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Сажетак
У ра ду се раз ма тра ју пре го ва рач ки ка па ци те ти Ре пу бли ке 

Ср би је у про це су при сту па ња Европ ској уни ји, од но сно, шта је све 
Ср би ја ура ди ла у до са да шњим фа за ма и ка кве су јој мо гућ но сти да 
ис пу ни све зах те ве ко ји се пред њу по ста вља ју. Ср би ја је по ста ла 
део Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња у ок то бру 2000. го ди-
не, а пр ви оба ве зу ју ћи од нос Ср би је са ЕУ је на сту пио 2008. пот-
пи си ва њем Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП) и 
Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма. На кон што је Ср би ја у де цем бру 
2009. го ди не под не ла зах тев за сти ца ње ста ту са кан ди да та, Европ-
ски са вет је у но вем бру 2010. дао ман дат Европ ској ко ми си ји да се 
из ја сни о том зах те ву. Ко ми си ја је пре по ру чи ла Са ве ту да Ср би ји 
до де ли ста тус зе мље кан ди да та за члан ство, узи ма ју ћи у об зир до 
са да по стиг ну ти на пре дак. На са ми ту Европ ског са ве та 28. ју на 
2013. го ди не до не та је од лу ка о отва ра њу пре го во ра о члан ству Ср-
би је у Европ ској уни ји. Зе ле но све тло до би је но у Бри се лу би ло је 
знак за ин тен зи ви ра ње при пре ма за све о бу хва тан, озби љан, ви ше-
го ди шњи пре го ва рач ки про цес ко ји би Ср би ју тре ба ло да при бли-
жи, а по том и до ве де до члан ства у ЕУ. Про цес при пре ма од ви ја се 
у Бри се лу и Бе о гра ду уз ре дов ну ко му ни ка ци ју и по ја ча ну са рад њу 
рад них гру па и ти мо ва ко ји су укљу че ни у пре го ва рач ки про цес. У 
ра ду ће се на по ме ну ти и по је ди на ис ку ства Хр ват ске и Цр не Го ре 
ко је су пре шле де ло ве пу та ко је Ср би ју тек че ка ју.
Кључ не ре чи: про цес при дру жи ва ња, пре го ва ра ње, европ ске ин те гра ци-

је, Европ ска уни ја, Европ ска ко ми си ја 
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Ср би ја же ли да по ста не чла ни ца Европ ске уни је и на ла зи се 
на том пу ту. Сва ки но ви та лас про ши ре ња је све сло же ни ји и пра-
те га до дат на усло вља ва ња и но ви кри те ри ју ми ко је др жа ве, по-
тен ци јал ни кан ди да ти, тре ба да ис пу не. Хр ват ска, као по след ња 
др жа ва ко ја је по ста ла члан, про шла је кроз нај зах тев ни ји про цес 
пре го во ра, а Европ ска уни ја ће сте че на ис ку ства ко ри сти ти и у пре-
го во ри ма ко ји сле де са бу ду ћим чла ни ца ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју. 
Уго во ром о Европ ској уни ји (Ли са бон ски уго вор) де фи ни са но је 
ко ја др жа ва мо же по ста ти чла ни ца Уни је, ко је све усло ве тре ба да 
ис пу ни и ко је вред но сти тре ба да по шту је.1) 

На чин на ко ји др жа ва мо же да по ста не чла ни ца Европ ске 
уни је је де фи ни сан чла ном 49 Уго во ра о Европ ској уни ји ко ји гла-
си: „Сва ка европ ска др жа ва ко ја по шту је вред но сти на ве де не у 
чла ну 2. и по све ће на је њи хо вом про мо ви са њу мо же да под не се 
зах тев за члан ство у Уни ји. О овом зах те ву оба ве шта ва ју се Европ-
ски пар ла мент и на ци о нал ни пар ла мен ти. Др жа ва ко ја под но си 
зах тев за члан ство упу ћу је тај зах тев Са ве ту, ко ји од лу чу је јед но-
гла сно, на кон кон сул то ва ња са Ко ми си јом и на кон до би ја ња са гла-
сно сти Европ ског пар ла мен та, да те ве ћи ном гла со ва ње го вих чла-
но ва. Узи ма ју се у об зир усло ви за при сту па ње ко ји су до го во ре ни 
у Европ ском са ве ту. Усло ви при је ма и при ла го ђа ва ња Уго во ри ма 
на ко ји ма се за сни ва Уни ја, а ко ји про из и ла зе из при је ма, пред мет 
су спо ра зу ма из ме ђу др жа ва чла ни ца и др жа ве ко ја је под не ла зах-
тев за члан ство. Тај спо ра зум се под но си на по твр ђи ва ње свим др-
жа ва ма уго вор ни ца ма, у скла ду са њи хо вим устав ним пра ви ли ма“.

Уло га Европ ског са ве та је да де фи ни ше на че ла и смер ни це 
и да од лу чу је о за јед нич ким стра те шким ин те ре си ма и ци ље ви ма 
Европ ске уни је на под руч ју за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке, као и на дру гим под руч ји ма спољ ног де ло ва ња.2) Европ ски 
са вет у Ко пен ха ге ну је у ју ну 1993. као од го вор на же ље др жа ва 
ис точ не и цен трал не Евро пе за члан ство у Европ ској уни ји по ста-
вио по ли тич ке, прав не и еко ном ске кри те ри ју ме ко ји се мо ра ју ис-
пу ни ти ка ко би др жа ва по ста ла чла ни ца. Као до дат ни кри те ри јум 
Европ ски са вет се ука зао на по тре бу да се ство ре усло ви за по сте-
пе ну, хар мо нич ну ин те гра ци ју зе ма ља у при сту па њу, раз во јем тр-
жи шне еко но ми је, при ла го ђа ва њем ад ми ни стра тив них струк ту ра 
и ства ра њем ста бил ног еко ном ског и мо не тар ног окру же ња. Нео п-
ход но је да сва ка др жа ва кан ди дат има раз ви јен ад ми ни стра тив ни 

1) Уго вор о Европ ској уни ји, пот пи сан 13. де цем бра 2007. го ди не у Ли са бо ну, а сту пио на 
сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не на кон ра ти фи ка ци је у свим зе мља ма чла ни ца ма Европ-
ске уни је. 

2) Члан 22. Уго во ра о Европ ској уни ји
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ка па ци тет за спро во ђе ње свих усво је них ме ра. Раз вој ад ми ни стра-
тив них ка па ци те та об у хва та и ре фор му слу жбе нич ког си сте ма, као 
пред у сло ва за при сту па ње европ ским про це си ма и успе шну при-
ме ну европ ских по ли ти ка. Под пој мом ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та се нај че шће под ра зу ме ва по сто ја ње ко хе рент них ин сти ту ци ја 
и ор га ни за ци о них ад ми ни стра тив них струк ту ра, као и про фе си о-
на ли зам у ра ду др жав не упра ве.3)

Европ ска уни ја је 1999. го ди не отво ри ла Про цес ста би ли за-
ци је и при дру жи ва ња за др жа ве за пад ног Бал ка на.4) На кон про ме на 
2000. го ди не и Ср би ја је по ста ла део тог про це са. Са вет Европ ске 
уни је је на кон то га де фи ни сао но ве усло ве за др жа ве у Про це су 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња ко ји укљу чу ју и са рад њу са Ме ђу-
на род ним кри вич ним три бу на лом за бив шу Ју го сла ви ју и ре ги о-
нал ну са рад њу.5)

Глав ни део про це са при сту па ња усме рен је на ис пу ња ва-
ње кри те ри ју ма за члан ство. То под ра зу ме ва спро во ђе ње уну тра-
шњих ре фор ми и до сти за ње европ ских стан дар да, ускла ђи ва ње 
за ко но дав ства и из град њу по треб них ад ми ни стра тив них ка па ци те-
та. Пре го ва ра ње, пот пи си ва ње, ра ти фи ка ци ја, сту па ње на сна гу и 
спро во ђе ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу у функ-
ци ји су на ве де них ре фор ми. 

1.ПРЕГОВОРИОПРИСТУПАЊУ

Пре го во ри о сту па њу у члан ство Европ ске уни је под ра зу ме-
ва ју од ре ђи ва ње усло ва под ко ји ма ће др жа ва кан ди дат при хва ти-
ти и спро ве сти прав не те ко ви не Европ ске уни је и до го ва ра ње о 
евен ту ал ним пре ла зним ро ко ви ма и из у зе ћи ма. Услов за сту па ње у 

3) Зо ри ца Ву ка ши но вић Ра до ји чић, Европскислужбеничкисистеми, КПА, Бе о град, 2014, 
стр. 33.

4) За пад ни Бал кан се у тер ми но ло ги ји ЕУ ко ри сти као од ред ни ца за шест др жа ва ју го и-
сточ не Евро пе: Ал ба ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну, Ма ке до ни ју, Ср би ју, Хр ват ску и Цр ну 
Го ру. Овај тер мин по ја вио се у тре нут ку ка да је по ста вље но пи та ње но ве стра те ги је при-
сту па ња на ве де них др жа ва ЕУ и утвр ђи ва ња ја сне раз ли ке у од но су на оста ле др жа ве 
ју го и сточ не Евро пе ко је су та да има ле ста тус др жа ве кан ди да та за члан ство (Бу гар ска и 
Ру му ни ја).

5) Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (ПСП) на зив је це ло ви тог стра те шког при сту па 
Европ ске уни је зе мља ма за пад ног Бал ка на. ПСП под ра зу ме ва ус по ста вља ње уго вор-
них од но са из ме ђу др жа ве пот пи сни це и ЕУ у обла сти тр го ви не, ца ри на, по мо ћи на-
ме ње не уна пре ђи ва њу ад ми ни стра тив них ка па ци те та итд. Спо ра зум о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу (ССП) пред ста вља глав ни ин стру мент ПСП. Спо ра зу ми су при ла го ђе ни 
окол но сти ма у од ре ђе ној др жа ви, а вре мен ски оквир за пот пи си ва ње уго во ра за ви си од 
тре нут ка ка да су пре го во ри за по че ти и њи хо вог тра ја ња, од но сно од ди на ми ке ис пу ња-
ва ња од ре ђе них усло ва. 
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члан ство је при хва та ње свих пра ва и оба ве за на ко ји ма се за сни ва 
Европ ска уни ја као и ин сти ту ци о нал ног окви ра. Прав не те ко ви не 
Европ ске уни је су по де ље не у 35 пре го ва рач ких по гла вља. Да ном 
сту па ња у члан ство др жа ва тре ба да бу де спо соб на да у пот пу но-
сти при ме ни прав не те ко ви не Европ ске уни је. Уко ли ко, не ким слу-
ча јем, по сто је оправ да ни раз ло зи због ко јих их ни је мо гу ће у пу ној 
ме ри при ме ни ти у од ре ђе ном по гла вљу, мо гу ће је да др жа ва кан ди-
дат тра жи пре ла зне ро ко ве или из у зе ћа од при ме не.Пре ла зни ро-
ко ви под ра зу ме ва ју до дат но вре ме на кон члан ства ко је је по треб но 
тој др жа ви да у не кој обла сти у пот пу но сти при ме ни прав не те ко-
ви не Европ ске уни је, а рок је вре мен ски и са др жин ски огра ни чен и 
не сме да ути че на уну тра шње тр жи ште. Из у зе ћа од при ме не под-
ра зу ме ва ју трај но од сту па ње од прав них те ко ви на Европ ске уни је 
и до са да су рет ко ко ри шће на. 

По у че на ра ни јим ис ку ством ши ре ња Уни је, Европ ска ко ми-
си ја је уве ла нов ин стру мент ка ко би де таљ ни је ана ли зи ра ла по-
стиг нут на пре дак - ме ри ла за отва ра ње пре го во ра и ме ри ла за за-
тва ра ње пре го во ра. 

Ме ри ла за отва ра ње пре го во ра(openingbenchmarks) по ста-
вља ју се за ве ћи ну по гла вља, од но сно за она за ко ја ЕУ оце ни да 
др жа ва још увек ни је спрем на за отва ра ње пре го во ра. Углав ном су 
се та ме ри ла од но си ла на усва ја ње од ре ђе них стра те ги ја, ак ци о них 
пла но ва, за ко на или фор ми ра ње по треб них ин сти ту ци ја за спро-
во ђе ње, али и ис пу ња ва ње оба ве за ко је про из ла зе из Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.6) Хр ват ској су у де цем бру 2007. 
пред ста вље на ме ри ла за отва ра ње, а она је по треб не до ку мен те 
усво ји ла у ро ку од шест ме се ци и до ста ви ла их Европ ској ко ми-
си ји, ко ја их је по зи тив но оце ни ла у де цем бру 2008. По је ди не др-
жа ве чла ни це у Са ве ту, и по ред то га, ни су при хва та ле ис пу ње ност 
ме ри ла па је про цес де бло ки ран тек 2010. го ди не. По до са да шњој 
прак си, до ку мен ти за ис пу ња ва ње ме ри ла мо гу се из ра ди ти у ро ку 
од шест ме се ци, али је бар још то ли ко по треб но за њи хо ву ве ри-
фи ка ци ју.

Ме ри ла за за тва ра ње пре го во ра (closingbenchmarks) се од-
но се на ефи ка сно ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви на ма Европ ске 
уни је, ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та, али и на ефи ка сну 
при ме ну ко ја се огле да кроз до ка зе о спро во ђе њу. Хр ват ској је за 

6) Хр ват ској су у по гла вљу 23 би ла три ме ри ла за отва ра ње пре го во ра ко ја су укљу чи ва-
ла до но ше ње пет стра те шких до ку ме на та - ре ви ди ра ти Ак ци о ни план за ре фор му пра-
во су ђа, ре ви ди ра ти На ци о нал ни про грам за су зби ја ње ко руп ци је, план за спро во ђе ње 
Устав ног за ко на о пра ви ма на ци о нал них ма њи на и спро во ђе ње стам бе ног збри ња ва ња 
из бе гли ца.
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не ка по гла вља би ло по треб но око го ди ну да на за ис пу ња ва ње кри-
те ри ју ма за за тва ра ње, а за сва оста ла по гла вља око две го ди не. 
Као што пред ви ђа и Пре го ва рач ки оквир за Цр ну Го ру за по гла вља 
23 и 24, мо же се оче ки ва ти да ће и у слу ча ју Ср би је и оста лих бу-
ду ћих др жа ва чла ни ца, би ти уве де на и пре ла зна ме ри ла (interim
benchmarks) ко ја ће до дат но до при не ти ква ли те ту ре фор ми и њи-
хо вом мо ни то рин гу. Ова ме ри ла су нео п ход на и др жа ви кан ди да ту 
ка ко би на вре ме по че ла са при пре ма ма за бу ду ће члан ство и у што 
ра ни јој фа зи по ка за ла спрем ност за при ме ну свих по треб них про-
пи са и стан дар да. Кључ ни еле ме нат у чи та вом про це су и да ље је 
до след на при ме на Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.7) 

На ис ку ству до са да шњих про ши ре ња Европ ска уни ја је за-
кљу чи ла да је зна чај пре го ва рач ких по гла вља ко ја се од но се на 
пра во су ђе, основ на пра ва, прав ду, сло бо ду и без бед ност, ве ли ки и 
да су она нај зна чај ни ја ра ди оства ри ва ња уну тра шње си гур но сти у 
ЕУ, а зна чај но је и за гра ђа не др жа ва ко је при сту па ју. У про ши ре-
њи ма ко ја су би ла 2004. и 2007. го ди не, при је мом др жа ва ис точ не и 
цен трал не Евро пе у Европ ску уни ју, ова пи та ња су се пре го ва ра ла 
у јед ном по гла вљу ко је је но си ло на зив Пра во су ђе и уну тра шњи 
по сло ви, а тек је у то ку пре го во ра са Хр ват ском ова област по де ље-
на на две це ли не и тач но су де фи ни са на пи та ња ко ја се раз ма тра ју 
по од ре ђе ним по гла вљи ма (по гла вље 23 и 24).8)

2.ФАЗЕПРЕГОВАРАЧКОГПРОЦЕСА

На кон по ли тич ке од лу ке ко ју до но си Европ ски са вет, пре-
го во ри фор мал но по чи њуса зи ва њем и одр жа ва њем ме ђу вла ди не 
кон фе рен ци је.9) Ме ђу вла ди ну кон фе рен ци ју чи не пред став ни ци 
вла да др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, са јед не стра не и др жа ве 
кан ди да та, са дру ге стра не, а на њој се раз ме њу ју пре го ва рач ки 
окви ри. Пре го во ри се од ви ја ју у окви ру по ме ну те ме ђу вла ди не 
кон фе рен ци је, при че му се на ни воу пред став ни ка одр жа ва ју два 
са стан ка го ди шње, а на ни воу за ме ни ка пред став ни ка по до го во-
ру. Фа зе пре го ва рач ког про це са су: скри нинг, пре го во ри о 35 по-
гла вља, пот пи си ва ње Уго во ра о при сту па њу, ре фе рен дум у др жа ви 

7) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији,8, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, 
стр. 152.

8) Ива на Ђу рић, Преговарачкапоглавља23и24:очемупреговарамо, ГИЗ, Бе о град, 2013, 
стр. 50.

9) Жи во рад Ко ва че вић, Међународно преговарање,Филип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 
431.
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ко ја при сту па, ра ти фи ка ци ја Европ ског пар ла мен та и свих др жа ва 
чла ни ца ЕУ и сту па ње у члан ство ЕУ.10)

Скрининг–Пре го ва рач ки про цес по чи ње ана ли тич ким пре-
гле дом - скри нин гом (screening)као фа зом ко ја прет хо ди отва ра њу 
пре го во ра. Скри нинг за ко но дав ства и функ ци о ни са ња це ло куп ног 
си сте ма се од ви ја у три фа зе: екс пла на тор ни скри нинг, би ла те рал-
ни скри нинг и из ве штај о скри нин гу. Циљ ове фа зе је да се уоче 
раз ли ке из ме ђу прав них про пи са др жа ве кан ди да та и прав них те-
ко ви на Европ ске уни је. Скри нинг се спро во ди за сва ко пре го ва-
рач ко по гла вље по себ но и ду жи на ње го вог укуп ног тра ја ња за ви си 
од сло же но сти прав них те ко ви на у од ре ђе ном по гла вљу. У слу ча ју 
Хр ват ске про цес скри нин га је тра јао ви ше од две го ди не.

У пр вој фа зи про це са скри нин га ко ји се на зи ва екс пла на-
тор ним, Европ ска ко ми си ја пред ста вља прав не те ко ви не Европ ске 
уни је по де ље не у пре го ва рач ка по гла вља.У фа зи би ла те рал ног 
скри нин га, др жа ва кан ди дат из но си вла сти ту оце ну сте пе на ускла-
ђе но сти до ма ћих про пи са са прав ним те ко ви на ма ко је је Европ ска 
ко ми си ја пред ста ви ла на екс пла на тор ном скри нин гу и да је оквир-
не пла но ве за да љу хар мо ни за ци ју, све до пу но прав ног члан ства. 
Ова фа за скри нин га др жа ви кан ди да ту, у овом слу ча ју Ср би ји, 
омо гу ћа ва да про це ни за ко ја ће пи та ња тра жи ти из у зе ћа или пре-
ла зне ро ко ве. Ана ли за ко ју пру жа скри нинг је оце на ста ња и оце на 
спрем но сти др жа ве кан ди да та за отва ра ње пре го во ра у сва ком по-
је ди нач ном по гла вљу. 

Тре ћа фа за у по ступ ку скри нин га је из ра да из ве шта ја о скри-
нин гу за сва ко пре го ва рач ко по гла вље по себ но. Из ве шта је при-
пре ма Европ ска ко ми си ја, ко ја у њи ма да је пре сек ста ња и оце ну 
спрем но сти др жа ве кан ди да та за отва ра ње по је ди них пре го ва рач-
ких по гла вља. Из ве шта ји о скри нин гу се ша љу др жа ва ма чла ни ца-
ма Европ ске уни је и др жа ви кан ди да ту.

Отварањепреговора–На кон пре се ка ста ња то ком скри нин-
га, Европ ска уни ја до но си од лу ку о отва ра њу пре го во ра у по је ди-
ном по гла вљу или де фи ни ше ме ри ла ко ја тре ба прет ход но да бу ду 
ис пу ње на. Од лу ку о отва ра њу по гла вљадр жа ве чла ни це до но се 
јед но гла сно на осно ву пред ло га Европ ске ко ми си је.11) Циљ пре го-
во ра је да се утвр ди на ко ји на чин ће др жа ва кан ди дат да пре не се 

10) Ива на Ђу рић, Преговарачкапоглавља23и24:очемупреговарамо, ГИЗ, Бе о град, 2013, 
стр. 16.

11) Европ ска ко ми си ја и Ср би ја по че ле су 25. сеп тем бра 2013. го ди не пра ће ње при ме не 
прав не те ко ви не ЕУ – ана ли тич ко ис пи ти ва ње, по по гла вљи ма, при ме не це ло куп ног 
за ко но дав ства ЕУ. Као и у су сед ној Цр ној Го ри, овај про цес за по чео је По гла вљем 23 и 
24 – прав да, сло бо да и без бед ност.
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и при ме ни прав не те ко ви не ЕУ у од ре ђе ном по гла вљу. Пре го во ри 
се во де на осно ву пре го ва рач ких по зи ци ја ЕУ и др жа ве кан ди да-
та, ко је се при пре ма ју за сва ко пре го ва рач ко по гла вље по себ но, на 
осно ву ре зул та та скри нин га. Европ ски са вет раз ма тра из ве шта је о 
скри нин гу, про це њу је у ко јој ме ри је др жа ва кан ди дат у сва ком по-
гла вљу спрем на у по гле ду ускла ђе но сти про пи са и њи хо вог спро-
во ђе ња, и за тим је по зи ва да до ста ви сво ју пре го ва рач ку по зи ци ју 
за од ре ђе но по гла вље. Др жа ва кан ди дат до ста вља пре го ва рач ку 
по зи ци ју са зах те ви ма да тра жи до дат но вре ме ко је ће јој би ти по-
треб но за ускла ђи ва ње про пи са са прав ним те ко ви на ма ЕУ.12) Са вет 
од лу ку о отва ра њу од ре ђе ног по гла вља до но си јед но гла сно, као и 
За јед нич ку по зи ци ју ЕУ ко ја са др жи ме ри ла за за тва ра ње пре го во-
ра. Хр ват ска је у ме ри ли ма за за тва ра ње по гла вља 23 до би ла њих 
шест у ко ји ма се тра жи ло пра ће ње ре зул та та.13) Хр ват ској је за ме-
ри ла за за тва ра ње пре го во ра тре ба ло око го ди ну да на за јед но став-
ни ја по гла вља, а око две го ди не за ве ћи ну по гла вља. 

Затварањепреговора–За при вре ме но за тва ра ње по гла вља 
је по треб но да др жа ва кан ди дат ис пу ни ме ри ла за за тва ра ње пре-
го во ра и то на пред лог Европ ске ко ми си је, а уз јед но гла сну од лу ку 
др жа ва чла ни ца. Све до пот пи си ва ња Уго во ра о при сту па њу по-
сто ји мо гућ ност по нов ног отва ра ња не ког од по гла вља за слу чај да 
др жа ва кан ди дат до не се но ве про пи се ко ји се бит но раз ли ку ју или 
се не ис пу не пре у зе те оба ве зе. Европ ска ко ми си је кон ти ну и ра но 
над гле да сва ко при вре ме но за тво ре но по гла вље да не би до шло до 
про ме на. То ком пре го во ра Европ ска ко ми си ја из ве шта ва Са вет о 
ис пу ња ва њу пре у зе тих оба ве за др жа ве кан ди да та по пре го ва рач-
ким по гла вљи ма, а та ко ђе спре ма и ре дов не го ди шње из ве шта је о 
на прет ку др жа ве у про це су при сту па ња. О то ку пре го во ра ре дов но 
се из ве шта ва и Европ ски пар ла мент. На кон што се сва пре го ва рач-
ка по гла вља при вре ме но за тво ре, Европ ски са вет јед но гла сно од-
лу чу је о за тва ра њу пре го во ра, а за тим се при сту па из ра ди Уго во ра 
о при сту па њу.

Уговороприступању–На црт Уго во ра о при сту па њу из ра ђу-
ју пред став ни ци др жа ва чла ни ца, др жа ве кан ди да та и ин сти ту ци ја 
Европ ске уни је, а он са др жи све што је до го во ре но у то ку пре го-

12) Преговарачкапоглавља–35коракакаЕвропској унији, Ин фор ма ци о ни цен тар ЕУ у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2014, стр. 12.

13) Ме ри ла за за тва ра ње по гла вља 23 у Хр ват ској: ре зул та ти у име но ва њу су ди ја и др жав-
них ту жи ла ца на те ме љу објек тив них и тран спа рент них кри те ри ју ма, за тим ре зул та ти 
при ис тра зи, про це су и ра њу и пре су ђи ва њу пред ме та ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко-
руп ци је, али и рат них зло чи на, при ме на у прак си За ко на о су зби ја њу дис кри ми на ци је, 
но вог За ко на о ка зне ном по ступ ку и но вог За ко на о пар нич ном по ступ ку, као и пра ће ње 
ре зул та та пре вен ци је ко руп ци је.
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во ра.14) Кад је текст уса гла шен по треб но је да бу де пре ве ден на све 
слу жбе не је зи ке Европ ске уни је, а њих са да има 24. Пре пот пи-
си ва ња Уго во ра о при сту па њу, Европ ска ко ми си ја да је Ми шље ње 
о члан ству и за вр шет ку пре го во ра, на ко је Европ ски пар ла мент 
мо ра да да са гла сност, а Са вет јед но гла сно од лу чи о при хва та њу 
но ве др жа ве чла ни це. По том сле ди све ча ност пот пи си ва ња Уго во-
ра о при сту па њу. На кон пот пи си ва ња, Уго вор о при сту па њу про-
ла зи про цес ра ти фи ка ци је у пар ла мен ти ма свих др жа ва чла ни ца, 
Европ ском пар ла мен ту и у пар ла мен ту при сту па ју ће др жа ве. По 
пра ви лу, др жа ва ко ја при сту па пре са ме ра ти фи ка ци је ор га ни зу-
је ре фе рен дум о члан ству. Тек на кон што све др жа ве чла ни це и 
Европ ски пар ла мент ра ти фи ку ју Уго вор, др жа ва кан ди дат по ста је 
чла ни ца Европ ске уни је и то тач но на дан ко ји је уна пред од ре ђен.

3.КЉУЧНЕИНСТИТУЦИЈЕСРБИЈЕИЊИХОВА
УЛОГАУПРЕГОВАРАЧКОМПРОЦЕСУ

Уз по вре ме не осци ла ци је, на ро чи то од 2006. го ди не, Ср би ја 
је ус пе ла да ве ћи ну по ста вље них ро ко ва за прав но ускла ђи ва ње 
на ци о нал ног за ко но дав ства са пра вом Европ ске уни је ис пу ни.15) 
Узи ма ју ћи у об зир нај бо љу прак су др жа ва ко је су не дав но по ста-
ле чла ни це, али и ве ли чи ну и спо соб ност срп ске ад ми ни стра ци-
је, Вла да Ср би је је још 2008. го ди не уста но ви ла ко ор ди на ци о ни 
ме ха ни зам за европ ске ин те гра ци је. Ова струк ту ра об у хва та Ко ор-
ди на ци о но те ло, Струч ну гру пу и 35 под гру па по де ље них пре ма 
од го ва ра ју ћим по гла вљи ма прав них те ко ви на. Сва ова те ла ко ор-
ди ни ра ју про цес при сту па ња и има ла су од лу чу ју ћу уло гу у при-
пре ми из ра де од го во ра на Упит ник за сти ца ње ста ту са кан ди да та, 
као и при из ра ди На ци о нал ног про гра ма ин те гра ци је.16) Струк ту-
ра ко ја уче ству је у про це су је флек си бил но по ста вље на, та ко да је 
мо гу ће у рад укљу чи ти и дру ге по је дин це за ко је пред се да ва ју ћи 
про це ни да мо гу да до при не су ра ду у од ре ђе ној обла сти. Ко ор ди-
на ци о но те ло је са ста вље но од ми ни ста ра у чи јој је пре те жној над-
ле жно сти од ре ђе на област европ ских ин те гра ци ја и хар мо ни за ци ја 

14) У слу ча ју Хр ват ске за ову фа зу про це са, од но сно, од тре нут ка за тва ра ња пре го во ра до 
све ча но сти пот пи си ва ња про те кло је не што ви ше од пет ме се ци.

15) Бла жо М. Ра до вић, „За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Европ ске уни је и 
Ср би ја на кон уго во ра из Ли са бо на'“, у Годишњакбр.6, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе-
о град, 2011, стр. 354.

16) На ци о нал ни про грам ин те гра ци је је био пр ви све о бу хват ни план ски до ку мент за прав-
ну хар мо ни за ци ју на кон ко га је усле дио и На ци о нал ни про грам за усва ја ње прав них 
те ко ви на ЕУ.
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са прав ним те ко ви на ма ЕУ. Тре нут но га чи не 12 ми ни ста ра, а пред-
се да ва пре ми јер.17) 

Стручном групом пред се да ва ди рек тор Кан це ла ри је за 
европ ске ин те гра ци је, а чи не је пред се да ва ју ћи 35 под гру па, др-
жав ни се кре та ри оних ин сти ту ци ја ко ји не пред се да ва ју, а зна чај но 
је да бу ду пред ста вље ни у струк ту ри ко ја уче ству је у про це су хар-
мо ни за ци је. Три де сет и пет под гру па чи не осно ву за ускла ђи ва ње 
за ко но дав ства и за све ак тив но сти у обла сти европ ских ин те гра ци-
ја. Ра дом под гру па ру ко во ди она ин сти ту ци ја ко ја има пре те жну 
над ле жност за пи та ња ко ја по кри ва ју прав не те ко ви не ЕУ у тој 
обла сти. Под гру пе су пра вље не са на ме ром да осли ка ва ју бу ду ћа 
пре го ва рач ка по гла вља и да ин сти ту ци је ко ор ди ни ра ју за јед нич ки 
рад та мо где има ју над ле жност.

ПодгрупузаПравосуђеиосновнаправаво ди Ми ни стар ство 
прав де и др жав не упра ве и осим њих у ра ду те под гру пе уче ству-
ју и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство спољ них 
по сло ва, Ми ни стар ство ре ги о нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра-
ве, Ми ни стар ство од бра не, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са-
ња, Ми ни стар ство при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња, Ми ни стар ство здра вља, Ми ни стар ство ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја, Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је, Ко ме са ри јат за из бе гли це, Кан це ла ри ја 
за људ ска и ма њин ска пра ва, Ви со ки са вет суд ства, Др жав но ве ће 
ту жи ла ца, Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав ство и Кан це ла ри-
ја за европ ске ин те гра ци је.

ПодгрупузаПравду,слободуибезбедноство ди Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва, а осим чла но ва те ин сти ту ци је уче ству-
ју у ра ду и Ми ни стар ство прав де и др жав не упра ве, Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва, Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, Ми ни-
стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, Ми ни стар-
ство здра вља, Ми ни стар ство од бра не, Ми ни стар ство ре ги о нал ног 
раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, Без бед но сно ин фор ма тив на аген ци ја, Ко ме-
са ри јат за из бе гли це, Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво, Аген ци ја за 
бор бу про тив ко руп ци је, Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав-
ство и Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је. Ва жно је на гла си ти да 
је по сто је ћа ко ор ди на ци о на струк ту ра осно ва за фор ми ра ње пре-
го ва рач ке струк ту ре и да ће зна чај но по мо ћи по тре ба ма пре го ва-
рач ког про це са. 

17) У сва ком са ста ву овог те ла су би ли Ми ни стри прав де и уну тра шњих по сло ва.
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МисијаСрбије приЕУ у Бриселуима по себ но ме сто у ко-
му ни ка ци ји из ме ђу Бе о гра да и Бри се ла на тех нич ком, али и по-
ли тич ком ни воу. Ми си ја сво јим ра дом у зна чај ној ме ри мо же да 
олак ша по сао пре го ва рач ком ти му, ка ко си стем ским пра ће њем раз-
во ја прав них те ко ви на, та ко и пра ће њем рас пра ва ко је се у Бри се лу 
во де у ве зи са при ступ ним пре го во ри ма.

Канцеларијазаевропскеинтеграцијекао ко ор ди на тор европ-
ских ин те гра ци ја има зна чај ну уло гу у пре го ва рач ком про це су, али 
ће те жи ште по сла би ти на са мим пре го ва ра чи ма и рад ним гру па ма 
ко је ће во ди ти овај про цес, а пре све га при пре ма ју ћи пре го ва рач ке 
по зи ци је и оба вља ју ћи сву ко му ни ка ци ју са дру гом стра ном. Пре-
го во ри се отва ра ју пр вим са стан ком Ме ђу вла ди не кон фе рен ци је 
ко ју чи не пред став ни ци Вла да др жа ва чла ни ца ЕУ и пред став ни ци 
Вла де Ср би је. То је нај ви ше те ло на ко ме се обич но по твр ђу ју све 
од лу ке. Све од лу ке о отва ра њу и за тва ра њу по је ди них пре го ва рач-
ких по гла вља до но се се и по твр ђу ју на ме ђу вла ди ним кон фе рен-
ци ја ма, па је по треб но да Ср би ју на тим са стан ци ма пред ста вља 
ви со ка др жав на де ле га ци ја. Са став де ле га ци је је ве о ма ва жан јер 
он по ка зу је озбиљ ност и за ин те ре со ва ност зе мље кан ди да та за сам 
про цес.

По ред ин сти ту ци ја и струч них гру па за про цес пре го во ра 
су зна чај ни и мно ги по је дин ци као што су: пре ми јер, ми ни стар за 
европ ске ин те гра ци је, ми ни стар спољ них по сло ва, во ђа пре го ва-
рач ког ти ма и сл. 

Уло га пре ми је ра у овом про це су је ве о ма зна чај на. Пре ми-
јер до но си кључ не по ли тич ке од лу ке и од ње го вог од но са са зва-
нич ни ци ма у Бри се лу за ви се мно ге ак тив но сти ко је ће Европ ска 
уни ја у од ре ђе ним фа за ма пред у зи ма ти. По сма тра ју ћи по на ша ње 
и од нос ак ту ел ног пре ми је ра пре ма ви со ким зва нич ни ци ма ЕУ, у 
тре нут ној дру штве но по ли тич кој си ту а ци ји, мо гу ће је да он лич но 
ути че на убр за ва ње про це са при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји.

Министарзадужензаевропскеинтеграције има ве о ма зна-
ча јан за да так ко ор ди на ци је про це са ускла ђи ва ња про пи са, ре ша ва-
ње до ма ћих про бле ма ве за них за при сту па ње ЕУ, по моћ во ђи пре-
го ва рач ког ти ма у од но си ма са дру гим ми ни стри ма и пре ми је ром 
и сл. Аде кват на осо ба на ме сту ми ни стра за ду же ног за европ ске 
ин те гра ци је мо же мно го да ути че на сам про цес, а на ро чи то на нео-
п ход не уну тра шње про ме не.

Министарспољнихпослова има за да так да уве же све ре сур-
се Ср би је у ви ду мре же ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни штва 
и усме ри њи хо ве ак тив но сти ка је дин стве ном ци љу - пру жа њу ди-
пло мат ске по др шке ши ро ком спек тру пи та ња ве за них за при сту па-
ње Европ ској уни ји. 
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Код во ђе ња пре го во ра ве о ма је би тан Вођа преговарачког
тима, као и са став пре го ва рач ког ти ма. Ва жно је и да се ко ри сти 
мо но лит ни мо дел пре го ва рач ког ти ма у ко ме сви чла но ви ти ма је-
дин стве но де лу ју да обез бе де исто вет не ин те ре се и го во ре јед ним 
гла сом.18) Ср би ја је фор ми ра ла пре го ва рач ки тим на чи јем че лу је 
Та ња Ми шче вић, осо ба ко ја ће во ди ти пре го во ре на тех нич ком ни-
воу, а пре го ва рач ки тим ће би ти за ду жен за сва пре го ва рач ка по-
гла вља, уз по де лу по сла ко ја ће би ти пре ци зно де фи ни са на. Њи хов 
за да так је и хо ри зон тал ни пре глед це лог про це са, те сти ра ње мо гу-
ћих ре ше ња у Бри се лу, пред ста вља ње Ср би је др жа ва ма чла ни ца ма 
и сл.

4.КАПАЦИТЕТИСРБИЈЕ
ЗАНАСТАВАКПРЕГОВАРАЧКОГПРОЦЕСА

При сту па ње Европ ској уни ји је сло жен про цес ко ји се па ра-
лел но од ви ја на не ко ли ко ме ђу соб но за ви сних ни воа. С јед не стра-
не, то је Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, а с дру ге стра не 
су при ступ ни пре го во ри. На ула зак др жа ве у ЕУ од ра жа ва ју се до-
га ђа ји на на ци о нал ном и на ме ђу на род ном пла ну. На на ци о нал ном, 
то је пре све га сна га уну тра шњих ре фор ми ко ја мо же у знат ној ме-
ри да до при не се и бр зи ни пре го ва рач ког про це са. То је упра во и 
део при ступ ног про це са на ко ји Ср би ја мо же нај лак ше и нај ви ше 
да ути че. С об зи ром да Ср би ја не мо же у пот пу но сти да кон тро ли-
ше ме ђу на род но окру же ње, она сво ју по зи ци ју ипак мо же да оја ча 
из град њом до брих би ла те рал них од но са са др жа ва ма чла ни ца ма, и 
да на тај на чин убла жи евен ту ал не не га тив не про це се. Тај при мер 
има мо у по след њих не ко ли ко ме се ци у ко ји ма Ср би ја одр жа ва до-
бре би ла те рал не од но се са ви ше стра на ко је има ју ме ђу соб не су ко-
бе (САД, ЕУ, Ру си ја ве за но за си ту а ци ју у Укра ји ни).

И по ред то га, очи глед но је да Ср би ја ка сни у про це су европ-
ских ин те гра ци ја. У про цес је ушла као по след ња и то ком прет-
ход них пет на е стак го ди на не пре ста но се су о ча ва ла са зна чај ним 
уну тра шњим по ли тич ким про бле ми ма, ко ји су ути ца ли на то да 
иако по се ду је ка па ци те те, не мо же да кре не бр же ка члан ству у ЕУ. 
Ве ли ки те рет за Ср би ју свих ових го ди на би ла су и ста ту сна пи-
та ња (фор ми ра ње др жав не за јед ни це, не функ ци о нал ност тих од-
но са, пи та ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је) ко ја је од у зе ла и до ста 
вре ме на и по ли тич ких ка па ци те та за про цес европ ских ин те гра-
ци ја. Иако је до ста вре ме на из гу бље но по треб но је да се то вре-

18) Жељ ко Мој си ло вић, „Ди пло мат ско пре го ва ра ње у функ ци ји спољ не по ли ти ке др жа ве“, 
Српскаполитичкамисао,Бе о град, бр. 3/2011, стр. 233.
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ме не ка ко на док на ди. Пре ма оце ни Европ ске ко ми си је Ср би ја има 
ад ми ни стра тив не ка па ци те те спо соб не за им пле мен та ци ју ССП.19) 
Те ад ми ни стра тив не струк ту ре во де пре го во ре па мо ра ју има ти по-
себ ну струк ту ру, зна ња и спо соб но сти, а по ли тич ке ели те мо ра ју у 
пот пу но сти ста ти иза до го во ра са Европ ском уни јом (што под ра-
зу ме ва од ре ђе на зна ња и спо соб но сти, али и по ли тич ку во љу). До-
са да шња ис ку ства др жа ва ко је су ра ни је про шле овај пут по ка зу је 
да ће Уни ја увек по зи тив но од го во ри ти и би ти отво ре на пре ма оној 
др жа ви ко ја до бро ра ди свој по сао на ис пу ња ва њу кри те ри ју ма и 
раз у ме да тај по сао ра ди упра во се бе ра ди, што Ср би ја тре ба да 
ис ко ри сти.

Од зе ма ља ко је при сту па ју Европ ској уни ји се оче ку је да ис-
пу не све усло ве и бу ду спрем не за пу но прав но члан ство. Ме ђу тим, 
и са ма Уни ја тре ба да бу де спрем на за при јем но вих чла ни ца. Што 
се ти че стро гих кри те ри ју ма за при сту па ње, нај пре се мо ра узе ти 
у об зир чи ње ни ца да се обим усво је них про пи са, у од но су на ко ји 
тре ба ускла ди ти до ма ће за ко но дав ства, по ве ћа вао то ком вре ме на. 
Европ ска уни ја је то ком де ве де се тих го ди на у про се ку до но си-
ла пре ко 120 про пи са го ди шње, узи ма ју ћи у об зир са мо уред бе и 
упут ства, а не убра ја ју ћи од лу ке ко јих је би ло мно го ви ше.20) Да би 
ово ис пра ти ла Ср би ја је до не ла На ци о нал ни про грам ин те гра ци је 
Ср би је у Европ ску уни ју, а за тим и На ци о нал ни про грам за усва-
ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је. Ис пу ње ност На ци о нал ног 
про гра ма ин те гра ци је је у пе ри о ду од 1. ју ла 2008. до 31. де цем бра 
2012. би ла 88%, с об зи ром да је од 1.172 пла ни ра не ме ре усво је но 
1.030. Од то га је би ло пред ви ђе но усва ја ње 243 за ко на, а усво је-
но је 201, што пред ста вља 83% ис пу ње но сти пла на.21) На ци о нал ни 
про грам за усва ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је пред ста вља 
на ста вак На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју и обез бе ђу је кон-
ти ну и тет про це са ускла ђи ва ња за ко но дав ства. За са да др жав ни 
апа рат пра ти ре а ли за ци ју ових про гра ма и усме ра ва сво је ак тив но-
сти у скла ду са њи ма.

Ефи ка сност ка па ци те та др жав не упра ве у ис пу ња ва њу оба-
ве за у про це су при сту па ња ЕУ и до бра ко ор ди на ци ја у ра ду те ла 
ко ја уче ству ју у том про це су (Са вет за европ ске ин те гра ци је, Ко ор-
ди на ци о но те ло за про цес при сту па ња ЕУ са сво јом Струч ном гру-
пом и под гру па ма, као и њи хо ва са рад ња са На род ном скуп шти ном 

19) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропској унији, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, 
стр. 187.

20) Сај мон Хикс, Политички системЕвропскеУније,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 88. 

21) Букваревропскихинтеграција, пе то из ме ње но и до пу ње но из да ње, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, Бе о град, 2013, стр. 26.
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и Од бо ром за европ ске ин те гра ци је) ни су у пот пу но сти пра ће ни 
ре зул та ти ма на по љу ко му ни ка циј ских ак тив но сти о про це су при-
сту па ња ЕУ. До ско ро ни су по сто ја ле це лис ход но де фи ни са не и 
ускла ђе не по ру ке у на сту пи ма др жав них зва нич ни ка, ко ор ди на-
ци ја у ко му ни ка циј ским ак тив но сти ма, је дин стве на плат фор ма за 
ко му ни ка ци ју/ин фор ми са ње јав но сти о про це су при сту па ња, што 
је ума њи ва ло зна чај на ве де не објек тив но по зи тив не сли ке о ка па-
ци те ти ма др жав не упра ве за про цес при сту па ња ЕУ. Ка па ци те ти 
по сто је, али њи хов рад тре ба ускла ди ти у про це су пла ни ра ња и 
упра вља ња спро во ђе њем ко му ни ка циј ских ак тив но сти.22) Са тим 
ци љем је 2012. го ди не из ра ђе на Стра те ги ја ко му ни ка ци је Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је о про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ-
ској уни ји. 

Ср би ја у овим пре го во ри ма тре ба да ко ри сти си стем ли бе-
рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са чи је је кључ но ста но ви ште да 
про цес европ ских ин те гра ци ја ја ча моћ др жа ве та ко што по ве ћа ва 
ефи ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед по сто ја ња за јед нич-
ког пре го ва рач ког фо ру ма и про це ду ра за до но ше ње од лу ка, али и 
ја ча ауто но ми ју на ци о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на до-
ма ће дру штве не уче сни ке.23) Кроз ова кав си стем ра сте и уну тра-
шња по др шка про це си ма ре фор ми без ко је је мно го те же ис пу ни ти 
све оба ве зе ко је Ср би ји сто је на пу ту. 

У про це су при сту па ња Европ ској уни ји по ста вља се пи та ње 
на ци о нал них ин те ре са Ср би је. До сти за ње и за шти та на ци о нал них 
ин те ре са се ве зу је за ста ње без бед но сти др жа ве и на ци је, а на ци о-
нал на без бед ност упра во под ра зу ме ва не сме та но до сти за ње, ужи-
ва ње и раз вој на ци о нал них вред но сти и из ве сност ре а ли зо ва ња на-
ци о нал них ин те ре са, од су ство прет њи по на ци о нал не вред но сти и 
ин те ре се, као и од су ство стра ха да ће би ти угро же ни.24) С об зи ром 
да је за шти та на ци о нал них вред но сти и оства ри ва ње на ци о нал них 
ин те ре са у над ле жно сти на ци о нал ног си сте ма без бед но сти, др жа-
ва се у том по гле ду осла ња на по тен ци ја ле сво је мо ћи.25) Још увек 
ни јед на др жа ва чла ни ца Европ ске уни је ни је спрем на да на Уни-

22) Стра те ги ја ко му ни ка ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је о про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср-
би је Европ ској уни ји, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, 
Бе о град, 2012, стр. 12.

23) Де ја на Вук че вић: „До при нос ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про-
це са европ ске ин те гра ци је“, Политичка ревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 1/2011, стр. 327. 

24) Са ша Ми јал ко вић, Жељ ко Ни кач: „За шти та на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у 
про це су европ ских ин те гра ци ја“, Српскаполитичкамисао,4/2012,Бе о град, 2012, стр. 
273.

25) Ви ше у – Ра до слав Га ћи но вић: Безбедноснафункцијадржаве, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012.
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ју пре не се свој су ве ре ни тет у обла сти без бед но сти. Ин сти ту ци је 
Европ ске уни је из обла сти без бед но сти и од бра не пред ста вља ју 
ор га не ко ор ди на ци је ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма и ни је ни на по-
мо лу ства ра ње за јед нич ке европ ске вој ске, без бед но сних слу жби, 
по ли ци је, ни ти би ло ког дру гог ор га на без бед но сти ко ји би при па-
дао Европ ској уни ји. По ред то га, ве ћи на др жа ва чла ни ца Европ ске 
уни је је ујед но и чла ни ца НА ТО и сво ју без бед ност ви ше ве зу ју за 
ту ор га ни за ци ју не го за Европ ску уни ју. Ве ћи на по ли тич ких чи-
ни ла ца и део струч не јав но сти у Ср би ји про ти ви се при кљу че њу 
НА ТО, што без бед но сну ин те гра ци ју Ср би је Европ ској уни ји чи-
ни сло же ни јом не го што је био слу чај са дру гим др жа ва ма ко је су 
по ста ле чла ни це Европ ске уни је. Ипак, Ср би ја је, у обла сти без-
бед но сти, ство ри ла усло ве за при сту па ње Европ ској уни ји, по што 
по сто ји аде ква тан прав ни оквир за ан га жо ва ње на ших сна га од бра-
не и дру гих сна га у окви ру за јед нич ких опе ра ци ја Европ ске уни је. 
По ред то га, на пла ну уну тра шње без бед но сти, без бед но сти гра ни-
ца, по ли циј ским про це ду ра ма за са рад њу и раз ме ну ин фор ма ци-
ја, Ср би ја је ис пу ни ла све стан дар де и са пу ним пра вом се мо же 
ре ћи да је по том пи та њу чак ис пред не ких пу но прав них чла ни ца 
Европ ске уни је.26)

Да би са да шњи на по ри да ли још бо ље ре зул та те по треб но 
је на ста ви ти раз ви ја ти ви со ко ква ли тет ну пре го ва рач ку струк ту ру, 
оства ри ти по зи тив ну си нер ги ју и уне ти пот пу но но ву вред ност у 
це ло ку пан по сту пак. У Ср би ји је ства ра ње струк ту ра за упра вља-
ње про це сом европ ских ин те гра ци ја за по че ло на кон Са ми та у Со-
лу ну, ка да је др жа ва ма за пад ног Бал ка на по ну ђе на ја сна европ ска 
пер спек ти ва. Мно га ми ни стар ства су у том пе ри о ду за по че ла про-
јек те за раз вој ка па ци те та и ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви на ма 
ЕУ.27) Раз вој ка па ци те та за упра вља ње про це сом европ ских ин те-
гра ци ја је 2005. го ди не Европ ска ко ми си ја оце ни ла као до во љан за 
от по чи ња ње пре го во ра о Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу. Та да је осно ван Са вет за европ ске ин те гра ци је, ус по ста вље-
но Ко ор ди на ци о но те ло за про цес при сту па ња Европ ској уни ји, 
као и Струч на гру па Ко ор ди на ци о ног те ла. Ва жан ко рак у ин сти-
ту ци о на ли за ци ји овог про це са пред ста вља и фор ми ра ње Од бо ра 
за европ ске ин те гра ци је Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. Цен трал-
на ин сти ту ци ја за ко ор ди на ци ју и упра вља ње про це сом европ ских 

26) Зо ран Дра ги шић, „Про цес европ ских ин те гра ци ја и на ци о нал на без бед ност Ср би је“,
Српскаполитичкамисао,2/2013,Бе о град, 2013, стр. 184.

27) Ми ни стар ство на у ке Ср би је и Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2005. го ди-
не за јед нич ки ра де на про јек ту „Прав ни ка па ци те ти Ср би је за европ ске ин те гра ци је“. 
Ви ше у: Сте ван Ли лић, ПравникапацитетиСрбијезаевропскеинтеграције, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008.
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ин те гра ци ја је Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, ко ја оба вља 
струч не, ад ми ни стра тив не и опе ра тив не по сло ве и по сло ве за по-
тре бе Вла де ко ји су по ве за ни са ко ор ди на ци јом ин те гра ци ја. Осим 
Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је као цен трал не ин сти ту ци је 
на ни воу Вла де, у ор га ни ма др жав не упра ве осно ва не су Је ди ни-
це за европ ске ин те гра ци је, ко је обез бе ђу ју да сви ор га ни бу ду на 
аде ква тан на чин укљу че ни у ак тив но сти из њи хо вог де ло кру га ко-
је се од но се на про цес при дру жи ва ња. Са је ди ни ца ма у ко ји ма се 
оба вља ју по сло ви европ ских ин те гра ци ја, Кан це ла ри ја оства ру је 
ин тен зив ну са рад њу на хо ри зон тал ном и вер ти кал ном ни воу. У не-
ким ми ни стар стви ма, по сло ви европ ских ин те гра ци ја се оба вља ју 
у окви ру је ди ни ца ко је се ба ве ме ђу на род ном са рад њом, док у дру-
гим ка па ци те ти ових је ди ни ца ни су до вољ ни за оба вља ње све зах-
тев ни јих по сло ва европ ских ин те гра ци ја. Сто га је нео п ход но ја ча-
ње ка па ци те та је ди ни ца за европ ске ин те гра ци је у свим ор га ни ма 
др жав не упра ве, кроз ин тен зив но струч но уса вр ша ва ње и раз вој 
за по сле них у њи ма. Та ко ђе, нео п ход но је фор мал но прав но уре-
ди ти ме ха ни зме ко ор ди на ци је и са рад ње струк ту ра за упра вља ње 
про це си ма европ ских ин те гра ци ја и ре фор ме упра ве и обез бе ди ти 
њи хо ву по ве за ност и ин те гри са ност, по што ови ком плек сни про-
це си углав ном за ви се од ини ци ја ти ве и спо соб но сти ру ко во ди ла ца 
и слу жбе ни ка у ор га ни ма.28) 

Све на ве де но ука зу је да Ср би ја има ка па ци те те да убр за пре-
го ва рач ки про цес, раз ви је си стем и ад ми ни стра тив не струк ту ре и 
при ла го ди се пра ви ли ма ко је је Европ ска уни ја по ста ви ла пред зе-
мље кан ди да те за члан ство. По треб но је на ста ви ти раз ви ја ти свест 
љу ди и ан га жо ва ти нај бо ље ка дро ве ко је Ср би ја има да бу ду во де-
ћи у свим струк ту ра ма ко је уче ству ју у про це су.
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ZeljkoP.Mojsilovic

NEGOTIATINGCAPACITIESOFTHEREPUBLIC
OFSERBIAINTHEPROCESSOFEUACCESSION

Resume
It is ob vi o us that Ser bia is la te in EU in te gra tion pro cess. It en-

te red it among last co un tri es, and du ring past 15 years Ser bia was con-
stantly fa cing sig ni fi cant in ter nal po li ti cal pro blems in flu en cing the 
way to wards EU mem ber ship, alt ho ugh it has ca pa ci ti es. Ser bia en te red 
Sta bi li za tion and As so ci a tion Pro cess in Oc to ber 2000, and first bin ding 
re la tion with EU was esta blis hed in 2008 with the sig ning of Sta bi li za-
tion and As so ci a tion Agre e ment and the In ter im Agre e ment on Tra de 
and Tra de - Re la ted Mat ters. Af ter Ser bia ap plied for EU mem ber ship 
as can di da te in De cem ber 2009, Euro pean Co un cil ga ve man da te to the 
Euro pean Com mis sion in No vem ber 2010 ta ke po si tion on this ap pli-
ca tion. Com mis sion re com men ded the Co un cil to grant the can di da te 
sta tus for mem ber ship, ta king in to ac co unt the pro gress ac hi e ved so far. 
At the Euro pean Co un cil Sum mit held on Ju ne 28, 2013, it was de ci ded 
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to open ne go ti a tion pro cess for EU mem ber ship. With pe ri o dic oscil la-
ti ons, par ti cu larly sin ce 2006 Ser bia ma na ged to ful fill most of the de a-
dli nes for har mo ni za tion of na ti o nal le gi sla tion with the EU le gi sla tion. 
In 2008, Ser bian Go vern ment esta blis hed co or di na tion mec ha nism for 
EU in te gra tion. This struc tu re in clu des Co or di na tion body, Ex pert Gro-
up and 35 sub-gro ups di vi ded in ac cor dan ce with re le vant chap ters of 
the acquis. All of the se bo di es co or di na te ac ces sion pro cess and played 
de ci si ve ro le in pre pa ra tion of an swers for the Qu e sti on na i re for can-
di da te sta tus, as well in de ve lop ment of Na ti o nal In te gra tion Pro gram. 
The Co or di na tion body is com po sed of Mi ni sters ma inly in char ge of 
cer tain are as of Euro pean in te gra tion and har mo ni za tion with EU acqu-
is. Be si de the cen tral in sti tu tion at Go vern men tal le vel – Euro pean In-
te gra tion Of fi ce, Units for Euro pean In te gra ti ons are esta blis hed wit hin 
sta te ad mi ni stra tion aut ho ri ti es in or der to pro vi de that all sta te bo di es 
are ade qu a tely in clu ded in as so ci a tion pro cess ac ti vi ti es re la ted to the ir 
com pe ten ci es. For this re a son it is ne ces sary to strengthen ca pa ci ti es of 
the Units for Euro pean In te gra ti ons in all sta te ad mi ni stra tion aut ho ri-
ti es by in ten si ve advan ced tra i ning and pro fes si o nal de ve lop ment. It is, 
al so, ne ces sary to for ma li ze and le ga li ze mec ha nisms for co or di na tion 
and co o pe ra tion bet we en struc tu res ma na ging pro cess of Euro pean in-
te gra ti ons and ma na ge ment re forms; and, pro vi de the ir in ter con nec ti-
vity and in te gra tion due to the fact that all of the se com plex pro ces ses 
de pend mostly on ini ti a ti ve and ca pa bi lity of ma na gers and em ployees 
in sta te aut ho ri ti es. All abo ve men ti o ned in di ca te that Ser bia has ca pa-
city to speed up the ne go ti a tion pro cess, de ve lop system and ad mi ni-
stra tion struc tu res and adapt to ru les and re gu la ti ons po sted to can di da te 
co un tri es by the EU. It is ne ces sary to con ti nue with awa re ness ra i sing 
and en ga ging best hu man re co ur ses that Ser bia has in or der to ena ble 
them to be le a ding in all struc tu res that are par ti ci pa ting in the pro cess.
Key words: ac ces sion pro cess, ne go ti a ti ons, Euro pean in te gra ti ons, Euro pean 

Union, Euro pean Com mis sion

* Овај рад је примљен 17. ју ла 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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