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ЕВРОПСКА УНИЈА КАО ГЛОБАЛНИ АКТЕР 
РЕФОРМЕ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ  

И ИСКУСТВО СРБИЈЕ
Сажетак

Европ ска уни ја по след њих го ди на све ви ше те жи да се 
про мо ви ше и као гло бал ни без бед но сни ак тер кроз раз
ли чи те ме ха ни зме и ин стру мен те спољ ног де ло ва ња. 
Ту сво ју уло гу Европ ска уни ја оства ру је на ви ше на чи
на, а је дан од њих је и под сти ца ње, по ма га ње и рад 
на ре фор ми сек то ра без бед но сти у др жа ва ма од ин
те ре са за Уни ју и ње не др жа ве чла ни це. Ауто ри кроз 
ана ли зу про це са кон цеп ту а ли за ци је ре фор ме сек то ра 
без бед но сти, прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра за 
де ло ва ња Европ ске уни је у том по љу, као и при ка за 
ње них ак тив но сти на при ме ру Ср би је и јед не по себ не 
ми си је упра вља ња кри зом у Гви не ји Би сао, ну де од го
во ре на пи та ња ка ко, ко јим ин стру мен ти ма и са ко јим 
успе хом Европ ска уни ја по ма же др жа ва ма ко је про
ла зе кроз пост кон фликт ну и по ста у то ри тар ну тран
сфор ма ци ју у ре фор ми сек то ра без бед но сти. Упр кос 
ве ли ком тру ду ко ји ула же, ипак не ма до вољ но раз ви
је ну стра те ги ју, ни ме ха ни зме да тај про цес спро ве де 
до кра ја, та ко да се она, још увек, не мо же сма тра ти 
успе шним гло бал ним ак те ром у ре фор ми сек то ра без
бед но сти, по себ но не у др жа ва ма ко је не из ра жа ва ју 
же љу да по ста ну ње не чла ни це.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, ре фор ма сек то ра без
бед но сти, За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли
ти ка ЕУ, Ср би ја, Гви не ја Би сао.
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Eвропска унија је од свог настанка, између осталог, а неки би
мождареклиипресвега,важилазамировнипројекат.Пројекат

заснованнаидејамаиидеалимамираизаједништвамеђуевроп
скимнародимаидржавама,којимабисезатворилокрвавопогла
вљеХХвека,каовекакојимсудоминиралиратинасиље.Након
свега,целаЕвропа јемораладапређевеликиитежакпутпост
конфликтнетрансформације.Јавиласепотребазареформомснага
безбедности,посебноуонимдржавамакојесуупоследњемодтих
„великихратова“билепоражене. Учећипресвеганасопственом
искуству,Европскаекономсказаједница,каснијеЕвропскаунија,
посталајеизвозникбезбедности,првоуземљамасвогнепосред
ногсуседства,азатимјекрозсвојеполитикеиразличитисетин
струменатапокушаласебедаафирмишекаоглобалног(безбедно
сног)актера.

Процес концептуализације реформе сектора безбедности, са
једне стране, и процеси профилисања Европске уније (ЕУ) као
спољнополитичкогибезбедносногактеранаглобалномнивоу,са
друге,временскисеподударају.Тимесеотвараприликазаистра
живањеначинаделовања,односаЕвропскеунијепремаовомкон
цепту, тепрактичнестранекоришћењаовогконцептауреализа
цији (пре свега) спољне и безбедносне политике.Чини се да су
двадогађајакључназаразумевање:прво,завршетакХладнограта
праћен падом социјалистичких режима у централној и источној
Европи,акаодруго,ступањенаснагуУговораизМастрихта,чиме
јестворенинстититуционалнииправниоквирзасамосталниједе
ловањеЕвропскеунијекаобезбедносногактера.

Самконцептреформесекторабезбедностијетоком90ихго
дина прошлога века добио на значају и почиње да бивашироко
употребљаван,несамоуакадемскојзаједници,већимеђуактери
мапопутдоносилацаодлука,донатора, стручњака забезбедност
исл.1)Збогпостојањавеликогбројазначењакојареформасектора
безбедностиобухвата,уовомрадућесекориститионосхватање
реформесекторабезбедности,које јепредстављеноузваничним
документимаинституцијаЕвропскеуније.Притомећесепосебна
пажњапосветитиконтекстимаициљевима(каоједнимоделеме

1) HeinerHänggi,„ConceptualisingSecuritySectorReformandReconstruction.“,In:Reform 
and Reconstruction of the Security Sector (eds.AlanBryden,HeinerHänggi),LitVerlag,
Geneva,2004,pp.1.



стр: 209-232.

- 211 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

ната концепта реформе секторабезбедности)2) у оквиру којих се
Европскаунијајављакаоактерреформесекторабезбедности.

Имајући у виду дажелимо да испитамо деловањаЕвропске
унијекаоактерареформесекторабезбедности,неопходнојеодре
дитиокаквомтипу„актера“серади.Неулазећиувеликедебате
којесебавеодређивањемЕвропскеуније(каонаднационалноген
титета,међународнеорганизацијеилиентитета sui ge ne ris), „ак
терство“Европскеунијећемоодредитикрозанализуњенихполи
тика,каоиинструменатакојекористи,алиициљевакојимаприто
метежи.Битнојенагласитидасуполитике,инструментиициљеви
којебитребалоанализиратипревасходновезанизаспољнуполи
тикуипитањебезбедности.Управо збогтога јенаглашензначај
УговораизМастрихта,којимсеуводиЗаједничкаспољнаибезбед
носнаполитика(ЗСБП).Генерално,увођењемиспровођењемове
политикевршенајееманципацијауодносунаНАТО,штојесва
какоизазвалоодређенетешкоћеуодносимаЕУиНАТО.3)Управо
крозЗСБП,Европскаунијанајдиректниједелујеупроцесимакоји
севезујузасекторбезбедности,пресвегакрозкаснијеразвијање
Европскеодбрамбенеибезбедноснеполитике.Међутим,битноје
нагласитиидругеполитике,попутПолитикесуседстваилиРазвој
неполитике,4)јерсекрозњиховуреализацију,ЕУчестојављакао
актерреформесекторабезбедности.

1. РЕ ФОР МА СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ  
КРОЗ ПРИ ЗМУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Правни и институционални оквир деловања ЕУ као актера
реформесекторабезбедности (РСБ)дефинисан јекрознеколико
најважнијихправнихи стратешкихаката.Наравно,полази сеод
примарнихизвораправаЕУ,ауовомслучајутојеУговоризЛиса
бона,односноонињеговиделовикојисеодносенаспољнодело
вањеЕУ.5)Њимаседефинишуосновнипринципииинструменти

2) Филип Ејдус, „Концепт реформе сектора безбедности“, у зборнику: Годишњак 
реформе сектора безбедности у Србији, (приредили: Мирослав Хаџић, Богољуб
Милосављевић,СоњаСтојановићиФилипЕјдус),Центар зацивилновојнеодносе,
Београд,2009,стр.66.

3) ДејанаВукчевић, Безбедност и Европска унија: Безбедносна политика Европске уније 
– институционалне основе,2008,Институтзаполитичкестудије,Београд,стр.182.

4) OyaDursunOzkanca&AntoineVandemoortele,“TheEuropeanUnionandSecuritySec-
torReform:currentpracticesandchallengesofimplementation”,European Security,21:2,
2012,рр.140.

5) ГлаваVУговора о ЕУинасловVУговора о функционисању ЕУ.
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Унијеуспољномделовању.Главнистратешкидокументјесвакако
Европскастратегијабезбедности,којомседефинишуглавнииза
зови,ризициипретњепоевропскубезбедностимогућиодговори
ЕУнањих,тепружастратешкиоквирспољногделовањаУније.6) 
Штосетичесекундарногправногоквира,тусунајважнијеодлуке
СаветаиКомисијекојимаседефинишуосновнициљеви,приступи
иинструментиупромовисањуРСБ.Тосу:КонцептЕУзаподршку
реформисекторабезбедностиуоквиримаЗаједничкебезбедносне
иодбрамбенеполитике(ЗБОП)ЕУ(СаветЕУ2005),Концептпо
дршкеЕвропскезаједницереформисекторабезбедности(Европ
скаКомисија 2006),ОдлукеСавета о политичкомоквиру (po licy 
fra me work)зареформусекторабезбедности(2006)иОдлукеСаве
таобезбедностииразвоју(2007).Тујошспадајуиразличитадо
кументаиактикојимасеспроводиовајправнополитичкиоквир.

Штосетичеинституционалногоквиранаврхусесвакакона
лазиЕвропскаслужбазаспољноделовањекојомруководиВисоки
представникУнијезаспољнепословеиполитикубезбедностии
потпредседникКомисије.7)Посебноњенеструктурезауправљање
кризамасуактивнеукреирањуиспровођењуРСБ.8)ТусуиДе
легације ЕУ иСпецијални представници ЕУ. Европска комисија
јеважанактерРСБ,пресвегакрозсвојенадлежностиуполитици
развоја,алииспољнојтрговиниипридруживању,9)каоикрозупра
вљањеразличитимфинансијскиминструментимаЕУ.10)Политичке
смерницедајудржавечланицекрозСаветЕУ11)илипојединачно.
Веомачестодржавечланиценабилатералнојосновиподржавају
напореуРСБ,атусепосебноистичуВеликаБританија (Сијера
Леоне),Холандија(Бурунди)иНемачка(Авганистан).

6) Европска стратегија безбедности„БезбеднаЕвропаубољемсвету“,децембар2003.
7) Од01.11.2014.годинетуфункцијуобављаФедерикаМогерини.
8) ВојникомитетЕУ(EUMC),ВојништабЕУ(EUMS),Директоратзауправљањекрзама

и планирање (CMPD), Центар за цивилно планирање и руковођење (CPCC), али и
другидиректоратиислужбе.

9) Генерални директорат ЕК за међународни развој и сарадњу (DEVCOEuropeAid),
Генерални директорат ЕК за политику суседства и преговоре о придруживању (DG
ELARG),ОдељењеЕКзахуманитарнупомоћицивилнузаштиту(ECHO),Службаза
спољнополитичкеинструменте(FPI) и др.

10) Европскифондзаразвој(EDF),Инструментевропскогсуседстваипартнерства(ENPI),
Инструмент за развојну сарадњу (CDI), Инструмент за стабилност (IfS), Европски
инструментзадемократијуиљудскаправа(EIDHR)и др.

11) Политичкобезбедносни комитет (PSC), Комитет за цивилне аспекте управљања
кризама(CIVCOM),Комитетсталнихпредставника (COREPERII).
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Можда најјаснији доказ спремности ЕУ да делује као актер
реформе сектора безбедности јесте коришћење тог концепта у
Европској стратегијибезбедности,укојој сеонексплицитнона
води.12)УСтратегијисенаглашавазначајкојиРСБимазапроце
сеизградњеинституција,13) чимесеимплицитносугеришекакво
схватањеконцептареформеРСБпреовладавауЕвропскојунији.
ДокументСаветаЕУ,којисебавиодносомЕУпремареформисек
тора безбедности, кроз призму Европске безбедносне и одбрам
бенеполитике,преузимахолистичкосхватање14)реформесектора
(система)безбедности,преузимајућидефиницијуОрганизацијеза
економскусарадњуиразвој.15)Наосновуње,секторбезбедности
обухватапоредкласичнихбезбедноснихактера(оружанихснага,
полиције,итд.)иуправљањесекторомбезбедностиинадзорнате
ла(парламент,извршнавласт,итд.),правосуђеиправосуднеорга
не (судство, затворе) и недржавне безбедносне актере (приватне
безбедноснекомпаније,герилскеформације,итд.).16)Поредпошто
вањанаведенихначелауспровођењуРСБ,такођесенаглашаваи
важностљудскебезбедности.17)ОвакавприступомогућаваЕУдау
процесимареформесекторабезбедностиутрећимземљамакори
стиразличитеинструментекрозразличитеполитике.

Европска унија, делујући као глобални актер у односима са
трећимземљамаилимеђународниморганизацијама,честокористи
политикуусловљавањакаосаставнидеосвојеспољнополитичкеи
безбедноснестратегије.Посебноуобластиразвојнеполитике,али
иуоквируЗСБП,Европскаунијачестозахтеваиспуњењеодређе
нихуслова, какобисе,например,одобрилафинансијскапомоћ

12) DursunOzkanca&Vandemoortele,рр. 139.
13) Европска стратегија безбедности„БезбеднаЕвропаубољемсвету“,децембар2003.
14) Види:ФилипЕјдус, стр.6667.
15) Security System Reform and Governance, OECD, DAC Guidelines and Reference

Series, 2005, http://www.oecdilibrary.org/development/securitysystemreformand
governance_9789264007888en,pp.20.(приступљено:12.01.2015.)

16) EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform (SSR),CounciloftheEuropean
Union,2005,рр.7.

17) Прихватањем и унапређењем концепта људске безбедности Европска унија тежи
стандардизацијииразвијањуиндивидуалнихправасвакогчовекасаједнеиизградњи
механизама за заштиту тих права, са друге стране. Сваки појединац, а не само
изабранемањине,итообичноонепредстављенеудржавниморганима,третирајусе
каорелевантнавредностзаштите.Каопретњебезбедностипочињудасепрепознајуи
сиромаштвоиглад,каоисвеоноштонанасиланначинутиченапрекидсвакодневног
уобичајеногживљења.Наглашавањеовогнивоабезбедностинеизненађује,имајућиу
видувредностинакојимаЕУупорноинсистираусвомспољнополитичкомделовању.
Исто,стр.10.
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илипостигаоодређениспоразумосарадњи.Услучајуевропских
држава које нису чланицеЕУ, такав приступ је карактеристичан
за политику проширењаЕУ.Постоји одређени чиниоци полити
ка условљавања, које чине саставнидео глобалногприступаЕУ,
попутпоштовањаљудскихправа,демократије,владавинеправаи
сл.Уодносимасабројнимтрећимдржавама,ЕУкористиусловља
вање,причемујевероватнодаће„једнадржаваусвојитиправи
лаЕУ,акодобитиодЕУнаградепремашујутрошковеприхватања
правила“.18)Збогсвеганаведеног,тешкојеразлучитикадасеради
оискључивојмисијиподршкереформисекторабезбедностиутре
ћимземљама,акадасерадионекојдругојЕУмисији(например
ЕУвојнеицивилнемисије)илиспровођењунекеполитике,које
имплицитноусебисадржеелементеРСБ.

Ако,примераради,једнадржава,попутСрбије,којасенала
зиупроцесупреговораоприступањуЕУ,отварапоглављекојесе
тичеправосуђаилиљудскихправаислобода,тосвакакоможеда
сеподведеподхолистичкиприступРСБ.Овучињеницутребана
гласитизбогпроблемакојинастајуокоистраживањаинструмена
такојеЕУкористикаоактерРСБ.Ипак,усветлуангажовањаЕУ
утрећимземљама,морасепосебнонагласитињеноопредељење
заспровођењеРСБупостконфликтномконтексту,тј.уземљамау
којима се спроводеоперације очувањаиизградњемира.Уовом
процесу,РСБјетесноповезанасазадациманапољуразоружава
ња, демобилизацијеи реинтеграције бившихприпадникаоружа
них снага у постконфликтнимподручјима.19) Тиме се од сва три
контекстакојисепомињуулитературиоРСБ,највишеистичезна
чајпостконфликтног,доксеосталиконтекстиподразумевају,иако
сеексплицитнонепомињу.Постауторитарнииразвојниконтекст
РСБсуприсутниуспољнополитичкимделовањимаЕУукојима
делујекаоглобалниактер.

Ускладусапрокламованомопредељеношћузамултилатерал
ниприступрешавањуглобалнихпроблемаизнесенимуЕвропској
стратегијибезбедности,20)предвиђасесарадњасаУједињенимна
цијама,ОЕБСом,идругимрегионалнимимеђународниморгани

18) Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier, „Governance by conditionality: EU rule
transfer to the candidate countries ofCentral andEasternEurope“, Journal of European 
Public Policy,11:4,August2004,pp.672.

19) CommissionoftheEuropeanCommunities,2006.A Concept for European Community Sup
port for Security Sector Reform.

20) Европска стратегија безбедности„БезбеднаЕвропаубољемсвету“,децембар2003.
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зацијама,асвеуциљупостизањакохерентногприступаиизбега
вањадуплирањакапацитета.21)УдокументимаЕУсетакођеинси
стиранаконцептулокалногвласништва(lo cal ow ner ship),односно
истичесенеопходностприхватањапартнерскестранедадопусти
ЕУдаделујекаоактерРСБ.22)

Узависностиодполитикекоја сереализује,иуоквирукоје
ЕУделујекаоактерреформесекторабезбедности, зависиикоја
ЕУинституција, комитет или тело је надлежно зањено спрово
ђење.Међутим,наглашавасеулогаКомисије,каонаднационалне
институције,којаимаискуствоупромовисањудемократије,вла
давинеправаипоштовањуљудскихправа.23)Али,наконусвајања
Лисабонскогуговора,већинаактивностикојаседоводиувезуса
партиципацијомЕУуобластиреформесекторабезбедности,пре
лазиунадлежностЕвропскеслужбезаспољноделовање(EEAS – 
Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce).

Европскаунијакаоактерреформесекторабезбедностиделује
нанеколикоразличитихнивоа.Узимајућиуобзирразличитеин
струменте,односноразличитесубјектекојимаЕУпомажеуРСБ,
унајкраћемсемогуразлучитидванивоа:једанјепремадржавама
којеимајустатуспотенцијалних,односнокандидатазачланствоу
ЕУ(пресвегакрозполитикупроширења),адругијепрематрећим
државама,којенежелеилинемогудапостанучланицеЕУ(кроз
кризнименаџментиразвојнуполитику).

МожесезакључитидаЕУкаоактерреформесекторабезбед
ностинаступауразличитимконтекстима,реализујућиразличите
политике,икористећибројнеинструменте,атоњеноделовањесе
грубоможеподелитина:

 ДеловањеЕУуоквиримамисијакојесуизричитоозначене
каомисијепомоћиреформисекторабезбедностиутрећим
земљама;

 ВојнеицивилнемисијеЕУутрећимземљама,којекаопри
марнизадатакнемајуРСБ,алисекрозактивностимисије
онаспроводиинањојсеинсистира;

21) EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform(SSR),CounciloftheEuropean
Union,2005,рр.10.

22) Исто,стр.7.
23) Исто,стр.8.
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 Различите политичке, економске, трговинске, финансијске
идругеодносесатрећимземљамаилиактерима,приликом
којихЕУпримењујеполитикуусловљавања,уоквирукоје
сепроналазеелементиреформесекторабезбедности.

2. ЕВРОП СКА УНИ ЈА КАО АК ТЕР РЕ ФОР МЕ  
СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ У ДР ЖА ВА МА  
КО ЈЕ НЕ ПРЕ ТЕН ДУ ЈУ НА ЧЛАН СТВО

Европскаунијајевеомаактиванактерупромовисањуиспро
вођењуреформесекторабезбедностиудржавамакојеизразличи
тихразлоганемогуилинежеледапостанучланицеЕУ.Тосунај
чешћедржавеАфрикеиАзије,укојимаЕУињенедржавечланице
играјуважнуулогу,најчешћекаоактериуоперацијамауправљања
кризама,крозсвојосновни,иаконеиједини,инструментутомпо
љуЗаједничкубезбедноснуиодбрамбенуполитику(ЗБОП).ЕУје
уоквируЗБОПод2003.докраја2014.годинеимала31операцију,
одкојихје16јошувекутоку.Одове31операције9јевојних,а21
цивилнаиједнакомбинована.24)Унајвећембројумисијаделатност
реформесекторабезбедности(РСБ)јестебилаприсутна,иакоједо
садасамоједнаЗБОПмисијабилапосвећенасвеобухватнојРСБ–
EU SSR Gu i nea Bis sau(20082010)25),докјецивилнаоперацијапод
називом„EU Advi sory Mis sion for Ci vi lian Se cu rity Sec tor Re form 
Ukra i ne (EUAM Ukra i ne)“посталаоперативнаоддецембра2014.
године.26)ПоредЗБОПЕУјеактивнаупромоцијиРСБикроздруге
механизмесопственогспољногделовања(политикаразвоја,27)тр
говинскаполитика,28)политикасуседства29)),каоикрозактивности
ипрограмедржавачланицапојединачно.30)

24) OverviewofthemissionsandoperationsofEU:http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions
andoperations/index_en.htm.(приступљено:02.02.2015.)

25) Sebastian Bloching, Security Sector Reform Mission under CSDP: Addressing Current 
Needs,DCAFBrusselsandISISEurope,2012,рр.10.

26) EUAMUkraineOperationInformation:http://eeas.europa.eu/csdp/missionsandoperations/
euamukraine/index_en.htm.(приступљено:19.01.2015.)

27) Крозразличитеинструментеразвојнепомоћи(EDF,DCI,ENPI,IfS,EIDHRидр.)
28) Крозмултилатералнеибилатералнетрговинскеспоразуме.
29) ПресвегаусмеренанадржавенепосредногсуседстваЕУ,односнонадржавебившег

СССРа (Украјина, Белорусија, Молдавија, Грузија, Јерменија, Азербејџан), као и
земљеСевернеАфрике(Мароко,Тунис,Алжир,ЛибијаиЕгипат)иБлискогИстока
(Израел,Јордан,Либан,СиријаиОкупиранепалестинскeтериторијe).

30) ВеликаБританијаиХоландијапосебно.
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ИмајућиувидудаЕУжелидаприступаРСБкрозхолистички
приступиданепосредноповежеразвојједнедржавесареформом
њеногсекторабезбедности,многеЗБОПмисијесуималеиимају
РСБкаоциљу оквиру својихмандата.Како такавприступпод
разумеваширокиспектарпитањанеопходнихзареформууправе
(и других делова друштва) који захватају велики број сектора и
политика(војска,полиција,контролаграница,царина,правосуђе,
парламентарнинадзор,владавинаправаизаштитаљудскихправа,
роднаравноправностидр.), јасно језаштосевеликибројЗБОП
мисија може сматрати активним и у сфери РСБ. Сагледавајући
потребеисаставсамихмисија(пресвегаљудскересурсе),каои
„циљнугрупу“јасноједајенајвећидеотихмисијаспадауцивил
не,амањидеоувојнемисије.

Задатактихмисијајестедасеизвршенеопходнеструктурне,
организацијске,логистичке,контролнеидругереформесвихак
тераусекторубезбедностикакобионбиоефективан,ефикасан,
правноиполитичкиодговораницивилноидемократскиконтро
лисануциљупружањаадекватнихуслугабезбедности,каојавног
добра, комплетнојпопулацији.УцентруЕУприступаРСБ јесте
људска безбедност.31) Најчешће се мисије које обухватају и РСБ
одвијајуупостконфликтном(ипостауторитарном)контексту,што
додатноусложњавацеопроцесистварадодатнеактивностиитра
жиспецифичнијеинструментеиекспертизуодстранеЕУособља
(несамонатерену,већиупланскимикоманднимцентрима).С
обзиромдајеречодржавама,којепролазекрозпроцесеизградње
мира,чакиизградњесамедржаве,РСБутаквимдржавамамора
дабудекомплементарнасаширимспектромизградњеинституци
ја,тедемократскомтрансформацијомистабилизацијом.Наосно
вуиндексаурушенихдржава,32) ЗБОПмисије сеодвијајууправо
уонимдржавамакојесесматрајунајугроженијим(Сомалија,ДР
Конго,Чад,Авганистан,ЈужниСудан,ГвинејаБисао,Ирак,Мали,
Украјина),односноонимкојепролазеилисуублискојпрошлости
прошлекрозпостконфликтутрансформацију(БоснаиХерцегови
на,Македонија,Косово33),Грузија,Аћех34),Палестина).Наосно

31) JochenRerlandHans–BernhardWeisserth(eds),CSDP Handbook 2nd Edition,Directorate
forSecurityPolicyoftheFederalMinistryofDefenceandSportsoftheRepublicofAustria,
Vienna,2012,pp.96.

32) “Fragile State Index 2014”, Fund for Peacе: http://ffp.statesindex.org/. (приступљено:
10.02.2015.)

33) УскладусаРезолуцијомСБУН1244.
34) АћехјепровинцијанасеверозападуРепубликеИндонезијe.
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вуизвештајаостањуслободеусветудржавеукојимасеодвијају
ЗБОПоперацијеспадајууонесанајмањеслободе. 35)

Засада,јединамисијачијијеосновнизадатакуправорефор
масекторабезбедности,билајемисијаEU SSR Gu i nea Bis sau(ЕУ
мисијареформесекторабезбедностиуГвинејиБисао).Мисијаје
отпочелајуна2008.годинеиглавнициљјојјебиодапружиподр
шкувластимаГвинејеБисаоуспровођењуНационалнеРСБстра
тегијекрозпомоћуразвојудетаљнихплановазасмањењеиреор
ганизацијувојскеибезбедноснихснага,затимкрозусмеравањеи
развојпланова заизградњукапацитета, укључујућии тренинги
опремањебезбедноснихснага,каоикрозолакшавањеангажова
њадонатора.Такође,овамисијајетребалодапомогнелокалним
властимададонесуиприменеосновноисекундарно законодав
ствоуобластиРСБзавојску,полицију,тужилаштва,каоидаим
асистирауразвојуправногоквиразаомогућавањеРСБнастрате
шкомнивоу.Усамојмисијиучествовалоје8међународнихи16
локалнихексперата,докјеукупанбуџетбиооко8милионаевра.
МисијусуфинансијскиикадровскиомогућилеФранцуска,Порту
гал,ИталијаиШпанија.36)Мисијајезавршена30.септембра2010.
годиненаконубиствашефаармијеипредседникадржавеодстране
супротстављених фракција унутар националних оружаних снага
2009.ивојнепобунеиз2010.године.Упркостоме,ЕУјепрогла
силаделимичануспехмисије(sic)инапустилаземљукојајебила
ухаосу.Таквостањерезултиралојејошједнимунизудржавних
удара2012.године,управозбогстрахавојскеодгубиткаутицаја
крозспровођењереформиусекторубезбедности,којесузапочете.
Овамисијајехроничнопатилаодразличитихпроблема,анајвише
однедостаткаадекватногособља,недостаткафинансијскеиполи
тичкеподршкедржавачланица,лошекоординацијеразличитихак
тераунутариванЕУ37),алиисамихчлановамисије,каоиразличи
тихинтересаземаљачланица,пресвегаФранцускеиПортугала.38)

35) “Freedom in theworld 2014”, FreedomHouse: https://freedomhouse.org/report/freedom
world/freedomworld2014#.VNIrNLFK0.(приступљено:05.02.2015.)

36) EUSSRGuineaBissauFactsheet2010:http://eeas.europa.eu/csdp/missionsandoperations/
eussrguineabissau/pdf/01102010_factsheet_eussrguineabissau_en.pdf. (приступљено:
06.02.2015.)

37) GiovanniGrevi,DamienHellyandDanielKeohane(eds.),European Security and Defence 
Policy – The First Ten Years,EUISS,Paris,2009,pp.369378.

38) InternationalCrisisGroupAfricaReportNo190,September2012:http://www.crisisgroup.
org/~/media/Files/africa/westafrica/guineabissau/190beyondturfwarsmanagingthe
postcouptransitioninguineabissau.pdf.(приступљено:06.02.2015.)
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3. ЕВРОП СКА УНИ ЈА КАО АК ТЕР РЕ ФОР МЕ СЕК ТО РА 
БЕЗ БЕД НО СТИ У ДР ЖА ВА МА КО ЈЕ ПРЕ ТЕН ДУ ЈУ НА 

ЧЛАН СТВО

УпроналажењуодговоранапитањедалијеиколикоЕвропска
унијаефикасанактеркојипромовишереформусекторабезбедно
сти,битнојеанализиратиутицајЕУнапромоцијуиподршкуРСБ
удржавамакандидатимазачланство.Такобитребалосагледати
инструментекојеЕУкористиупоменутесврхе,превасходноСпо
разумостабилизацијиипридруживању,алиидругевидовеподр
шкеипритиска.39)Механизмиусловљавањасеуглавноммогуви
детинапримеруземаљаисточнеијугоисточнеЕвропе.

Споразумостабилизацијиипридруживањусесуштинскиза
сниванаполитициусловљавања.Премдајеначинспровођењапо
литикеусловљавањаподложанкритикама,требаувидетикојису
топозитивниефектиоваквогмеханизма.Ранијејебилоречиочи
ниоцимаполитикеусловљавања:поштовањуљудскихправа,демо
кратије,владавинеправа.Иакосуовоопштеодредницеглобалног
приступаЕУ,радисеобитнимпринципиманакојимапочиваРСБ,
ичијепоштовањејенарочитобитнозапостконфликтнадруштва,
којаимајуамбицијудасепридружепородициевропскихдржава.
Ипак,постављасепитањедалипоредоквирнихначела,постоји
конкретанмеханизамзаРСБуоквируСпоразумаостабилизацији
ипридруживању?

Захтеви земаља које су се одрекле комунистичког наслеђа
(Чешке,Естоније,Мађарске,ПољскеиСловеније,инештокасни
јеРумунијеиБугарске)запридруживањеЕУ,довелисудопреи
спитивањакопенхашкихуслова,којисупредстављаликритерију
ме придруживања из 1993. године. Како су копенхашке смерни
цебилеврлоуопштенеиотворене заразличитеинтерпретације,
аоколностиудржавамазаинтересованимзачланстворазличите,
ЕУјеустановилаексплицитнулистузахтевакојебиземљеканди
датитребалодаусвоје,иуобличилаихуприступнопартнерство
(Ac ces sion Part ner ship).40)Свибудућипреговорисуимализациљ

39) Види:УрошЖивковић, „Утицај процеса европскеинтеграцијена спољнуполитику
Србије:примеррегионалнесарадњеидобросуседскиходноса“,Синтезис,IV1,2012,
109131.

40) Приступнопартнерствопредстављалојестратешкипредприступниинструментзадр-
жавеисточнеицентралнеЕвропекојимсуседефинисалиоквир,одређивалиприори-
тетииусмеравалапредприступнапомоћупроцесупридруживањаЕУ.
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напредакуиспуњавању захтеваиз дефинисанихпоглавља.Иако
сесматрадасепрвеприменеРСБдешавајууконтекстуЕУпро
ширења90их,кадајеречокреирањупоглављаипостављањупо
себнихзахтевапредсвакуземљукандидата,двестварипривлаче
пажњу.Првајетадаупоглављиманепостојеексплицитнизахтеви
заРСБ,односнода,акосекторбезбедностиодредимоунајширем
могућемсмислу,од31поглавља,41)двапоглављамогубитиоснов
законкретнијиутицајнареформу.Тосупоглавље24–правосуђе
иунутрашњипословиипоглавље27–заједничкаспољнаибез
бедноснаполитика.Другаствар једа,успецифичнимзахтевима
постављенимчланицамапојединачно,ниједнојодгоренаведених
државаисточногблоканијеексплицитноуказанонапотребуре
формесекторабезбедности.

Ипак,Приступнопартнерствојеврлобрзонаконусвајањадо
велоЕУупозицијудаутиченакандидатемноговишенегоштоје
ималаутицајанаунутрашњапитањадржавачланица.Заразлику
одпреговораса земљаманекадашњегисточногблокаоРСБ,ко
јасеуглавномподржаваланабилатералноји/илинамултилатер
ланој основи ван контекста политике придруживања, одпочетка
ХХIвеканаиницијативуВеликеБританијеиХоландијепочиње
ширезалагањезаусвајањестратегијаРСБ,паСпоразумостаби
лизацијиипридруживањупостајеосновниинструментреформе,
иакоРСБнепостојикаојединственконцептуоквируњега.Један
одразлогаделотворностиССПјепостојањеприступакојиземље
чланицеузимајупремаунутрашњимполитикамановихкандида
та.Уагендипредстављенојдржавамакандидатиманисупризнате
разликеизмеђукомунитарнихинационалнихпитања,доксеуЕУ
истовременојошувекводиладебатаодалекосежностиовлашће
њаЕУ.42)Приступнопартнерствојепокривалонекапитањакојасу
земљечланицедугоизбегаваледаукључеуагендукомунитарних
овлашћења.Уоквируполитичкогкритеријума,ЕУјезашлаудо
менереформесудстваи,рецимо,условаузатворима,анијебила
инертнаникадасунареддошлапитањаспољнеполитике.Уокви
русекторабезбедности,најзначајнијасфераделовањаЕУ,односи
ласенаприменушенгенскогac qu isа,ињеговимпосредством,на
контролуграница,питањамиграцијеиазила,издавањавиза,по

41) Овајподатаксеодносинабројиназивпреговарачкихпоглављазапериодпре2004.
године.Данасјеукупанбројпреговарачкихпоглавља35.

42) Види: Heather Grabbe, The EU’s Transformative Power, Europeanization Through 
Conditionality in Central and Eastern Europe,PalgraveMacmillan,NewYork,2006.



стр: 209-232.

- 221 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

лицијскогделовања,спровођењазаконаиборбепротивразличи
тихврстакриминала.43)Уовомсмислу,ЕУјепоставилазахтевеза
усклађивањемпрописаиуспеладаутиченанајосетљивијапитања
уовимтранзиционимдржавама,попутпитањакорупције.Садру
гестране,утицалајенастварањеефикасногсистемаподстицањем
међународнекоординацијеисарадње,каоиподизањемкапацитета
службиунутрашњихпослова,какосистемски(саветовањемикон
тролом),такоифинансијски.Примертаквесарадњепредстављају
преговориопридруживањусаХрватском.Тусепоредсарадњеу
борбипротиворганизованогкриминалаитероризма,гдејепред
виђенаијаснасарадњасаинституцијамаЕУ,попутЕуропола,ак
ценатстављаинаунутрашњуорганизацијуполиције.Такојереци
мокаопозитиванкоракХрватскеуреформисекторабезбедности,
оцењеноидоношењеЕтичкогкодексазасвеполицијскеслужбе
никеиз2001.године,којипрописујециљевеполицијекаоштосу
чувањевладавинеправа,поступањепремаграђанимаипоштовање
поверљивости.44)

Када је сектор одбране у питању, јасно је да је домашајЕУ
знатномањерелевантануодносунаНАТО,такодасепитањаиз
војногсекторавишеусмеравајунапрограмеусклађивањасаНА
ТО критеријумима и стандардима кроз процесе евроатлантског
партнерства.ДругимречимаЕУсеутомсмислувишеусмерава
својуподршкумерама„мекебезбедности“.45)Мада,иакојеЕУпо
челадаразвијасвојевојнекапацитетеодвојеноодНАТО,оведве
организације,кадајеречопитањимабезбедностииодбране,још
увекувеликојмеритесносарађују.СадашњиодносизмеђуЕУи
НАТОзаснивасенатакозваном„3Д“оквиру.Основнициљова
квогконцептаједасене„дуплирају“НАТОресурси,дасене„дис
криминишу“чланицеНАТОкојенисууједноичланицеЕУидасе
ЕУне„дистанцира“одтрансатлантскебезбедноснеархитектуре.46) 
Премаовомоквиру,собзиромдаиЕУиНАТОделемногечла

43) Види:FlorianTraunerandImkeKruse,“ECVisaFacilitationandReadmissionAgreements:
ANewStandardEUForeignPolicyTool?”,European Journal of Migration and Law,Vol.10,
Issue4,pp.411438.

44) Сајт Министарства вањских и европских послова Републике Хрватске: http://www.
mvep.hr/hr/hrvatskaieuropskaunija/pregovori/kakosmopregovarali/. (приступљено:
10.02.2015.)

45) Види: Robert Ondrejcsak and Filip Ejdus (eds), Slovakia and Serbia: Experiences from 
Transatlantic Integration and Security Sector Reform, Centre for European and North
AtlanticAffairsandCentreforCivilMilitaryRelations,Bratislava,2008.

46) CanBuharali,Better NATOEU relations require more sincerity,CentreforEconomicsand
ForeignPolicyStudies,DiscussionPaperSeries–2010/1,2010.
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ницекојеимајусамоједансетвојнихснагакојемогудаупотребе
изаЕУизаНАТОмисије,договоренје„Берлинплус“споразум.
ОвајдоговоросигураојеУнијиприступНАТОкапацитетимапла
нирањаипретпостављадоступностодређенихНАТОмогућности
исредставаУнији.Значајовогвидасарадњезнатнојеумањенод
уласкаКипрауЕУиинституционалнеблокадеуодносимаЕУ–
НАТОзбогодносаКипар–Турска.

КадаговоримооинституцијамаЕУкојесебавеимплемента
цијомРСБ,морамоистаћиизначајГенералногдиректоратазапро
ширењекојирасполажеинструментимафинансирањакојисемогу
искористити за спровођењеРСБ,међу којима су свакако најзна
чајнијипредприступнифондови47).Наменаовихфондова,између
осталог,можебитиифинансирањереформеполиције,управљања
границамаиуспостављањавладавинеправа.48)Ипак,претпоставка
дајежељазачланствомдовољновеликадабисе,безпроблема,по
челосаРСБ,непоказујесенужнокаотачна.Финансијскиподсти
цајимониторингполитиканисуималеапсолутнуделотворностна
примеруземаљазападногБалкана,нарочитоупостконфликтном
контексту,односноуоколностиманатегнутихетничкиходносаи
нерешенихпитањаразграничењаисуверенитета.49)Утимслуча
јевиманеопходанјемногојачиполитичкипритисакназемљекан
дидате,каоиустаљенакоординацијаполитиканарелацијиБрисел
–кандидати.Имајућиувидудауовимодносимапреовлађујутзв.
питања„високеполитике“(сарадњасаICTY,питањаграница,те
риторијланиспоровиисл.),нијечудноштопитањаРСБнисуужи
жиинтересовањаЕУ,осимкаосредствоутицајанадругеполитике
државакандидата.

4. УЛО ГА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ У РЕ ФОР МИ  
СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ У СР БИ ЈИ

СобзиромдајеРепубликаСрбијачланствоуЕУизабралакао
својестратешкоопредељењејошодкраја2000.године,онајеок
тобра2005.годинепочела јепреговорезазакључењеСпоразума

47) PreaccessionAssistance(IPA).
48) За успостављање владавине права ови фондови се користе у мисијама у Босни и

ХерцеговиниинаКосову.
49) Погледати: Eva Gross, Marine Jacob, Assessing The EU’s Approach to Security Sector 

Reform (SSR), European Parliament: Directorate – General for External Policies of the
Union,Brussels,2013.
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остабилизацијиипридруживању(ССП).Поменутиспоразум,као
ипратећиПрелазниспоразумотрговиниитрговинскимпитањи
ма(ПТС)потписанису29.априла2008.године50),чимепочињеи
формалноприближавањеСрбијеЕвропскојунији,односноусагла
шавањесастандардима,прописимаинормамаЕУ.Утомпроцесу,
Србијаје,измеђуосталог,неминовноприступилаиреформисек
торабезбедности.

СпоразумомостабилизацијиипридруживањуСрбијајепри
хватилаодређеневредностиЕУ,нормеистандардеиобавезаласе
нањиховуимплементацију.Недвосмисленојеисказаласпремност
заборбупротив„ширењаоружјазамасовноуништењеисредства
зањиховуиспоруку“иисказала опредељење за „међународнии
регионалнимиристабилност,развојдобросуседскиходносаипо
штовањељудскихимањинскихправа“.51)Упогледубезбедности
определиласезајачањеправосуднихинституцијаи„побољшање
радаполицијеидругихорганазаспровођењезакона“,спосебним
акцентомнаборбупротивкорупцијеиорганизованогкриминала.
Прихватила је да усклади своје законодавство које се односи на
заштитуподатакаоличности,каоиунапређењеобластикојасети
чувиза,контролеграница,азилаимиграција.Такођејепотврђена
спремностна сарадњуувези сапрањемновцаифинансирањем
тероризма, као и саме борбе против организованог криминала и
тероризма.52)ОваквоопредељењеСрбијејепоредисказанеспрем
ностинасарадњу,подразумевалоипотребудаСрбијадонесенове,
промениилидоследније примени већпостојећепрописе који се
односенапоменутеобласти.

КоликојеСрбијауреформисистемабезбедностинапредовала
можесепратитинаосновуодговоранаУпитникЕвропскекомиси
јекојијеСрбијадоставила31.јануара2011.године.53)Уњемусе
налазеконкретнемерекојејеСрбијепредузелаикојенамеравада

50) Споразум о стабилизацији и придруживању и Прелазни трговински споразум 
парафирани су 7. новембра 2007. година,Народна скупштина РепубликеСрбије их
јератификовала9.септембра2008.године,анаконсамомесецданаодратификације
у српском парламенту, Влада је усвојила и Национални програм за интеграцију Р.
СрбијеуЕУ(20082012).Литванијајетек18.јуна2013.годинератификовалаССПса
Србијом,чимејезавршенпроцесратификацијеССПодстранесвихдржавачланица
Европскеуније.СтупањемнаснагуСпоразума о стабилизацији и придруживању1.
септембра2013.године,престаоједаважиПрелазнитрговинскиспоразум.

51) Чланови3.и5.Споразума о стабилизацији и придруживању.
52) Члановиод8087.Споразума о стабилизацији и придруживању.
53) Србија јеУпитник Европске комисије са 2.563питањадобила25. новембар2010, а

одговориланањегакрајемјануара2011.године.
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предузмеудоменуреформе секторабезбедности зарадусклађи
вањасаправнимтековинамаЕУиуконачномрадиприкључења
СрбијеЕвропскојунији.УсарадњисаекспертимаЕвропскеуније,
Србијаједонеланиззаконаипрописакојисеодносенабезбедност
ипрелажењедржавнегранице,којисуусклађенисастандардима
ЕУ.ОдлукамаВладеСрбије2009.годинеоснованојеКоординаци
онотелозаспровођењеСтратегијеинтегрисаногуправљањагра
ницом,каоиКоординационотелозапраћењеиуправљањемигра
цијама.СредствимаструктурнихфондоваЕвропскеуније,Србија
јеприступилаопремањуиосавремењавањутехничкихсредстава
заобезбеђењедржавнегранице,имајућиувидувисокестандарде
оконтролиспољнихграницаЕУ.ЈедноодпитањазакојејеЕУпо
себнозаинтересованајестепитањетрговиненаоружањемвојном
опремом,каоиробомдвострукенамене,штојеСрбијуобавезало
даутојобластипримењујенавишестандардеистрогепроцеду
ре.Усвајање законске регулативе у складу саЕУ стандардима и
њихова имплементација, створили су услове да крајем 2009. го
дине грађанимаСрбијебудуукинуте визе запутовањаудржаве
потписницеШенгенскогспоразума.УтицајЕУупогледуреформе
секторабезбедности,ауконтекступрименеполитикеусловљава
њаупроцесупридруживањаСрбијеУнији,можесемеритиигоди
шњимизвештајимаЕвропскекомисијеонапреткуСрбије54)уовом
процесу.Нијередакслучајдасепрате,оцењујуикритикујуили
хвалереформскипотезивластиуСрбији,кадасуупитањуобла
стикојеуширемсмислуспадајуусекторбезбедности,каоштосу
онекојепокривајупреговарачкапоглавља23(правосуђеиосновна
права),24(правда,слободаибезбедност)и31(спољна,безбедно
снаиодбрамбенаполитика).

Спремност да се усклади са Европском унијом у погледу
спољне,безбедноснеиодбрамбенеполитикеСрбијајевишепута
изражавалаипоказивала.Иконијебилозначајнијегинституцио
налног учешћаЕУу реформи система одбране, као ужег дела у
односунасекторбезбедности,ипакможеморећидајестратешко
опредељењеСрбије за чланство уЕУдобримделом утицало на
токидинамикуреформи.ПоугледунаЕУстандардеСрбијајеу
процесуреформесистемаодбране,поредпроменезаконаоодбра
ниивојсци,усвојилаинизстратегијскодоктринарнихдокумена

54) Сајт Канцеларије Владе Р.Србије за европске интеграције: http://www.seio.gov.rs/
dokumenta/eudokumenta.211.html.(приступљено:08.02.2015.)
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та,почеводСтратегијенационалнебезбедностиРепубликеСрбије
иСтратегијеодбранеРепубликеСрбије(2009.),55)каоиДоктрину
ВојскеСрбије(2010.).У2012.годиниСрбијајезапочеласвојеуче
шћенанеформалнимсастанцимаминистараодбранеЕУиВојном
комитетуЕУ.

Потписивањем Споразума о безбедносним процедурама за
размену поверљивихинформација иСпоразума о успостављању
оквиразаучешћеуоперацијамаЕвропскеунијезауправљањекри
замаизмеђуСрбијеиЕвропскеунијеиусвајањемодлукаПоли
тичкобезбедносногкомитетаЕУоприхватањуучешћаРепублике
СрбијеуоперацијамаЕУзауправљањекризама,створенјеуслов
за почетак ангажовања Војске Србије и других снага одбране у
наведеним операцијама.ПрипаднициВојскеСрбије су тренутно
ангажованиучетиримисијеподокриљемЕУитоу:Мултинаци
оналној операцији Европске уније у Сомалији (EUTM So ma lia),
Војној операција поморских снага Европске уније у Сомалији
(EUNAV FOR So ma lia – Ope ra tion ATA LAN TA),Мултинационалној
операцији ЕУ уЦентралноафричкој Републици (EUFOR RCA) и
МисијиЕвропскеунијезаобукувојнихибезбедноснихснагаМа
лија (EUTM Ma li).56)УчешћеВојскеСрбијеуовиммисијамаЕУ
представљадоприносСрбијеЗаједничкојспољнојибезбедносној
политициЕУ.

Србијајеунастојањудасереформишеиунапредисвојубез
бедностуспоставилаинституционалнусарадњусаодређенимте
лима чији је оснивач Европска унија. Тако је Србија потписник
Споразум о стратешкој сарадњи са Бироом европске полиције
(EURO POL)од2008. године, аод2009. годинесарадња јеуспо
стављенаисаЕвропскоммрежомтужилаца(EURO JUST)иАген
цијомзабезбедностспољнихграницаЕвропскеуније(FRON TEX).
Ужељидаунапредиспособностзаучешћевојскеуоперацијамаи
мисијамаЕУ,Србијаједецембра2013.годинепотписалаАдмини
стративниуговоросарадњиизмеђуМинистарстваодбранеРСи
Европскеодбрамбенеагенције(ЕОА).57)Европскаунијајенараз

55) Службени гласникРС,бр.88/09.
56) МисијеукојимаучествујуприпаднициВојскеСрбије,СајтВојскеСрбије,http://www.

vs.rs/index.php?content=4423c1a456bb102f8d2f000c29270931. (приступљено: 11.02.
2015.)

57) Министарство одбране РепубликеСрбије у оквиру процеса европских интеграција,
Сајт Министарства одбране, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=5453.
(приступљено:11.02.2015.)
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личитеначине, билофинансијски, биликадровски,помагаларе
формусекторабезбедности,асвеуциљуизградњекапацитетаСр
бијезачланствоуЕвропскуунију.

УпоређујућисакојихјепозицијаСрбијакренулаодмомента
кадасеопределилазачланствоуЕУ,саонимдоклеје(закључно
са2014.годином)стигла,лакоседазакључитидајењеннапредак
упроцесуреформесекторабезбедностиувисокојкорелацији са
политикомусловљавања,којуЕУпримењујеупроцесуприпреме
новихчлановазачланство.АпсолутнојејаснодаЕвропскаунија
уСрбијиније јединиактерреформесекторабезбедности,можда
ненинајвећи58),алисезбогтечињеницањенаулоганесмезане
марити.Доклесесареформамастиглоикојесутомерекојесеу
блискојбудућностиморајупредузетиупроцесуприступањаСр
бијеЕвропскојунији,пасамимтимиупроцесуреформесектора
безбедности,исказанојеуревидираномНационалномпрограмуза
усвајањеправнихтековинаЕУ(НПАА)запериод20142018,који
јеВладаР.Србијеусвојила31.јула2014.године.59) 

5. ОЦЕ НА ЕФИ КА СНО СТИ ЕУ КАО ГЛО БАЛ НОГ АК ТЕ РА 
У РЕ ФОР МИ СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ

ЕвропскаунијајепочеткомХХIвекапосталарелативноозби
љан глобални безбедносни актер, који располаже великим соци
јалнимкапиталом,материјалнимресурсимаиразличитиминстру
ментимакојимасеслужинаглобалнојсцени.Можемосавеликом
дозомсигурностирећидареформасекторабезбедностипредста
вљајошједанодинструменатаспољнеполитикеЕУињенихдр
жавачланица.УтомсмислуУнијарасполажевеликимсредствима
инајразличитијиминструментимакојимасеслужи,небилибила
већи пружалац услуга реформе сектора безбедности у државама
којесеналазеупостконфликтнојипостауторитарнојтрансформа
цији,пресвегаусвомнепосредномсуседствуиуАфрици.Свето
намговорииоњениминтересима,зонамаполитичкогиеконом
скогутицаја, каоио заинтересованостиимогућностимаразвоја
сопственихинструменатакојибиодЕУначиниојошозбиљнијег
безбедносногактера.

58) ТребанапоменутидасунајважнијиактериусфериреформесистемаодбранеР.Србије
пресвихНАТО,ОЕБС,УНпрограмзаразвој(UNDP),Женевскицентарзадемократску
контролуоружанихснагаипојединачнедржавекаоштосуНорвешка,ШведскаиСАД.

59) Влада Р. Србије 28. фебруара 2013. године доноси први Национални програм за
усвајањеправнихтековинаЕУ(НПАА)запериод2013–2016.
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ЈасноједаЕУимамногојачиутицајнадржавецентралнеиис
точнеЕвропе,односнонаонедржаве,којимајеперспективачлан
стваотворена,јерзатедржавеконачанциљ,ивероватнонајвећи
мотив,ипакделујеостварљивоивредно.КрозпроцесеПриступ
ногпартнерства,Стабилизацијеипридруживањаисвеинструмен
текојиихпрате,улогаиутицајсувидљиви,мерљивииосетниу
дотичнимдруштвима.Можемополемисатиокотогадалисудо
вољни,илидалиизапостављенихусловапостоје алтернативни
(политички)мотиви,тедалијеполитикапридруживањаиспунила
очекивањасвихонихкојиуњојучествују,алинесумњивоједаона
доносиодређенерезултате,у готовосвимпољима,паиусфери
реформе сектора безбедности.Не би требало занемарити утицај
другихмеђународнихактерауовојобласти,каоштосуНАТОили
ОЕБС,алисеонинемогуодвојенопосматратиодчињеницедаје
основнимотиваторзареформамаудржавамаисточнеијугоисточ
неЕвропеуправоњиховажељазачланствомуевро(атлантским)
интеграцијама,тедачестоиупрограмимакојепредводеовеме
ђународнеорганизацијеЕУилињенедржавечланицепреузимају
највећидеоорганизационихи/илифинансијскихобавеза.Релатив
ниуспехЕвропскеунијеуреформисекторабезбедности,сестога
можевидетинапримеруСрбије,гдеглавнимотивзаспровођење
реформилежиуконачномциљунационалнеполитичкеелите,ато
јепуноправночланствоуУнији.Засведругедржавекојенеделе
овајмотивилинемајузациљреформипуноправночланство,ути
цајЕУидомашајспроведенихреформијемногомањи.

Штосетичедругихделовасвета,превасходноАфрике,резул
татисудосталошији,посебноакосепосматрајукомпаративноса
резултатима које остварујеНАТОи други регионални безбедно
сниактери.ОсновниинструментЕУутомпогледујестеЗаједнич
кабезбедноснаиодбрамбенаполитика.Њенаприрода,којајепод
великимутицајемнационалнихинтереса,њени,реклобисе,још
увекнедовољноразвијениинструменти,посебноњенакоордина
ција,којаједалекоодзадовољавајуће,сасвимдругимактеримаи
политикама,доприносењенимслабијимрезултатима.

ВидиседавеликибројЗБОПмисијауцентрусвојихактив
ностиимареформусекторабезбедности,безобзиранакарактер
самемисије.Трендједасвевећибројмисијадобијацивилновојни
карактерипосвећенјепресвегареформамауобластимаодбране,
полиције,правосуђа,контролеграница,поштовањаљудскихпра
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ва,роднеравноправностиидругимаспектимаРСБ.Подручјауко
јимаделујусупресвегаконфликтнаипостконфликтна,амисије
спадајуиуизградњумираиизградњудржаве.Какосуосновни
задациипредвиђенеактивностимисијауглавномопштиинеодре
ђени,адапритоменеманијаснихкритеријумазањиховоквалита
тивновредновање,нијеимтешкодаопстајуузсумњиверезултате
или,каоуслучајуГвинејеБисао,даипоредочигледногнеуспеха,
прогласезавршетакмисијеузпрелазнеиличакодличнеоцене.ЕУ
поседује низ инструмената (политичких, економских, финансиј
ских,војних,полицијскихидр.)којимауправљанизразличитих
актерасаразличитиминтересима,накојеутичунесамобриселске
бирократскеструктуре,већиполитичкиидругиинтересисамих
државачланица,алиидругихзаинтересованихактера(пресвега
другихдржаваимеђународнихорганизација).Какојеисамако
ординацијасвиховихинструменатаиактеравеомасложениду
готрајанпосао, јасно једаЕУнемадовољнокапацитетадабуде
ефикасанпружалацуслугауоквируреформесекторабезбедности,
посебновансвогнепосредногокружења.Институционалнеидру
гепроменекојеједонеоЛисабонскиуговор,надугестазе,може
донетиповољнијерезултате,алисетонеочекујеунареднихнеко
ликогодина.Институционалноприлагођавање,посебноуоквиру
Европскеслужбезаспољноделовање,којесетичејачањакапаци
тетадржава,нарочитоуљудскимресурсимаипланирањујеважан
коракунапред.60) 
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Uros V. Ziv ko vic, Mi los R. Mi len ko vic

EURO PEAN UNION AS A GLO BAL SE CU RITY  
SEC TOR RE FORM AC TOR  

AND SER BIAN EX PE RI EN CE
Re su me

Du ring the 1990’s the con cept of Se cu rity Sec tor Re form 
(SSR) in cre a sed its sig ni fi can ce and star ted to be wi dely 
ap pli ca ble, not only in the aca de mic com mu nity but al
so with ot her ac tors such as de ci sion ma kers, do nors, se
cu rity ex perts, etc. Be ring in mind that, li ke many ot her 
terms, it is a con te sted term, i.e. it has many dif fe rent de fi
ni ti ons, we will use the de fi ni tion uti li zed by the Euro pean 
Union in its do cu ments, thro ugh its ho li stic and com pre
hen si ve ap pro ach. Spe cial at ten tion will be paid on con
text and go als on which EU is be ing con si de red as an SSR 
ac tor. The pro cess of SSR con cep tu a li za tion, on one hand, 
and pro ces ses of pro fi ling the EU as a glo bal fo re ign and 
se cu rity po licy ac tor on the ot her are, co in ci de, thus ma
king it pos si ble to re se arch the met ho do logy and re la ti ons 
of EU to ward SSR, as well as prac ti cal exam ples of its use 
in re a li za tion of fo re ign and se cu rity po licy. 
In the first part of this ar tic le we analyze the con cep tu a
li za tion of SRR in EU thro ugh its le gal and po licy do cu
ments and then we de scri be the in stru ments and po li ci es 
thro ugh which it is be ing im ple men ted, al so put ting it all 
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in a wi der con text of EU fo re ign and se cu rity po licy. The 
main in stru ments of EU in im ple men ting SSR are: Con di
ti o na lity po licy, mostly pre sent in En lar ge ment po licy and 
CSDP Mis si ons and ope ra ti ons in the co un tri es/ter ri to ri es 
of im me di a te (Bo snia, Ko so vo) or wi der (Ca u ca sus, Afri
ca, Mid dle East, Afg ha ni stan) ne ig hbor hood. As auxi li ary 
in stru ment in this re spect EU can use a set of dif fe rent fi
nan cial in stru ments for fo re ign as si stan ce and aid, tra de 
me a su res and agre e ments, de ve lop ment aid, etc.
To pro ve our po int we gi ve two spe ci fic em pi ri cal exam
ples of the two most used in stru ments. For CSDP ope ra ti
ons and mis si ons we analyze the EU SRR mis sion in Gu i
nea Bis sau, the only EU mis sion that had SSR as its main 
goal (alt ho ugh al most all mis si ons and ope ra ti ons of EU 
ha ve SSR as one of its go als). The mec ha nisms and ef fec
ti ve ness of con di ti o na lity po licy will be analyzed thro ugh 
the exam ple of Ser bia, of fi cial can di a da te co un try that re
cently star ted ne ga ti o ti ons for mem ber ship.
It was cle ar that EU has a much mo re pro fo und in flu en
ce in the co un tri es that are stri ving for EU mem ber ship, 
ta king in mind that the be ne fits for im ple men ting SSR is 
mo re at ta i na ble. Thro ugh the pro ces ses of Ac ces sion part
ner ship and/or Sta bi li za tion and As so ci a tion, com bi ned 
with ot her in stru ments and in cen ti ves that fol lows, the ro le 
and in flu en ce of EU are vi si ble, me a su ra ble and ef fec ti
ve in tho se co un tri es. For all ot her co un tri es that can’t 
(or won’t) be co me EU mem ber sta tes, thus not sha ring 
the sa me mo ti ve for im ple men tig SSR the in flu en ce and 
re ach of EU is far less vi si ble and ef fec ti ve. The in flu en ce 
of ot her im por ta int in ter na ti o nal ac tor in SSR, li ke NA
TO or OSCE, sho uld not be ig no red, but the ir work and 
in flu en ce can not be ta ken or con si de red out si de the con
text of Euro(atlan tic) in te gra tion pro ces ses, that is still the 
most ef fec ti ve mo ti va tor for the co un tri es of So uth Eastern 
Euro pe to im ple ment SSR, not withstan ding the fact that 
the pro grams for maly ma na ged by ot her in ter na ti o nal ac
tors are still or ga ni za ti o naly and/or fi nan cialy de pen dent 
on the EU and its mem ber sta tes. 
Key words: Euro pean Union, Se cu rity Sec tor Re form, 
Com mon Se cu rity and De fen ce Po licy, En lar ge ment po
licy, Ser bia, Gu i nea Bis sau. 
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