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Сажетак
Про це си у Евро пи на кон хлад ног ра та пру жи ли су је дин стве-

ну при ли ку др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је (ЕУ) да об ли ку ју 
европ ски по ре дак. То ни је би ло ко ји по ре дак, већ по ре дак европ
ских др жа ва, ко ји је не са мо ге о граф ски већ и нор ма тив но од ре ђен. 
Он се ус по ста вља пре ко ме ђу на род них уста но ва кроз ко је се вр ши 
ди фу зи ја и ин сти ту ци о на ли за ци ја на че ла, нор ми и пра ви ла ЕУ као 
ме ђу на род ног дру штва. Пред мет овог ис тра жи ва ња је на ста нак и 
раз вој по ли ти ке про ши ре ња ЕУ као ме ђу на род ног ре жи ма на ста-
лог у окви ру ЕУ. Циљ ис тра жи ва ња је об ја шње ње ка ко се ова по-
ли ти ка, са сте че ним ис ку стви ма и на у че ним лек ци ја ма, раз ви ја ла 
на та кав на чин да свој нај фор ма ли зо ва ни ји и нај сло же ни ји об лик 
до би ја у слу ча је ви ма оних ко ју су по след њи у ни зу про ши ре ња – у 
овом мо мен ту др жа ва За пад ног Бал ка на и Тур ске.

На ве де на те за се ис тра жу је у те о риј ским окви ри ма ен гле ске 
шко ле ме ђу на род них од но са и те о ри је ре жи ма, као нај по де сни јих 
за об ја шње ње на стан ка по ли ти ке про ши ре ња, као и со ци јал ног 
кон струк ти ви зма, ко ји ука зу је на на чи не и прав це ње го вог раз во-
ја. У ме то до ло шком сми слу, де дук ци јом и ана ли зом се ко ри сти мо 
ка да из по сто је ћег са зна ња и ис ку ства о при ро ди ЕУ као ме ђу на-
род ног дру штва из во ди мо те зе о по ли ти ци про ши ре ња, као јед ној 
од ме ђу на род них уста но ва на ста лих у окви ру Уни је, док се ин дук-
ци јом, син те зом и ге не ра ли за ци јом ко ри сти мо при ли ком из во ђе ња 
те за о по сле ди ца ма ис ку ста ва и на у че них лек ци ја ЕУ из до са да-
шњих про ши ре ња.

У ра ду се нај пре об ја шња ва те о риј ска уте ме ље ност по ли ти-
ке про ши ре ња, њен ре а ли стич ки и нор ма ти ви стич ки аспект, а за-
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тим раз вој ове по ли ти ке при ме ном со ци јал ног кон струк ти ви зма. 
На у че не лек ци је, ко је по ста ју део зна ња и „уче ња“ Европ ске уни је 
у обла сти про ши ре ња на во де се у по след њем де лу ра да.
Кључ не ре чи:  ме ђу на род но дру штво, ме ђу на род ни ре жим, Eвропска 

уни ја, по ли ти ка про ши ре ња, на у че не лек ци је, За пад ни 
Бал кан.

1.ТЕОРИЈСКООДРЕЂЕЊЕПОЛИТИКЕ
ПРОШИРЕЊАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Да је Бе ри Ба зан у пра ву ка да на во ди да ен гле ска шко ла, 
струк ту рал ни ре а ли зам и те о ри ја ре жи ма нај бо ље об ја шња ва ју на-
ста нак и раз вој ме ђу на род ног дру штва нај бо ље по ка зу је при мер 
Европ ске уни је.1) Евро па је још у 15. ве ку би ла ме сто на стан ка ме-
ђу на род ног си сте ма, ко га ка рак те ри ше по сто ја ње др жа ва или не-
за ви сних по ли тич ких је ди ни ца ко је оства ру ју зна чај ну уза јам ну 
ин тер ак ци ју и ко ји у свом де ло ва њу узи ма ју у об зир и де ло ва ње 
дру гих ак те ра.2) Уза јам на ин тер ак ци ја др жа ва у Евро пи, ко ја ука-
зу је и на од ре ђе ни сте пен ме ђу за ви сно сти, укљу чи ва ла је рат, ди-
пло ма ти ју, тр го ви ну, кре та ње љу ди и иде ја и на ста нак за јед нич ких 
уста но ва ко је су во ди ле на стан ку ме ђу на род ног дру штва. По Хе-
дли ју Бу лу ме ђу на род но дру штво на ста је он да ка да „гру па др жа ва, 
све сна од ре ђе них за јед нич ких ин те ре са и вред но сти ства ра дру-
штво у ко ме су ње го ви чла но ви – су бјек ти оба ве за ни за јед нич ким 
ску пом пра ви ла у ме ђу соб ним од но си ма и де ле уста но вља ва ње за-
јед нич ких уста но ва”.3) С об зи ром да се ово дру штво ства ра у окви-
ри ма анар хич ног ме ђу на род ног си сте ма Бул га на зи ва и „анар хич-
но дру штво“. По јам анар хи је, схва ћен као не по сто ја ње вр хов ног 
ауто ри те та, ме ђу тим, уво ди у ана ли зу и ста но ви шта со ци јал ног 
кон струк ти ви зма, као и ра ци о нал ног из бо ра, у сми слу да др жа ве, 
као глав не је ди ни це ме ђу на род ног си сте ма, као са мо по моћ мо гу 
иза бра ти са рад њу (Гла сер), од но сно мо гу ство ри ти од ре ђе на на че-
ла, нор ме, пра ви ла и про це ду ре ко ји ма би се ру ко во ди ли у ме ђу-
соб ним од но си ма. Ства ра ња ових на че ла, нор ми, пра ви ла и про це-
ду ра да ље нас во ди раз ма тра њу кон цеп та ме ђу на род ног дру штва и 

1) Ba rry Bu zan, “From in ter na ti o nal system to in ter na ti o nal so ci ety: struc tu ral re a lism and re-
gi me the ory me et the En glish School”, InternationalOrganization, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Vol. 47, No. 3, 1993, стр. 352.

2) Исто, стр. 331.

3) He dley Bull, TheAnarchicalSociety, Pal gra veMac mil lan, third edi tion, 2002, стр. 13.
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уста но ва, као и те о ри је ре жи ма, као нај бо љег мо де ла раз ма тра ња 
по ли ти ке про ши ре ња ЕУ. 

 Пре ма Кри сти јан Ројс Сми ту ме ђу на род не уста но ве мо-
гу би ти кон сти ту тив не, фун да мен тал не и уста но ве у спе ци фич-
ним обла сти ма са рад ње тј. ме ђу на род ни ре жи ми. Кон сти ту тив не 
струк ту ре као те мељ не уста но ве ме ђу на род ног дру штва укљу чу ју 
кон сти ту тив не вред но сти ко је де фи ни шу шта чи ни ле ги тим ног ак-
те ра и ко је су њи хо ве ле ги тим не ак ци је. Фун да мен тал не уста но ве 
об у хва та ју основ на пра ви ла прак се ко ја де фи ни шу ка ко би др жа ве 
тре ба ло да ре ша ва ју сво је кон флик те, ко ор ди ни шу уза јам не од но-
се и олак ша ва ју ко ег зи стен ци ју. На кра ју, уста но ве у спе ци фич ним 
обла сти ма тј. ме ђу на род ни ре жи ми су оне ко је об у хва та ју основ не 
ин сти ту ци о нал не прак се ко је по сто је у од ре ђе ним обла сти ма ме-
ђу др жав них од но са. Кон сти ту тив не, фун да мен тал не и уста но ве 
у спе ци фич ним обла сти ма су хи је рар хиј ски уре ђе не та ко да кон-
сти ту тив не струк ту ре усло вља ва ју фун да мен тал не уста но ве, док 
фун да мен тал не уста но ве усло вља ва ју ме ђу на род не ре жи ме.4) Ме-
ђу на род но дру штво се, у ве зи са те о ри јом ре жи ма, мо же по сма тра-
ти као мре жа ре жи ма, од но сно као „ре жим ре жи ма“ – ко ји пру жа 
по ли тич ки и прав ни те мељ на ко ме чи та ва струк ту ра по чи ва.5)

У скла ду са прет ход но на ве де ним, а ра ди раз ма тра ња на шег 
ис тра жи вач ког пи та ња, ЕУ се мо же по сма тра ти као ме ђу на род но 
дру штво у окви ру ко га по сто је број ни ре жи ми, из ме ђу оста лог и 
по ли ти ка про ши ре ња. Иако се на ста нак ре жи ма углав ном ве зу је 
за по је ди не обла сти по пут тр го вин ских од но са, енер ге ти ке, ну кле-
ар ног раз о ру жа ња или жи вот не сре ди не, по ли ти ка про ши ре ња ЕУ 
пред ста вља спе ци фич но по ље уре ђе но сти од но са Уни је са др жа-
ва ма из ван Уни је за ко је по сто ји обо стра на са гла сност да тре ба да 
по ста ну ње не чла ни це. Има ју ћи у ви ду Кра сне ро ву де фи ни ци ју 
то га шта чи ни ме ђу на род ни ре жим – на че ла, нор ме, пра ви ла и про-
це ду ре6) – основ на на че ла на ко ји ма по чи ва по ли ти ка про ши ре ња 
са др жа на су у са мој при ро ди Уни је, као дру штва де мо крат ских др-
жа ва, тр жи шне при вре де и мул ти ла те ра ли зма. Основ не нор ме на 

4) Chri stian Re us-Smith, “The Con sti tu ti o nal Struc tu re of In ter na ti o nal So ci ety and the Na tu re 
of Fun da men tal In sti tu ti ons”.InternationalOrganization, Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol 
51, No. 4, 1997, стр. 559.

5) Kim Mo on hawk, BarryBuzan,“Frominternationalsystemtointernationalsociety:structu
ralrealismandregimetheorymeettheEnglishSchool”, InternationalOrganization, Vol. 47, 
No. 3, 1993, пре у зе то са http://www.oli vi a lau.org/ir/ar chi ve/buz2.pdf, 21. јун 2014. го ди не.

6) Step hen D. Kra sner, “Struc tu ral ca u ses and re gi me con se qu en ces: re gi mes as in ter ve ning va-
ri a bles“, InternationalOrganization, Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol. 36, No. 2, 1982, стр. 
186.
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ко јој она по чи ва су усло вља ва ње и ди фе рен ци ја ци ја, док су пра ви-
ла и про це ду ре де таљ но раз ра ђе на. 

Пре ма Јан гу ме ђу на род ни ре жи ми мо гу на ста ти на је дан од 
три на чи на: спон та но, пре го ва ра њем и на ме та њем. Има ју ћи у ви-
ду њи хо ве ка рак те ри сти ке, по ли ти ка про ши ре ња се мо же свр ста ти 
у гру пу ре жи ма на ста лих пре го ва ра њем, ко је ка рак те ри ше стал ни 
на пор у по сти за њу са гла сно сти око глав них од ред би ре жи ма, екс-
пли ци тан при ста нак оних ко ји у ње му уче ству ју, као и фор мал ни 
из раз ње го вих ре зул та та. Ис пре го ва ра ни ре жи ми мо гу би ти кон-
сти ту ци о нал ни, ка да они на ко је се ре жим од но си уче ству ју ди-
рект но у пре го во ри ма о ње го вом фор ми ра њу, и ле ги сла тив ни, ка да 
они на ко је се ре жим од но си не уче ству ју ди рект но већ су са мо 
пред ста вље ни у пре го во ри ма око фор ми ра ња ре жи ма.7) Има ју ћи у 
ви ду да у пре го ва ра њу у окви ру про це са при сту па ња Европ ској 
уни ји, др жа ве кан ди да ти не мо гу пре го ва ра ти о са мој су шти ни на-
че ла, нор ми, пра ви ла и про це ду ра ко је се на њих од но се већ са мо о 
ро ко ви ма и на чи ни ма њи хо вог усва ја ња и при ме не, по ли ти ку про-
ши ре ња мо же мо де фи ни са ти као ис пре го ва ра ни ле ги сла тив ни ме-
ђу на род ни ре жим, ко ји те жи да има све о бу хват ну фор му. 

Као и сва ки ис пре го ва ра ни ме ђу на род ни ре жим, по ли ти ка 
про ши ре ња је про из вод са гла сно сти др жа ва чла ни ца око ин те ре са, 
иден ти те та и пра ви ла од но сно свр хе и на чи на на ко ји се она при-
ме њу је, због че га се ње на при ро да мо же спо зна ти је ди но у ис тра-
жи ва њу нор ма ти ви стич ког и ре а ли стич ког аспек та ње ног на стан ка 
и раз во ја. Као сво је вр сни дру штве ни кон структ ње ном раз во ју ће 
се ка сни је при сту пи ти са ста но ви шта со ци јал ног кон струк ти ви зма.

2.НОРМАТИВИСТИЧКИИРЕАЛИСТИЧКИАСПЕКТ
ПОЛИТИКЕПРОШИРЕЊАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Те о ри ја ре жи ма омо гу ћа ва нам да у по ли ти ци про ши ре ња 
по ми ри мо нор ма ти ви стич ки еле мент ен гле ске шко ле и ре а ли стич-
ки еле мент струк ту рал ног ре а ли зма. Бу ду ћи да се ме ђу на род ним 
уста но ва ма ус по ста вља од ре ђе ни по ре дак, по ли ти ка про ши ре ња 
зна чи и ди фу зи ју, ин сти ту ци о на ли за ци ју и ин тер на ли за ци ју ње них 
основ них на че ла, нор ми, пра ви ла и про це ду ра у ши рем окру же-
њу. Циљ про ши ре ња је, у том сми слу, ус по ста вља ње не би ло ког 
по рет ка, већ европског по рет ка за сно ва ног на на че ли ма де мо крат-
ског ли бе ра ли зма, тр жи шне при вре де, мул ти ла те ра ли зма и нор ма-

7) Oran Young, “Re gi me Dyna mics: the ri se and fall of in ter na ti o nal re gi mes“, International
Organization,Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol.36, No. 2, 1982, стр. 283.
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ма усло вља ва ња и ди фе рен ци ја ци је. Фор мал но, ова на че ла и нор-
ме уте ме ље не су у чла ну 49 (у ве зи са чла ном 2) кон со ли до ва не 
вер зи је Уго во ра о ЕУ ко ји на во ди да сва ка европ ска др жа ва мо же 
по ста ти чла ни ца ЕУ уко ли ко по шту је и про мо ви ше вред но сти на 
ко ји ма је уте ме ље на – по што ва ње људ ског до сто јан ства, сло бо де, 
де мо кра ти је, јед на ко сти, вла да ви не пра ва и по што ва ња људ ских 
пра ва укљу чу ју ћи ма њин ска пра ва. Та ко ђе, Уго вор на гла ша ва да 
су ове вред но сти за јед нич ке за др жа ве чла ни це у дру штву у ко јем 
пре о вла ђу ју плу ра ли зам, не ди скри ми на ци ја, то ле ран ци ја, пра вед-
ност, со ли дар ност и јед на кост из ме ђу же на и му шка ра ца. По ред 
то га, члан 49 Уго во ра о ЕУ са др жи од ред ни цу по ко јој се „усло ви 
ква ли фи ко ва но сти“ (conditionsofeligibility) мо ра ју узе ти у об зир 
при ли ком од лу чи ва ња о при је му у члан ство ЕУ.8) Ови усло ви од-
но се се на тзв. Ко пен ха шке кри те ри ју ме (по ли тич ки, еко ном ски и 
прав ни)  ко је је 1993. го ди не усво јио Европ ски са вет.

Та ко ђе, је дан од усло ва ко ји се од но си на Уни ју је њен „ап-
сорп ци о ни ка па ци тет“ што зна чи да је услов за да ља про ши ре ња 
да она не угро жа ва ју до стиг ну ти сте пен ин те гра ци је Уни је. Ово 
пи та ње се стал но по ја вљу је, још од при сту па ња из 1995. го ди не, а 
вр ху нац до сти же при ли ком раз ма тра ња про ши ре ња на др жа ве За-
пад ног Бал ка на и Тур ску. На Европ ском са ве ту у Ма дри ду 1995. 
го ди не на гла шен је зна чај ад ми ни стра тив них ка па ци те та др жа ва 
кан ди да та за спро во ђе ње прав них те ко ви на ЕУ, док је у окви ру 
Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња по кре ну тог 1999. го ди не 
за др жа ве За пад ног Бал ка на до дат и услов са рад ње са Ме ђу на род-
ним кри вич ним три бу на лом за бив шу Ју го сла ви ју, ре ги о нал не са-
рад ње и до бро су сед ских од но са. 

Нор ма усло вља ва ња зна чи да ће сва ки пре ла зак у сле де ћу 
фа зу при сту па ња зах те ва ти ис пу ње ност прет ход но да тих кри те ри-
ју ма, док нор ма ди фе рен ци ја ци је зна чи да ће се сва ка др жа ва кан-
ди дат оце њи ва ти по себ но, у скла ду са сво јим до стиг ну ћи ма. Об-
но вље ни кон сен зус о про ши ре њу ко ји је Европ ски са вет одо брио у 
де цем бру 2006. го ди не по твр дио је на ве де не нор ме, као и ну жност 
кон со ли да ци је пре у зе тих оба ве за, бо ље ко му ни ка ци је и по сто ја ња 
спо соб но сти ЕУ да ин те гри ше но ве чла ни це.9)

Ов де је бит но на пра ви ти раз ли ку из ме ђу два ви ђе ња пој ма 
про ши ре ња ЕУ. Пре ма Ши мел фе ни гу по ли ти ка про ши ре ња ЕУ 

8) Кон со ли до ва на вер зи ја Уго во ра о Европ ској уни ји и Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ-
ске уни је. Пре у зе то са http://euro pa.eu/eu-law/de ci sion-ma king/tre a ti es/in dex_en.htm, 22. 
јун 2014. го ди не.

9) Са вет ЕУ. Про ши ре ње. Пре у зе то са http://www.con si li um.euro pa.eu/po li ci es/en lar ge-
ment?lang=en, 22. јун 2014. го ди не.
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пред ста вља „про цес по сте пе не и фор мал не хо ри зон тал не ин сти ту-
ци о на ли за ци је“,10) док пре ма Ани Фа бер про ши ре ње озна ча ва сам 
чин при сту па ња но вих чла ни ца Уни ји ко ји не мо ра ну жно да за вр-
ши хо ри зон тал ном ин сти ту ци о на ли за ци јом. 11)

Из на ве де ног се мо же по ста ви ти пи та ње: да ли се ЕУ ши-
ри чак иако не до ђе до фор мал ног чи на при сту па ња члан ству? По 
Фа бе ро вој, ЕУ се ши ри са мо он да ка да до ђе до фор мал ног про ши-
ре ња члан ства ове Ор га ни за ци је. Ши мел фенг, са дру ге стра не, у 
сво јој де фи ни ци ји не го во ри о ор га ни за ци о ној ди мен зи ји про ши-
ре ња Уни је већ о „хо ри зон тал ној ин сти ту ци о на ли за ци ји“ што зна-
чи да про ши ре ње не мо ра да под ра зу ме ва члан ство у Уни ји већ се 
она мо же вр ши ти и кроз ме ђу на род не спо ра зу ме по пут спо ра зу ма 
о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ко је Уни ја за кљу чу је са др жа ва-
ма За пад ног Бал ка на или при дру жи ва њу и сло бод ној тр го ви ни ко је 
за кљу чу је у скло пу сво је су сед ске по ли ти ке.

Уко ли ко про цес про ши ре ња по сма тра мо као про цес ус по-
ста вља ња европ ског по рет ка (хо ри зон тал не ин сти ту ци о на ли за ци-
је) он да би кључ ну уло гу имао ду го го ди шњи про цес пре го ва ра ња о 
по сти за њу ових спо ра зу ма од но сно члан ству у ко ме се вр ши тран-
сфер, ин тер на ли за ци ја и при ме на на че ла, нор ми, пра ви ла и про-
це ду ра ре жи ма. У том сми слу би нпр. и по ли ти ка су сед ства ЕУ 
пред ста вља ла део по ли ти ке про ши ре ња.

Ге о граф ска усме ре ност по ли ти ке про ши ре ња, као и по ли-
ти ке су сед ства и њој ком пле мен тар них ини ци ја ти ва, ко је као циљ 
има ју ус по ста вља ње и про ши ри ва ње  европ ског по рет ка ука зу ју на 
то да не сме мо за не ма ри ти ни ре а ли стич ку ди мен зи ју ових по ли-
ти ка ко ја ува жа ва ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске ин те ре се др жа ва 
чла ни ца Уни је. Ис точ на про ши ре ња, као и про ши ре ње на За пад ни 
Бал кан и слу чај Тур ске, ста вља ју у цен тар па жње пи та ња „Шта 
је то европ ска др жа ва?“ и „Ко ја је то сле де ћа европ ска др жа ва на 
ко ју ће се из вр ши ти тран сфер вред но сти, иден ти те та и ин те ре са 
Уни је?“. Не ки ауто ри твр де да је по ли ти ка про ши ре ња слу жи ла 
као глав но сред ство одр жа ва ња ста бил но сти и без бед но сти ши ром 
Евро пе, што на зи ва ју још и „ге о по ли тич ким ар гу мен том за про-

10) Frank Schim mel fen nig and Ul rich Se del me ir, “The o ri zing EU en lar ge ment: re se arch fo cus, 
hypot he ses, and the sta te of re se arch”, JournalofEuropeanPublicPolicy, Ro u tled ge, Lon-
don, Vol. 9, No. 4, August 2002, стр. 500.

11) An ne Fa ber, “The ef fects of en lar ge ment on the Euro pean po lity: Sta te of the art and the o-
re ti cal and met ho do lo gi cal chal len ges”, EnlargingtheEuropeanUnion:Effectsonthenew
memberstatesandtheEU,(Gra ham Avery, An ne Fa ber, An ne Schmidt, eds.), Trans Euro pean 
Po licy Stu di es As so ci a tion, Bri sel, 2009, стр. 20-21.
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ши ри ва ње“.12) Та ко ђе, не сум њи во је да се од ре ђи ва ње то га шта је 
европ ска др жа ва, по ред ге о по ли тич ког, вр ши и у кон тек сту иден-
ти те та тј. у од но су на „дру гог“ од но сно Ру си ју, што по ка зу ју слу-
ча је ви кри за у Укра ји ни и Мол да ви ји. 

У ре а ли стич кој ар гу мен та ци ји, по ли ти ка про ши ре ња се мо-
же по сма тра ти и као по ли ти ка об у зда ва ња ко ја је по сто ја ла у вре ме 
хлад ног ра та и ко ју су спро во ди ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
за јед но са др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске за јед ни це, пре ма Со вјет-
ском Са ве зу. Ова слич ност се да нас, ви ше не го икад на кон хлад ног 
ра та, по ка зу је на кри зи у Укра ји ни и про кла мо ва ном стра ху ис-
точ но е вроп ских и Бал тич ких др жа ва од ру ског ути ца ја и ме ша ња. 
По ли ти ка об у зда ва ња спро во ди ла се „твр дим и ме ким“ сред стви ма 
од но сно вој ним и еко ном ским ме ра ма (ула га ње нов ца кроз Мар-
ша лов план и ста ци о ни ра ње НА ТО вој них сна га у Евро пи) ка ко 
се не би до зво ли ло ши ре ње ути ца ја СССР из ван „гво зде не за ве се“ 
кроз осва ја ње вла сти од стра не ко му ни стич ких пар ти ја у др жа ва ма 
по пут Ита ли је и Грч ке.13) Слич на си ту а ци ја мо же се пре по зна ти у 
чи ње ни ци да су све др жа ве Ис точ ног про ши ре ња по ста ле чла ни це 
НА ТО, да је фор ми ран низ фи нан сиј ских ин стру ме на та за пру жа-
ње по мо ћи др жа ва ма кан ди да ти ма и су се ди ма, као и да ЕУ пру жа 
при кри ве ну или јав ну по др шку про е вроп ским по ли тич ким пар ти-
ја ма у по је ди ним др жа ва ма За пад ног Бал ка на и Ис точ ног парт нер-
ства и пред у зи ма вој не ин тер вен ци је у по је ди ним др жа ва ма су сед-
ске по ли ти ке. 

3.РАЗВОЈПОЛИТИКЕПРОШИРЕЊАИЗУГЛА
СОЦИЈАЛНОГКОНСТРУКТИВИЗМА

Кон струк ти ви зам је со ци о ло шка те о ри ја ко ја се ба ви од но-
сом аге на та и струк ту ре  при че му се, за раз ли ку од нео ли бе ра ли-
зма и нео ре а ли зма, ак це нат ста вља на аген та а не струк ту ру. Пре ма 
овом ста но ви шту свет је дру штве но кон стру и сан и зна че ња ма те-
ри јал не ствар но сти не мо гу се одво ји ти од ин тер пре та ци ја и иде ја, 
као ни ко лек тив ног зна ња. Ко лек тив но уче ње пру жа до при нос ре-
кон струк ци ји све та и ње го вој тран сфор ма ци ји.

 У овој те о риј ској па ра диг ми уста но ве су дру штве не чи ње ни-
це ко је ути чу на фор ми ра ње иден ти те та и ин те ре са ак те ра. Алек-

12) ThefutureofEUenlargement, Ho u se of Lords, Euro pean Union Com mit tee, 10th Re port of 
Ses sion 2012-13, Aut ho rity of the Ho u se of Lords, 2013. стр. 10-1. Пре у зе то са http://www.
pu bli ca ti ons.par li a ment.uk/pa/ld201213/ldse lect/lde u com/129/129.pdf, 19. јун 2014. го ди не. 

13) Ian Beyers, TheEuropeanPolitics, Pal gra ve Mac Mil lan, 2008, стр. 14.
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сан дар Вент, на при мер, де фи ни ше ме ђу на род не уста но ве као „ре-
ла тив но ста би лан скуп или „струк ту ру“ иден ти те та и ин те ре са“14) 

ко ја је че сто ко ди фи ко ва на кроз фор мал на пра ви ла и нор ме и ко ја 
има мо ти ва ци о ну сна гу са мо у скло пу со ци ја ли за ци је и уче шћа ак-
те ра у „ко лек тив ном зна њу“. Оран Јанг раз ма тра ме ђу на род не ре-
жи ме као дру штве не кон струк те ко ји се раз ви ја ју и ево лу и ра ју.15) 
У овом раз во ју кљу чан зна чај има ју ис ку ства, иде је, зна ња, свр хе 
и уче ње ко ји, ме ђу тим, ни кад ни су не у трал ни у од но су на ути цај 
ко ји ре жим има на ин те ре се чла ни ца.16)

Зна че ње по ли ти ке про ши ре ња ни је увек би ло де фи ни са но 
већ се об ли ко ва ло на те ме љу ин те ре са и прак се др жа ва чла ни ца 
и За јед ни це/Уни је као це ли не. Об ли ко ва ње од но сно раз вој по ли-
ти ке про ши ре ња од ви јао се кроз про цес по сти за ња са гла сно сти 
око то га ко су глав ни ак те ри си сте ма, шта су њи хо ви ин те ре си, 
ка ко су од но си ме ђу њи ма ор га ни зо ва ни и ре гу ли са ни, и шта пред-
ста вља ле ги тим но по на ша ње. На тај на чин де фи ни са на су на че ла, 
нор ме, пра ви ла, про це ду ре и прак се по ли ти ке про ши ре ња ко ји се 
фор ми рао као ис пре го ва ра ни ме ђу на род ни ре жим. Ус по ста вља ње 
европ ског по рет ка, као свр ха ре жи ма про ши ре ња, оства ри ва ла се и 
оства ру је се кроз про це се ди фу зи је, ин сти ту ци о на ли за ци је, ин тер-
на ли за ци је и со ци ја ли за ци је су бје ка та ове по ли ти ке.17) 

Што се ти че нор ме усло вља ва ња, до на стан ка свет ских фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја на кон Дру гог свет ског ра та и де фи ни са-
ња њи хо вих пра ви ла за пру жа ње по мо ћи она ни је има ла фор ма-
ли зо ва но зна че ње. Тек са фор му ли са њем усло ва по ко ји ма се за 
ис пу ње ње од ре ђе них ци ље ва пру жа аде кват на на гра да, као и са 
фор мал ним де фи ни са њем тих ци ље ва од но сно кри те ри ју ма мо же-
мо го во ри ти о норми усло вља ва ња као те ле о ло шки и нор ма тив но 
од ре ђе ној ка те го ри ји. Јед ном ус по ста вље не ка те го ри је има ју исту 
сна гу као и ма те ри јал ни из во ри мо ћи од но сно ови иде а ци о ни фак-
то ри мо гу на те ра ти дру гу др жа ву или ак те ра да ра ди оно што ина че 
не би ра дио, пу тем ус по ста вља ња оно га што чи ни ле ги тим но по на-
ша ње од но сно об ли ко ва њем иден ти те та, ин те ре са и по на ша ња.18) 

14) Ale xan der Wendt, Anarchyiswhatstatesmakeofit:thesocialconstructionofpowerpolitics, 
стр. 10. Пре у зе то са http://www.lab mun do.org/di sci pli nas/WENDT_anarchy_is_what_sta-
tes_ma ke_of_it.pdf, 23. јун 2014. го ди не.

15) Oran Young, „Re gi me Dyna mics: the ri se and fall of in ter na ti o nal re gi mes“, International
Organization,Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol.36, No. 2, 1982, стр. 278.

16) Исто, стр. 292.

17) Mic hael Bar nett, „So cial Con struc ti vism“, у TheGlobalizationofWorldPolitics (John Baylis, 
Ste ve Smith, Pa tri cia Owens, eds.), Ox ford Uni ver sity Press, sixth edi tion, 2013, стр. 163.

18) Исто, стр. 161
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Нај бо љи слу чај де ло ва ња ове тзв. „ме ке мо ћи“ је тран зи ци ја др жа-
ва Цен трал не и Ис точ не Евро пе и За пад ног Бал ка на.

Три основ на ни воа ко је по ли ти ка про ши ре ња об ли ку је су: 
нор ма тив ни (у по гле ду вред но сти ко је др жа ве кан ди да ти мо ра ју 
да усво је), функ ци о нал ни (у по гле ду ства ра ња ја ких ин сти ту ци ја 
и ад ми ни стра тив них ка па ци те та ка ко би се сте кла спо соб ност за 
ис пу ња ва ње оба ве за из члан ства) и ре ал по ли тич ки (ге о по ли тич ки 
ин те рес и ин те ре си по је ди них др жа ва чла ни ца).19) По ли ти ка про-
ши ре ња, за јед но са нор мом усло вља ва ња, те жи ка фор ми ра њу за-
јед нич ког иден ти те та др жа ва кан ди да та са др жа ва ма чла ни ца ма 
од но сно Уни јом као за јед ни цом вред но сти, иден ти те та и ин те ре са. 
Ње на те жња је ства ра ње та квих ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма ко-
ји ће одр жа ва ти ове вред но сти и ин те ре се и од у пре ти се сва ком 
по ку ша ју ус по ста вља ња дру га чи јег по рет ка. Ово се на нај бо љи на-
чин по сти же кроз члан ство у НА ТО и са мој Уни ји, или кроз уго-
вор не од но се по пут оних о при дру жи ва њу и сло бод ној тр го ви ни. 

Сво ју нај сло же ни ју и нај фор ма ли зо ва ни ју фа зу про цес про-
ши ре ња ЕУ до сти же на слу ча је ви ма За пад ног Бал ка на и Тур ске, 
бу ду ћи да на у че не лек ци је по ста ју са став ни део про це са раз во ја и 
уна пре ђе ња по ли ти ке про ши ре ња.

4.НАУЧЕНЕЛЕКЦИЈЕПРОШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕУНИЈЕИСЛУЧАЈСРБИЈЕ

До 2014. го ди не члан ство ЕУ је шест пу та по ве ћа ва но (1973, 
1981, 1986, 1995, 2004, 2007 и 2013. го ди не) и да нас бро ји 28 др-
жа ва чла ни ца. До са да шња ис ку ства по твр ђу ју Ши мел фе ни го ву 
тврд њу да „ве ро ват но ћа усва ја ња пра ви ла ра сте са кре ди бил но шћу 
прет њи и обе ћа ња ко је су део усло вља ва ња“.20) До са да се по твр ђи-
ва ла и тврд ња да је обе ћа ње ин те гра ци ја у ЕУ по ли тич ки „ле пак“ 
ко ји је до са да др жао Бал кан за јед но, али да овај „ле пак“ успе-
шно др жи са мо ако су обе ћа ња опи пљи ва и кон крет на.21) Уго во ри 
о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик и Европ ске еко-
ном ске за јед ни це ни су са др жа ле вред но сне од ред ни це при сту па ња 

19) Ot hon Ana sta sa kis, “The EU’s po li ti cal con di ti o na lity in the We stern Bal kans: to wards a mo re 
prag ma tic ap pro ach”, SoutheastEuropeanandBlackSeaStudies,Ro u tled ge, Lon don, Vol. 8, 
No. 4, 2008, стр. 372.

20) Frank Schim mel fen nig and U. Se del me i er, „Go ver nan ce by con di ti o na lity: EU ru le tran sfer to 
the can di da te co un tri es of Cen tral and Eastern Euro pe“, JournalofEuropeanPublicPolicy, 
Ro u tled ge, Lon don, Vol. 11, No. 4, 2004, стр. 674.

21) H. Grab be, G. Kna us and D, Kor ski, BeyondWaitandSee:ThewayforwardforEUBalkan
Policy, Euro pean Co un cil on Fo re ign Re la ti ons/21, Po licy Bri ef, мај 2010.  го ди не, стр. 2.
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члан ству већ са мо ге о граф ску тј. да се ра ди о европ ској др жа ви.22) 
Уно ше ње вред но сних еле ме на та мо же се на ћи већ 1962. го ди не у 
Из ве шта ју Бир кел бах ко ји је са чи њен по во дом зах те ва Шпа ни је, у 
ко јој је у том мо мен ту вла да ла Фран ко ва дик та ту ра, за члан ство у 
Европ ским за јед ни ца ма (ЕЗ). Овај Из ве штај од но сио се на за јед-
нич ке вред но сти др жа ва чла ни ца, као и на при ступ не кри те ри ју ме 
Са ве та Евро пе (вла да ви на пра ва, људ ска пра ва и основ не сло бо де) 
ка ко би на гла сио да др жа ве чи је вла де не ма ју де мо крат ски ле ги ти-
ми тет и чи ји на ро ди не уче ству ју у од лу ка ма вла де не мо гу да оче-
ку ју да бу ду при мље ни у круг на ро да ко је су офор ми ле Европ ске 
за јед ни це.23) 

Шпа ни ја и Пор ту га ли ја су по ста ле чла ни це ЕЗ 1986. го ди не, 
док је пре њих, 1. ја ну а ра 1981. го ди не, чла ни ца по ста ла Грч ка као 
де мо кра ти ја ко ја је ус по ста вље на на кон свр га ва ња дик та ту ре 1974. 
го ди не. Иако је у оба слу ча ја, у скла ду са Бир кел ба хо вим из ве шта-
јем, би ло нео п ход но из вр ши ти по ли тич ке и еко ном ске ре фор ме, 
фор ма ли зо ва ње ових усло ва де си ло се тек 1992. го ди не са Уго во-
ром из Ма стрих та и Ко пен ха шким кри те ри ју ми ма. Про ши ре ња 
од 1995. го ди не ни су под ра зу ме ва ле ве ли ке про ме не бу ду ћи да су 
све др жа ве овог про ши ре ња већ би ле чла ни це Европ ске за јед ни це 
за сло бод ну тр го ви ну (EF TA) и би ле при ла го ђе не у по ли тич ком и 
еко ном ском сми слу.

Нај ва жни је лек ци је за бу ду ћа про ши ре ња ЕУ је сте кла из 
про ши ре ња на ис ток 2004. и 2007. го ди не. Јед на од њих, ко ја ће 
има ти нај ве ћег ути ца ја на др жа ве За пад ног Бал ка на и Тур ску, је да 
ни је до вољ но да др жа ва кан ди дат фор мал но пре у зме прав не те ко-
ви не ЕУ, већ да је мно го ви ше па жње по треб но по све ти ти ње ној 
при ме ни. Про ши ре ња на Бу гар ску и Ру му ни ју 2007. го ди не отво-
ри ла су и пи та ње ту ма че ња ис пу ње но сти Ко пен ха шких кри те ри-
ју ма од стра не Европ ске ко ми си је, бу ду ћи да ове др жа ве ни су у 
стрикт ном сми слу за до во ља ва ле усло ве ад ми ни стра тив них ка па-
ци те та, као ни пра во су ђа и бор бе про тив ко руп ци је. За ове др жа ве 
је ка сни је ус по ста вљен је дин стве ни пост при ступ ни ме ха ни зам – 
Ме ха ни зам за са рад њу и ве ри фи ка ци ју ко ји, ме ђу тим, мо же до ве-
сти до њи хо вог осе ћа ја да пред ста вља ју „пе ри фе ри ју“ и да не ма ју 
јед нак ста тус уну тар Уни је. Про ши ре ња на Бу гар ску и Ру му ни ју 
ука за ла су и на то да пре при је ма у Уни ју на чи ње не ре фор ме у 

22) Frank Schim mel fen nig, TheNormativeOriginsofDemocracy in theEuropeanUnion:To
wardsaTransformationalistTheoryofDemocratization, Na ti o nal Cen tre of Com pe ten ce in 
Re se arch (NCCR): Chal len ges to De moc racy in the 21st Cen tury, Wor king Pa per No. 39, 
De cem ber 2009, стр. 3.

23) Исто, стр. 13.
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др жа ви кан ди да ту мо ра ју би ти не по врат не и ствар не, ка ко се због 
њи хо ве не ста бил но сти не би угро зи ло функ ци о ни са ње са ме Уни-
је. Ка ко би се от кло ни ло по на вља ње ових гре ша ка ЕУ је уне ла низ 
за штит них ме ха ни за ма у про це се пре го ва ра ња са др жа ва ма За пад-
ног Бал ка на. Нај пре је пре го ва рач ко по гла вље „Пра во су ђе и уну-
тра шњи по сло ви“ у пре го во ри ма са Хр ват ском по де ље но на два 
по гла вља 23 - пра во су ђе и основ на пра ва и 24 – прав да, сло бо да и 
без бед ност, а за тим је у окви ру пре го во ра са Цр ном Го ром ре ше-
но да се ова по гла вља отва ра ју ме ђу пр ви ма и за тва ра ју ме ђу по-
след њи ма ка ко би се омо гу ћио мак си ма лан вре мен ски пе ри од ко ји 
је по тре бан за усва ја ње и при ме ну хар мо ни зо ва ног за ко но дав ства. 
Та ко ђе, у слу ча ју Хр ват ске пр ви пут је унет ме ха ни зам тзв. ме ри ла 
за отва ра ње и ме ри ла за за тва ра ње пре го ва рач ких по гла вља, док 
су у слу ча ју Цр не Го ре у пре го ва ра ње за по гла вља 23 и 24 уне та и 
тзв. пре ла зна ме ри ла. Све ово ва жи и за Ср би ју од ко је ће се, по-
ред на ве де ног, зах те ва ти и „да из ве шта ва о на прет ку ко ји по сти же 
у ис пу ња ва њу ме ри ла, из ме ђу оста лог до ста вља њем по у зда них и 
упо ре ди вих ста ти стич ких по да та ка о спро во ђе њу ре фор ми... и да 
на ста ви да ре дов но пру жа де таљ не, пи са не ин фор ма ци је о на прет-
ку у уса гла ша ва њу са прав ним те ко ви на ма и њи хо вом спро во ђе њу, 
чак и на кон при вре ме ног за тва ра ња по гла вља“.24)

Ис пу ње ност усло ва ће за ви си ти и од сва ке од др жа ва чла ни-
ца по је ди нач но, у за ви сно сти од ње них спе ци фич них про бле ма са 
др жа ва ма кан ди да ти ма, због че га ре ша ва ње по је ди них би ла те рал-
них пи та ња из ме ђу др жа ва чла ни ца и др жа ва кан ди да та пред ста-
вља сле де ћу зна чај ну лек ци ју за Уни ју.25) На и ме, др жа ве чла ни це 
по пут Грч ке, Ма ђар ске или Сло ве ни је ко ри сти ле су и ко ри сте сво је 
члан ство у Уни ји да ре ше не ке од сво јих би ла те рал них про бле ма са 
др жа ва ма кан ди да ти ма у сво ју ко рист.При сту па ње Р. Ма ке до ни је 
Уни ји за ви си ће у ве ли кој ме ри од ре ша ва ња спо ра око име на ове 
др жа ве са Грч ком, због че га је Грч ка је у пр ви план ста ви ла услов 
оства ри ва ња до бро су сед ских од но са при ли ком од лу чи ва ња о при-
је му. Има ју ћи у ви ду ин те рес Ма ђар ске и Ру му ни је пре ма свом 
ста нов ни штву ко је жи ви из ван њи хо вих те ри то ри ја, ове зе мље као 
услов у пр ви план ста вља ју за шти ту ма њин ских пра ва. Ср би ја је 
ово ис ку ство има ла при ли ком до би ја ња ста ту са кан ди да та у мар ту 

24) Са ста нак на ни воу ми ни ста ра на ко ме се отва ра ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја о при сту па-
њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји, Оп шта по зи ци ја, 2013, стр. 13-14. Пре у зе то са 
http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre go va rac ki_okvir.pdf, 25. 
јун 2014. го ди не.

25) Ot hon Ana sta sa kis, “The EU’s po li ti cal con di ti o na lity in the We stern Bal kans: to wards a mo re 
prag ma tic ap pro ach”, SoutheastEuropeanandBlackSeaStudies,Ro u tled ge, Lon don, Vol. 8, 
No. 4, 2008, стр. 372.
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2012. го ди не ка да је зах тев Ру му ни је био да Ср би ја пру жи га ран ци-
је за по бољ ша ње ста ту са ру мун ске ма њи не и вла шке ет нич ке гру-
пе, при че му је у Бри се лу 1. мар та те го ди не пот пи сан и Про то кол 
о пра ви ма ру мун ске ма њи не, на кон че га је Ср би ја до би ла ста тус 
кан ди да та. Та ко ђе, спор Сло ве ни је и Хр ват ске око гра ни це на мо-
ру до дат но је за о штрио услов оства ри ва ња до бро су сед ских од но са 
и ре ша ва ња свих спор них гра нич них пи та ња, пре ула ска у Уни ју. 
При сту па ње Ки пра до при не ло је ис ку ству Уни је да ни је по жељ но 
уно си ти би ла те рал не спо ро ве - гра нич не, ет нич ке или не ке дру-
ге – у Уни ју, већ да се ова пи та ња мо ра ју ре ши ти пре при сту па ња 
Уни ји, бу ду ћи да је ова др жа ва бло ки ра ла 10 од 35 пре го ва рач ких 
по гла вља са Тур ском. 

У до са да шњем ис ку ству би ла те рал них спо ро ва офор ми ла 
су се два ста но ви шта на ко ји на чин се ова пи та ња мо гу ре ша ва ти. 
Јед но је да се она ре ша ва ју из ван ме ха ни зма по ли ти ке про ши ре ња 
Уни је (у ре ша ва њу спо ра око име на из ме ђу Р. Ма ке до ни је и Грч ке 
УН има ју ак тив ну уло гу; ре ша ва ње суд ским пу тем, као на при мер 
у тзв. Ice sa ve слу ча ју или ар би тра жом као у слу ча ју ре ша ва ња спо-
ра из ме ђу Хр ват ске и Сло ве ни ја око гра ни це на мо ру). Дру го се 
од но си на уно ше ње ре ша ва ња би ла те рал них пи та ња у сам пре го-
ва рач ки про цес, као што је слу чај са по ве зи ва њем пи та ња Ко со ва 
и Ме то хи је са пре го ва рач ким по гла вљем 35 – оста ло и чи та вим 
про це сом при сту па ња Р. Ср би је ЕУ. 

Ис ку ство при је ма Ки пра у ЕУ има по се бан зна чај за Ср би ју 
са аспек та це ло ви то сти те ри то ри је др жа ве кан ди да та. На и ме, ис-
ку ство ко је ЕУ има из при кљу че ња Ки пра је да се у члан ство ви ше 
не ће при ми ти ни јед на др жа ва ко ја има по де ље ну те ри то ри ју и не-
ре ше не ет нич ке кон флик те, ма да се у од ре ђе ним стра те шким усло-
ви ма, по себ но у од но су ЕУ-Ру си ја, ова лек ци ја на ру ша ва или до ђе 
до ње ног флек си бил ни јег ту ма че ња. Ипак, у овом мо мен ту, по сле-
ди це при је ма Ки пра огле да ју се у усло вља ва њу Ср би је да по стиг-
не све о бу хват ни прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум са „Ко со вом“ пре 
при сту па ња Уни ји. Пра ће ње нор ма ли за ци је од но са из ме ђу Ср би је 
и Ко со ва би ће у над ле жно сти ЕК и Ви со ког пред став ни ка, ко ји ће 
из ве шта ва ти Са вет нај ма ње два пу та го ди шње.26)

На кра ју, но ви на усло ва ко ји се од но се на Ср би ју огле да се 
и у обез бе ђи ва њу оп ште рав но те же у по гле ду на прет ка пре го во ра 
у окви ру свих по гла вља, јер у су прот ном Европ ска ко ми си ја мо же 

26) Са ста нак на ни воу ми ни ста ра на ко ме се отва ра ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја о при сту-
па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји, Оп шта по зи ци ја, 2013, стр. 4. Пре у зе то са 
http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/pri stup ni_pre go vo ri/pre go va rac ki_okvir.pdf, 25. 
јун 2014. го ди не.
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пре по ру чи ти да се не отва ра ју/за тва ра ју дру га пре го ва рач ка по гла-
вља док се та не рав но те жа не от кло ни. По сти за ње ове рав но те же 
од но си се пре све га на на пре дак у по гла вљи ма 23, 24 и 35, за ко ја 
се оче ку је да ће ме ђу пр ви ма би ти отво ре на и по след ња за тво ре на. 
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MarinaT.Kostic

EUROPEANUNIONENLARGEMENTPOLICY:
CONCEPT,LESSONSLEARNED
ANDTHECASEOFSERBIA

Resume
By con si de ring the Euro pean Union as an in ter na ti o nal so ci ety 

and en lar ge ment po licy as one of the in ter na ti o nal re gi mes cre a ted un-
der its auspi ces, we po in ted out the ade qu acy of the the o re ti cal fra me-
works of the En glish school of in ter na ti o nal re la ti ons and re gi me the ory 
for the ex pla na ti on of re a li stic and nor ma ti ve aspects of this po licy. The 
pur po se of this po licy is pre sen ted as the pur su it for the esta blis hment 
of Euro pean or der, on the one hand, and a de si re to “con tain” Rus sia’s 
in flu en ce in the re gion, on the ot her. The co njun ction of the se two in te-
rests, as well as the in te rest of EU for its con so li da tion af ter eastern en-
lar ge ment, will sha pe at ti tu de to wards the We stern Bal kans and Tur key, 
but al so ne ig hbor hood po licy. 

On the ot her hand, we used the so cial con struc ti vism the ory to 
ex pla in the evo lu tion of the en lar ge ment po licy by ga i ning new ex pe-
ri en ces and know led ge from pre vi o us en lar ge ments. Past ex pe ri en ces 
and “les sons le ar ned” from EU en lar ge ments ha ve led it to a strict in-
ter pre ta tion of the ap pli ca ble re qu i re ments, ine xi sten ce of short cuts on 
the road to the EU for co un tri es of the We stern Bal kans, and the con-
stant de mands for pro vi ding evi den ce that the se co un tri es ha ve ma de   
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the po li ti cal, le gal and eco no mic re forms ir re ver si ble and real. The re is 
no do ubt that the mi sta kes ma de in pre vi o us en lar ge ments ha ve im pact 
on pu blic opi nion of the EU mem ber sta tes and the strict ad he ren ce to 
the gi ven cri te ria is one of the mec ha nisms of its sta bi li za tion. Ex ces-
si ve for ma li za tion, com ple xity and in si sten ce on strict ful fil lment of 
the cri te ria are the re sult of the evo lu tion of the en lar ge ment po licy as 
an in ter na ti o nal re gi me and the way to cre a te a bre at hing spa ce for the 
Union to con so li da te it self. This pro cess, ho we ver, can lead the can di-
da te co un tri es to se ri o us pro blems and de lays in im ple men ting re forms 
and dec li ning sup port for Euro pean in te gra tion. Anot her chal len ge to 
the le a ders of the EU mem ber sta tes will be how to ac hi e ve the pro-
mi sed per spec ti ve of the We stern Bal kan co un tri es, which are so far 
the po o rest co un tri es aspi ring to mem ber ship in the Union, as well as 
Tur key, which is a co un try with enor mo us eco no mic and de mo grap hic 
po ten tial, wit ho ut, at the sa me ti me, com pro mi sing sup port to the EU 
en lar ge ment.

Fi nally, it can be con clu ded that co un tri es en dor sed by the pos si-
ble fu tu re en lar ge ment of the Union, and par ti cu larly Ser bia, are fa cing 
the most com plex and most for ma li zed task of ful fil ling the con di ti ons 
so far, so me of which ha ve ne ver been pla ced in front of the ot her Mem-
ber Sta tes. This is the ca se with re qu i re ments of Chap ter 23 - ju di ci ary 
and fun da men tal rights, and 35 - the rest, which is as so ci a ted with the 
re so lu tion of “Ko so vo is sue”. As in the ca se of va lue ad ded tax whe re 
the fi nal amo unt is paid by the con su mer, the sta tes that are the la test 
in a se ri es of can di da tes for mem ber ship in the EU will pay the hig hest 
pri ce of this “pri vi le ge”. The only way to over co me this epi lo gue is the 
pre va len ce of the re a li stic aspect of the en lar ge ment po licy whe re it wo-
uld be bet ter to in clu de the se co un tri es in to the EU mem ber ship, than to 
let them be un der the in flu en ce of so me ot her re gi o nal ac tors.
Key words:  in ter na ti o nal so ci ety, in ter na ti o nal re gi mes, Euro pean Union, en-

lar ge ment po licy, les sons le ar ned, We stern Bal kan.

* Овај рад је примљен 14. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.
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