто дужем од деценије, они су
успјели да објасне ефекте стварања царинске уније, зашто се у Европи тако брзо
развија интраиндустријска тровина иако је већина очекивала да се читаве земље
специјализују само за неке привредне гране, те шта је потребно постићи да би
дошло до успјешних монетарних интеграција.
Занимљиво је нагласити да већина ових аутора није била везана за Европу.
Двојица су по рођењу Канађани, који су своје академске каријере изградили
углавном у САД-у. Један је по поријеклу Мађар, али је највећи дио живота и
каријере, такође, провео у САД-у. Један је “чистокрвни” Британац, аристократа,
Кејнсов штићеник, студент и касније професор на Оксфорду и Кембриџу, и тек
један је “прави” Европљанин - Скандинавац.
Према нашем мишљењу, управо је ова “неевропејштина” у темељима
теорије европских економских интеграција најбољи показатељ колико су
заправо ове интеграције цивилизацијско достигнуће које далеко превазилази
европске оквире. То што су се овом темом током 1950-их и 1960-их бавили
углавном амерички аутори одражава чињеницу да је САД-у у овом периоду била
најразвијенија интелектуална средина.
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Danijela Lakić rođena je 3. januara 1980. u Bijeljini. Osnovne, magistarske i
doktorske studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Doktorsku disertaciju “Uticaj proširenja Evropske unije na proces evropskih integracija”
odbranila je 2015. godine. Zaposlena je na Pravnom fakultetu na Slobomir P Univerzitetu
u Bijeljini, u zvanju vanrednog profesora. Monografiju “Proširenja Evropske unije”
objavila je 2019. godine.
Melisa Okičić je vanredna profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Bavi se izučavanjem jezika struke, s posebnim
fokusom na pravni engleski (jezik britanskih propisa i jezik pravnih akata Evropske
unije). Autorica je više stručnih i naučnih radova iz ove oblasti. Na postdiplomskom
studiju Odsjeka za anglistiku izvodi nastavu iz predmeta Jezik evropskih integracija.
Pohađala je više obuka iz oblasti prevođenja pravnih akata Evropske unije i certificirani
je predavač Agencije za državnu službu BiH za engleski jezik i jezik evropskih integracija.
Autorica je knjige “Do you speak Euro-English: Engleski u zakonodavstvu Evropske
unije” (2020).
Emir Mehmedović je doktor pravnih nauka, zaposlen kao državni službenik
u Ministarstvu pravde BiH na mjestu glavnog upravnog inspektora. Ima položen
pravosudni i advokatski ispit.
Selma Stojanović je magistrica prava, zaposlena kao državna službenica u
Ministarstvu pravde BiH na mjestu upravne inspektorice. Ima položen pravosudni i
advokatski ispit. Mehmedović i Stojanović su autori više članaka objavljenih u raznim
časopisima.
Darko Telić je magistar ekonomskih nauka iz Banje Luke. Područja njegovih
interesovanja su fondovi Evropske unije, evropske integracije i poslovni razvoj.
Certificirani je predavač i autor više obuka o fondovima EU, poslovnom razvoju i
marketingu. Od 2011. godine obavlja dužnost načelnika Odjeljenja za fondove i razvojnu
pomoć EU u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike
Srpske.
Radmila Dragišić je rođena 23. oktobra 1973. u Zagrebu. Diplomirana je pravnica,
magistrica pravnih nauka i doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj
Luci – Katedra za Međunarodno pravo. Pravosudni ispit položila je u septembru 2009.
godine. Pohađala je specijalističke obuke u Belgiji, Nizozemskoj i Luksemburgu.
Studirala je engleski jezik i književnost. Objavila je dvije knjige: “Institut unaprijeđene
saradnje u funkciji ‘evropeizacije’ normi međunarodnog privatnog prava” i “Vodič
kroz Direktivu o uslugama na unutrašnjem tržištu”. Autorica je više naučnih i stručnih
radova. Obavljala je, između ostalih, poslove načelnice Odjeljenja za usklađivanje
zakonodavstva Republike Srpske s pravnom tečevinom Evropske unije i pomoćnice
ministra za evropske integracije u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu
saradnju Republike Srpske, prve savjetnice i šefice kabineta ministra vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH, pomoćnice direktora za pravne poslove u dva akcionarska
društva itd. Trenutno obavlja poslove zamjenice direktora u Republičkom sekretarijatu
za zakonodavstvo.
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Marko Đogo rođen je u Sarajevu 1983. godine. Ekonomski fakultet Univerziteta
u Istočnom Sarajevu završio je 2006. kao student generacije. Na istom fakultetu je
u aprilu 2013. odbranio i doktorsku disertaciju. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu
obavio je postdoktorsko istraživanje zahvaljujući stipendiji Evropske komisije (program
ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM). Od 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu
u Istočnom Sarajevu. Kao saradnik i nastavnik prošao je sva zvanja, od demonstratora
do vanrednog profesora. Autor je tri knjige i tridesetak naučnih radova objavljenih u
Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Turskoj. Na Ekonomskom
fakultetu obavljao je različite odgovorne dužnosti: prodekana, v.d. dekana, člana
Senata. Angažiran je na različitim projektima međunarodnih i domaćih institucija i
NVO-a, radio je i kao savjetnik za ekonomska pitanja predsjedavajućeg Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i kao savjetnik za ekonomska pitanja načelnika
Opštine Pale.
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Uputstva za autore
U naučno-stručnom časopisu Sui generis objavljuju se radovi iz oblasti evropskih
integracija:
••

Uvodna riječ glavnog urednika;

••

Izvorni naučni rad;

••

Prethodno saopćenje;

••

Pregledni naučni rad;

••

Stručni članak;

••

Prikaz knjige, istraživanja i članci predstavljeni na naučnim skupovima,
izvještaji o naučnim i stručnim skupovima i ostali radovi koji ne podliježu
recenziji;

••

Obavješenja o nadolazećim stručnim i naučnim skupovima;

••

Domaći autori u međunarodnim publikacijama;

••

Pismo uredniku.

U časopisu Sui generis objavljuju se radovi koji prethodno nisu nigdje objavljeni,
niti se nalaze recenzentskom postupku, što autor potvrđuje svojom izjavom prilikom
dostavljanja rada.
Naučni i stručni radovi koji se objavljuju u časopisu ne smiju prelaziti 10 000 riječi,
uključujući sve dijelove rada.
Ostali radovi ne smiju biti duži od 2 000 riječi. Sastavni dio svakog rada je sažetak
u dužini između 150 i 200 riječi i izbor ključnih riječi, koje je autor, osim na jeziku i pismu
po svom izboru, dužan dostaviti i na engleskom jeziku.
Popratno pismo
Uz rad autor je dužan dostaviti popratno pismo koje sadrži:
••

kratki opis sadržaja rada u dvije do tri rečenice, kao i sve dodatne informacije
o radu koje bi Uredničkom kolegiju mogle biti od koristi;

••

razloge zbog kojih autori drže da je njihov rad zanimljiv čitateljstvu časopisa
(novost koju rad donosi);

••

kratku biografiju autora (25-30 riječi);

••

kontakt adresa i telefon;

••

izjavu da rad prethodno nije objavljen, niti se nalazi u recenzentskom
postupku;

••

saglasnost da Direkcija obrađuje lične podatke autora u svrhu provođenja
uređivačke politike časopisa Sui generis i zaštite integriteta autora objavljenih
radova.

Radovi, zajedno s popratnim pismom, dostavljaju se elektronskom poštom na
adresu sui.generis@dei.gov.ba.
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Direkcija za evropske integracije zadržava pravo da radove objavljene u časopisu
objavi i na svojoj internetskoj stranici, nalozima na društvenim mrežama i drugim
glasilima Direkcije za evropske integracije.
Jezik i pismo
U časopisu Sui generis objavljuju se radovi na službenim jezicima u Bosni i
Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom) latiničnim ili ćiriličnim pismom i na
engleskom jeziku. Radovi se objavljuju na jeziku i pismu prema izboru autora.
Recenzija
Ako rad zadovoljava kriterije časopisa, Urednički kolegij ga 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 se upućuje na
treću recenziju.
Recenzentovi komentari i sugestije dostavljaju se autoru u integralnoj formi, bez
naznake identiteta recenzenta, s ciljem dorade i korekcije rada. Korigirane radove
autori dostavljaju časopisu na adresu sui.generis@dei.gov.ba, najkasnije pet radnih
dana od prijema zahtjeva za korekcijom.
Sadržaj, forma i tehnička obrada rada
Rad treba oblikovati prema sljedećim uputstvima:
••

dokument treba biti izrađen i pohranjen 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 bold ni italic slova);

••

ne uređivati zaglavlje (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;

••

obavezno numerirati stranice;

••

slike ili fotografije prilažu se *.jpg formatu.

Tekst rada i karakteristike elektronskog dokumenta (properties) ne smiju
sadržavati nikakve indikacije ličnog identiteta autora ili institucije u kojoj radi.
Dostavljeni radovi moraju biti lektorirani, a superviziju lekture rade lektori koje
odredi Urednički kolegij.
Prva stranica rada treba sadržavati:
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••

naslov rada na izvornom jeziku rada i engleskom jeziku,

••

datum dostavljanja,
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••

broj riječi u radu,

••

ime autora/koautora i profesija,

••

kontakt e-mail adrese,

••

sažetak i ključne riječi na izvornom jeziku rada,

••

sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku (summary, key words).

Sažetak rada treba sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i
zaključak.
Ključne riječi sadrže pojmove koji se pojavljuju u tekstu, pri čemu treba izbjegavati
opće i preširoke pojmove, ali i preuske pojmove opisane s puno riječi.
Tabele i grafikoni treba da budu izrađeni u MS Word-u, s jasno navedenim rednim
brojem i naslovom. Sve tabele i grafikoni bit će u časopisu štampani isključivo u crnobijeloj boji.
Napomene i objašnjenja u radu navode se u formi fusnote (footnote).
Stil citiranja i navođenja izvora
Molimo autore da se pridržavaju harvardskog stila citiranja i navođenja izvora:
••

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> [6.7. 2018.]

••

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 printanom ili elektronskom 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.
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Zrinščak, S. (2002) Socijalna i obiteljska politika zemalja u tranziciji. Revija za
socijalnu politiku, 9(1), Zagreb, str. 107-115 [Internet]. Dostupno na: http://
www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/196/200 [31.1.2019.]
••

Razni dokumenti i veb-stranice:
Commission of the European Communities (2002) Communication from
the commission: The European Social Dialogue, a Force for Innovation
and Change, Proposal for a COUNCIL DECISION establishing a Tripartite
Social Summit for Growth and Employment. Brussels, COM(2002) 341 final
2002/0136 (CNS).
The European Parliament, the Council and the Commission. European Pillar
Of Social Rights [Internet]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rightsbooklet_en.pdf [17.4.2019.]

NAPOMENA UREDNIČKOG KOLEGIJA:
Radovi koji nisu izrađeni i dostavljeni u skladu s navedenim uputstvima bit će
vraćeni autorima.
Stavovi izneseni u časopisu Sui generis predstavljaju stavove autora, a ne Direkcije
za evropske integracije niti finansijera, odnosno sufinansijera, ako je objava pojedinog
broja bila u potpunosti ili djelimično finansirana donatorskim sredstvima.
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