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Uсло вља ва ње је тер мин ко ји се че сто ко ри сти ка ко у по ли тич ком 
дис кур су та ко и у  сва ко днев ном го во ру. Овај по јам нај че шће 

има не га тив ну ко но та ци ју али тре ба во ди ти ра чу на о то ме из чи-
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је пер спек ти ве се по сма тра: ак те ра ко ји усло вља ва или усло вље-
ног ак те ра. Усло вља ва ње се ја вља и као ин стру мент ко ји об ли ку је 
од нос из ме ђу др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. То ком два де-
се тог ве ка усло вља ва ње је раз ви је но до те ме ре да је про у ча ва ње 
усло вља ва ња по ста ло са став ни део ана ли зе по на ша ња ме ђу на-
род них ак те ра. Ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је, Европ ска 
уни ја, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, НА ТО, сте кли су ре пу та ци ју 
ве ли ких усло вља ва ча. 

ПОЈАМУСЛОВЉАВАЊА
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Усло вља ва ње мо же мо де фи ни са ти на ви ше на чи на. Нај оп шти-
је по сма тра но подусловљавањемсеподразумева/јуинструмент/и
којекористиједандруштвениактеркакобиобликоваопонашање
другогактера1). У том слу ча ју се на ме сту ак те ра мо гу на ћи по-
је дин ци, гру пе, др жа ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је. Циљ овог 
ра да је да се фо ку си ра на усло вља ва ње као про цес чи ји су ак те ри 
са јед не стра не др жа ве, а са дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је. Та ко 
до ла зи мо до за кључ ка да усло вља ва ње ни је са мо низ ин стру ме на та 
већ пред ста вља и дру штве ни од нос ко ји по ве зу је усло вље ног ак те-
ра и оног ко ји усло вља ва (усло вља ва ча).  Тре ба по ме ну ти и не што 
ужу де фи ни ци ју ко ју да је Chec kel - је дан од за ступ ни ка те о ри је 
со ци јал ног кон струк ти ви зма, по ко јој је усло вља ва ње „узајамни
споразумкојимвладапредузимаиликојимсеобавезуједапредузи
манекуакцијуакаоподршкуиспуњењуакцијемеђународнаорга
низацијапружаодређенупомоћкојаможебитифинансијскаили
техничка“2). 

Да нас се че сто мо же чу ти да је Европ ска уни ја ство ри ла по-
ли ти ку усло вља ва ња. Исти на је да су за пра во ин сти ту ци је бре тон-
вуд ског си сте ма од мах по свом на стан ку ин сти ту ци о на ли зо ва ле 
ин стру мент ко ји се до та да ко ри стио као не фор ма лан у од но си-
ма ме ђу др жа ва ма. ЕУ је са мо тај кон цепт про ду би ла и уса вр ши-
ла бу ду ћи да се ње на ре ла тив но успе шна по ли ти ка про ши ре ња у 
ве ли кој ме ри за сни ва ла на усло вља ва њу. Ни су са мо ин сти ту ци је 

1) Ian Bar nes, Cla i re Ran der son, „EU en lar ge ment and the ef fec ti ve ness of con di ti o na lity: ke-
e ping to the deal?”, Ma na ge rial Law, Eme rald Gro up Pu blis hing Li mi ted, Bin gley,  Vol. 48, 
No. 4, 2006, p. 352.

2) Jef frey Chec kel,„Com pli an ce and Con di ti o na lity”, ARENAWorkingPapers, ARE NA Cen-
tre for Euro pean Stu di es, Oslo, Vol. 18, 2000., p. 1.
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бре тон вуд ског ин сти ту ци је и Европ ска уни ја ин сти ту ци је ко је по-
след њих де це ни ја ин тен зив но ко ри сте усло вља ва ње. Ту су и НА-
ТО, Са вет Евро пе а на ро чи то тре ба на гла си ти јед ног од нај ве ћих 
„усло вља ва ча“  да на шњи це – Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. 

Ако се усло вља ва ње по сма тра као спољ но по ли тич ки ин стру-
мент он да се мо ра по ста ви ти пи та ње ње го ве при ро де, од но сно 
са гле да ти да ли је он по зи ти ван или не га ти ван ин стру мент. Ту се 
ја вља ју опреч на ми шље ња. За раз ли ку од санк ци ја ко је су не сум-
њи во не га ти ван ин стру мент с об зи ром да њи хо ва при ме на пред-
ста вља ка зну за ак те ра ко ји се не при др жа ва од ре ђе них пра ви ла, 
усло вља ва ње се мо же схва ти ти дво стру ко: као на гра да и као ка зна. 
Хи брид на при ро да овог ин стру мен та под ста кла је мно ге ауто ре 
да се по за ба ве те ма ти ком усло вља ва ња. Та ко Смит раз ли ку је по
зитивноинегативноусловљавање.3) „Позитивноусловљавањесе
дефинишекаообећанекористикојећедобитидржавакојаиспуни
одређенеусловедокјенегативноусловљавањесмањење,суспензи
јаилиукидањетихкористиуколикодржаванеиспуниуслове“.4) 
Бол двин сма тра да нај пре тре ба де фи ни са ти по чет на оче ки ва ња 
код оног ак те ра ко ји је обје кат усло вља ва ња. Уко ли ко су ре зул та ти 
усло вља ва ња бо љи од оче ки ва ња он да мо же мо го во ри ти о по зи-
тив ном ин стру мен ту; у обр ну том слу ча ју крај њи ис ход усло вља-
ва ња је го ри од оче ки ва ног та ко да се та да ра ди о не га тив ном ин-
стру мен ту.5) 

Усло вља ва ње се нај ши ре по сма тра но мо же по де ли ти на еко
номско,политичко(демократско)иправно. Економскоусловљава
ње је нај ста ри је и нај ви дљи ви је код ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја - Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет ска бан ка. Онај 
ко ји усло вља ва код еко ном ског усло вља ва ња ну ди кре ди те, суб вен-
ци је, до на ци је,  уко ли ко усло вље на др жа ва ра ди на ства ра њу здра-
ве еко ном ске по ли ти ке и еко ном ског ра ста. Нео ства ри ва ње ја сно 
де фи ни са них ма кро е ко ном ских усло ва ву че са со бом су спен зи ју 
или уки да ње фи нан сиј ске по мо ћи усло вље ној др жа ви. 

3) Ka ren Smith, „The use of po li ti cal con di ti o na lity in the EU’s re la ti ons with third co un tri es: 
How ef fec ti ve?”, EuropeanForeignAffairsReview, Klu wer  Law In ter na ti o nal, Lon don, 
Vol. 3, 1998, p. 258.

4) Ka ren Smith, „The use of po li ti cal con di ti o na lity in the EU’s re la ti ons with third co un tri es: 
How ef fec ti ve?”,op. cit.,p. 258.

5) Da vid Bold win, „The po wer of po si ti ve san cti ons“, WorldPolitics, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Lon don, Vol. 24, No. 1, 1971, p. 23.
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Политичко(демократско) условљавање је уоч љи во на ро чи то 
на кон сло ма ко му ни зма ка да де мо кра ти ја и људ ска пра ва до спе ва ју 
у сре ди ште па жње свет ске по ли ти ке. Сва ка др жа ва ко ја не по шту је 
де мо крат ске вред но сти и кр ши људ ска пра ва, би ће ка жње на би ло 
ус кра ћи ва њем еко ном ских ко ри сти (СФРЈ и ЕЕЗ 1991.6)) би ло из-
ба ци ва њем или су спен зи јом из ме ђу на род не ор га ни за ци је ко ја се 
ба ви про мо ци јом де мо кра ти је и људ ских пра ва. 

Правноусловљавање се ме ри спо соб но шћу др жа ве да по шту је 
оба ве зе ко је про ис ти чу из члан ства у не кој ме ђу на род ној ор га ни-
за ци ји. Нај бо љи при мер за прав но усло вља ва ње је сте пре у зи ма ње 
прав них те ко ви на ЕУ ко је је оба ве зно уко ли ко не ка др жа ва же ли 
да по ста не чла ни ца ове  по мно гим ка рак те ри сти ка ма спе ци фич не 
ме ђу на род не ор га ни за ци је.

По ли ти ка усло вља ва ња се у сва ко днев ном дис кур су че сто по-
ми ње као по ли ти ка „штапаишаргарепе“. Ако се за ви ри у кор-
пу „шаргарепе“ та мо се мо гу уочи ти: јавнепохвале,финансијске
бенифиције,признањедржаве,одређениобликсарадњесанеком
међународноморганизацијом,пријемучланство. Са дру ге стра не, 
на „штапу“ се на ла зе: укидањефинансијскепомоћи,прекидсвих
илисамопојединихобликанематеријалнепомоћи,прекидсарaдње
икаопоследњаопцијамогућноступотребесиле. Ова ква по ли ти ка 
на гра де и ка зне до бро је по зна та др жа ва ма ко је су на ста ле рас па-
дом СФРЈ. Она је мо жда нај у оч љи ви ја на при ме ру Ср би је за ко ју 
се мо же ре ћи да је ви ше би ла на уда ру „шта па“ не го „шар га ре пе“ о 
че му ће ка сни је би ти ре чи.

ЕУУСЛОВЉАВАЊЕОДИДЕЈЕДОРЕАЛИЗАЦИЈЕ

Да нас усло вља ва ње пред ста вља су шти ну од но са ЕУ са тре ћим 
зе мља ма али оно ни је од у век би ло та ко че сто ко ри шћен спољ но по-
ли тич ки ин стру мент. У пе ри о ду од на стан ка Европ ских за јед ни ца 
па све до за вр шет ка хлад ног ра та, усло вља ва ње је са мо по вре ме но 
упо тре бља ва но. Усло вља ва ња чак ни је би ло у од но су са бив шим 
ко ло ни ја ма тј. зе мља ма Афри ке, Ка ри ба и Па ци фи ка са ко ји ма су 
ЕЗ има ле спо ра зу ме о по мо ћи за раз вој (тзв. Ло ме Кон вен ци је).7) За 
раз ли ку од пр ве две Ло ме Кон вен ци је ко је не по ми њу услов по што-

6) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, Cen tar za an ti rat nu ak ci ju, Be-
o grad, 2001, str. 34.

7) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 17.
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ва ња људ ских пра ва, тре ћа Ло ме кон вен ци ја са др жи де кла ра ци ју у 
ко јој се ка же да је људ ско до сто јан ство основ ни циљ раз во ја.8)  

У од но су пре ма европ ским др жа ва ма ко је су би ле у ње ном 
бли ском окру же њу али ко је су би ле вој не дик та ту ре, ЕЗ је за у зе ла 
дру га чи ји при ступ. Пре не го што су Грч ка, Пор ту гал и Шпа ни ја 
по ста ле чла ни це оне ни су раз ма тра не као по тен ци јал не чла ни це 
све док не из вр ше де мо кра ти за ци ју и осло бо де се дик та ту ра.9) Ту 
се мо же уочи ти на зна ка не че га што ће ка сни је као осло нац спољ-
них од но са би ти де таљ но раз ра ђе но и по диг ну то на ни во стра те ги-
је. Ин те ре сант но је да Европ ски пар ла мент ко ји је све до уво ђе ња 
про це ду ре са о длу чи ва ња Уго во ром из Ма стрих та имао огра ни че не 
ле ги сла тив не мо ћи, био за пра во ини ци ја тор ши ре при ме не по ли-
ти ке усло вља ва ња до ста ра ни је не го што она по ста је осно ва пе тог 
ве ли ког про ши ре ња ЕУ. Од 1983. го ди не Европ ски пар ла мент је 
вр шио кон стан тан при ти сак на Ко ми си ју да по што ва ње људ ских 
пра ва по ста не услов за ис по ру ку по мо ћи зе мља ма неч ла ни ца ма. 10)

На раз вој и уоб ли ча ва ње по ли ти ке усло вља ва ња ути ца ло је 
не ко ли ко фак то ра: не ста нак хлад но ра тов ских по де ла и мно го број-
не др жа ве ко је су се „осло бо ди ле“ те ре та ко му ни зма и по хр ли ле 
ка члан ству у „европ ском  клу бу“, на ста нак спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ ко ји ко ин ци ди ра са раз во јем по ли ти ке усло вља ва ња. 

Са те о риј ског аспек та, нај ве ћи до при нос про у ча ва њу ЕУ усло-
вља ва ња да ла је те о ри ја ра ци о нал них оче ки ва ња чи ји је нај и стак-
ну ти ји пред став ник Ши мел фе ниг ко ји је, ка ко са мо стал но та ко 
и у за јед нич ким ра до ви ма са Седлме је ром, по ку шао да об ја сни 
„усло ве усло вља ва ња“.11) Шимелфениг твр ди „даприликомприме
неусловљавања,друштвениактеркористимеханизамубеђивања
какобипромениопонашањедругогактера“.12)  По на ша ње усло-
вље ног ак те ра у ве ли кој ме ри од ре ђу је cost-be ne fit ана ли за по ну-
ђе не на гра де и нео п ход них тро шко ва као и по тен ци јал на ка зна у 

8) Ka ren Smith, „The use of po li ti cal con di ti o na lity in the EU’s re la ti ons with third co un tri es: 
How ef fec ti ve?“, op. cit., p. 260.

9) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 17.
10) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 18.
11) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel, „The con di ti ons of con di ti o na lity - 

The Im pact of the EU on De moc racy and Hu man Rights in Euro pean Non-Mem ber Sta tes“,
http://www.es sex.ac.uk/ec pr/events/jo int ses si ons/pa pe rar chi ve/tu rin/ws4/Schim mel fen nig.
pdf.

12) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel, „The con di ti ons of con di ti o na lity - 
The Im pact of the EU on De moc racy and Hu man Rights in Euro pean Non-Mem ber Sta tes“,
op. cit., p. 2.
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слу ча ју не ис пу ња ва ња по ста вље них усло ва. Са тим у ве зи, Ши-
мел фе ниг нам ну ди сле де ћу по де лу ко ја се од но си на раз ли чи те 
ме ха ни зме убе ђи ва ња: убеђивањенаградом,убеђивањеподршком
иубеђивањеказном. 13) То зна чи да ме ђу на род на ор га ни за ци ја мо-
же при ме ни ти раз ли чи те стра те ги је усло вља ва ња. Ши мел фе ниг 
да ље ана ли зи ра пред ло же не стра те ги је и ка же да пре ма ње го вом 
ми шље њу по сто је стратегијереактивногипроактивногубеђива
ња.14) Реактивноубеђивање је за ње га стра те ги ја ко ју ко ри сти ЕУ 
при ли ком спро во ђе ња усло вља ва ња а то зна чи да уко ли ко др жа ва 
ис пу ни усло ве сле ди јој на гра да уко ли ко не, она на гра ду по вла-
чи. У слу ча ју про ак тив ног убе ђи ва ња  ак тер ко ји усло вља ва има 
две мо гућ но сти: или стро го ка зни ти усло вље ног ак те ра ко ји ни је 
ис пу нио усло ве (reinforcementbypunishment) или му пру жи ти до-
дат ну по др шку ка ко би лак ше оства рио усло ве (reinforcement by
support).15)

ЕУ условљавање мо же би ти нај ши ре по сма тра но демократ
ско (политичко)и acquis (acquis communautaire) условљавање16). 
Де мо крат ско усло вља ва ње је ши ро ко по ста вље но и за сни ва се на 
то ме да усло вље на др жа ва мо ра да по шту је прин ци пе ли бе рал не 
де мо кра ти је и људ ских пра ва. Аcqu is усло вља ва ње је не што уже 
од де мо крат ског и од но си се на усва ја ње стан дар да ЕУ у сва ком од 
по је ди нач них сек то ра ко је је нео п ход но за бу ду ће члан ство. 

По ста вља се пи та ње по ком мо де лу се вр ши тран сфер пра ви ла 
ЕУ на др жа ве ко је ни су чла ни це.  У те о ри ји по сто ји не ко ли ко мо-
де ла - моделспољногподстицаја,моделдруштвеногучењаимо
делзадатихлекција17) Ши мел фе ниг је свој при ступ ЕУ усло вља-
ва њу из гра дио у окви ру моделаспољнихподстицаја јер сма тра да 
су ак те ри у про це су усло вља ва ња ори јен ти са ни ка мак си ми зи ра њу 
сво јих ко ри сти та ко да у цен тар па жње из би ја ре ла тив на моћ по га-

13) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel, „The con di ti ons of con di ti o na lity - 
The Im pact of the EU on De moc racy and Hu man Rights in Euro pean Non-Mem ber Sta tes“,
op. cit., p. 3.

14) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel, „The con di ti ons of con di ti o na lity - 
The Im pact of the EU on De moc racy and Hu man Rights in Euro pean Non-Mem ber Sta tes“,
op. cit., p. 2.

15) Frank Schim mel fen nig, Ul rich 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“, JournalofEuropeanPublicPo
licy, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 11, No. 4, 2004, p. 671.

16) Frank Schim mel fen nig, Ul rich Se del me i er, „Governancebyconditionality:EUruletransfer
tothecandidatecountriesofCentralandEasternEurope“, op. cit., p. 677.

17) Frank Schim mel fen nig, Ul rich Se del me i er, „Governancebyconditionality:EUruletransfer
tothecandidatecountriesofCentralandEasternEurope“,op. cit.,p. 671.



стр:183200.

- 189 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

ђа ња ак те ра (re la ti ve bar ga i ning po wer).18) Моделдруштвеногучења 
има ко ре не у те о ри ји со ци јал ног кон струк ти ви зма и пре ма овом 
мо де лу др жа ва усва ја ЕУ пра ви ла за то што је уве ре на да су она 
од го ва ра ју ћа.19) За раз ли ку од мо де ла спољ них под сти ца ја у овом 
мо де лу усло вље ни ак тер при хва та ЕУ пра ви ла због при влач но сти 
нор ми и вред но сти ко је ва же у тој ре ла тив но за тво ре ној за јед ни ци. 
На кра ју, пре ма тре ћем мо де лу др жа ва са мо и ни ци ја тив но при ме-
њу је ЕУ пра ви ла јер сма тра да ће по мо ћу њих ре ши ти не ке сво је 
не до стат ке у уну тра шњој по ли ти ци.20)

Што се ти че кри те ри ју ма ко ји слу же да би се ме ри ла ефи ка-
сност усло вља ва ња, по је ди ни ауто ри као што су Ши мел фе ниг и 
Седлма јер де фи ни са ли су хи по те зе по мо ћу ко јих су ме ри ли ефи-
ка сност:

1. Што су ма њи до ма ћи тро шко ви ко је вла да усло вље не др жа-
ва тре ба да под не се то су ве ће шан се за  ефи ка сни је усло-
вља ва ње. (хи по те за тро шко ва);

2. Ефек тив ност за ви си од ве ли чи не на гра де и бр зи не ње ног 
до би ја ња. (хи по те за на гра де);

3. Усло вља ва ње је ефи ка сни је уко ли ко је ве ћи кре ди би ли тет 
обе ћа ња и прет њи ко је да је ЕУ усло вље ној др жа ви. (хи по те-
за кре ди би ли те та);

4. Ефи ка сност за ви си од сте пе на од ре ђе но сти усло ва;
5. Што је уда ље ни ја пер спек ти ва члан ства, ма ња је ефи ка сност 

усло вља ва ња. (хи по те за члан ства);
6. Ве ћа иден ти фи ка ци ја са Евро пом зна чи ефи ка сни је усло-

вља ва ње.21)

Про ве ра ва ње не ких од ових хи по те за би ће пред мет де ла ра да у 
ко ме се го во ри о усло вља ва њу на при ме ру Ср би је. 

18) Frank Schim mel fen nig, Ul rich 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“,op. cit., p. 671. 

19) Frank Schim mel fen nig, Ul rich 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“,op. cit., p. 675.

20) Frank Schim mel fen nig, Ul rich 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“,op. cit., p. 676.

21) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel, „Cost,Commitmentandcompliance:
TheimpactofEUDemocraticConditionalityonLatvia,SlovakiaandTurkey“, Journalof
CommomMarketStudies, Blac well Pu blis hing Ltd, Ox ford, Vol. 41, No. 3, 2003, p. 499-501.
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УСЛОВЉАВАЊЕКАООСНОВАПОЛИТИКЕПРОШИРЕ
ЊАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Че сто се у ака дем ским кру го ви ма ка же је про ши ре ње јед на 
од нај у спе шни јих по ли ти ка ко ја при па да до ме ну спољ них од но-
са ЕУ.22) Има ју ћи у ви ду да се успе шност по ли ти ке про ши ре ња у 
ве ли кој ме ри ба зи ра на усло вља ва њу, циљ овог де ла ра да је сте да 
пред ста ви украт ко усло ве про ши ре ња чи ји је број еви дент но по-
рас тао у по след њем та ла су про ши ре ња у од но су на прет ход на про-
ши ре ња. 

Усло вља ва ње зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе за по чи ње 
1988. и 1989. го ди не ка да су са Ма ђар ском и Пољ ском пот пи са ни 
Спо ра зу ми о тр го ви ни и са рад њи у ци љу по др шке по ли тич ким ре-
фор ма ма ко је су у овим зе мља ма за по че ле пре не го у оста лим. Иако 
услов по што ва ња људ ских пра ва ни је био екс пли цит но по ме нут, у 
пр вом та ла су ни су са свим др жа ва ма пот пи са ни ови спо ра зу ми.23) 
1990. го ди не ЕЗ је ре ши ла да пот пи ше но ву ге не ра ци ју спо ра зу ма 
са др жа ва ма цен трал не и ис точ не Евро пе. Би ли су то тзв. Евро па 
спо ра зу ми (Спо ра зу ми о при дру жи ва њу). Пр ви Евро па спо ра зу ми 
пот пи са ни су ка ко је и оче ки ва но са Пољ ском, Ма ђар ском и Че-
хо сло вач ком и они још увек не са др же по ли тич ко усло вља ва ње. 
Тек ка да су на ред до шле Бу гар ска и Ру му ни ја, Са вет ми ни ста ра је 
зах те вао да се у уго во ре укљу чи и кла у зу ла о су спен зи ји уко ли ко 
се не по шту ју људ ска пра ва, де мо крат ска на че ла и за ко ни тр жи шне 
при вре де.24) 

Број ност пост ко му ни стич ких др жа ва ко је су из ра зи ле же љу да 
по ста ну чла ни це европ ског клу ба на те ра ло је ЕУ да фор му ли ше 
све о бу хват не усло ве за члан ство. Усло ви су по ста вље ни 1993. го-
ди не на Са ми ту у Ко пен ха ге ну - др жа ва ко ја же ли да по ста не чла-
ни ца мо ра ис пу ни ти сле де ће усло ве:

1. По ли тич ке усло ве-ста бил ност ин сти ту ци ја, вла да ви ну пра-
ва, по што ва ње људ ских пра ва и пра ва ма њи на;

2. Еко ном ске усло ве-функ ци о ни са ње тр жи шне при вре де;

22) Frank Schim mel fen nig, „EU po li ti cal ac ces sion con di ti o na lity af ter the 2004 en lar ge-
ment:con si stency and ef fec ti ve ness“, JournalofEuropeanPublicPolicy,Routledge,London, 
Vol. 15, No. 6, 2008, p. 918.

23) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 20.
24) Ka ren Smith, „The use of po li ti cal con di ti o na lity in the EU’s re la ti ons with third co un tri es: 

How ef fec ti ve?“,op. cit.,p. 262.
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3. Аcquiscommunautaire -  спо соб ност им пле мен та ци је прав-
них те ко ви на Уни је.25)

Не сум њи во је да су ова ко де фи ни са ни усло ви ши ро ко по ста-
вље ни и да се ЕУ усло вља ва ње у ова квом об ли ку до ста раз ли ку је 
од кла сич ног усло вља ва ња ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту-
ци ја. Код кла сич ног усло вља ва ња на кон ис пу ње них усло ва сле ди 
на гра да, а у овом слу ча ју са ста но ви шта cost-be ne fit ана ли зе, за др-
жа ве ко је ис пу не Ко пен ха шке усло ве по тен ци јал на на гра да –члан-
ство, на ла зи се на кра ју јед ног ду гог про це са. Би тан аспект усло-
вља ва ња је сте тран фор ми са ње по ли тич ких и еко ном ских си сте ма 
пост ко му ни стич ких др жа ва од но сно „њи хо вим ис пу ња ва њем сма-
њу је се ри зик да по тен ци јал не но ве чла ни це по ста ну  по ли тич ки 
не ста бил не и еко ном ски те рет за ЕУ“.26) 

Усло вља ва ње др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе мо же се 
по де ли ти у две фа зе: пр ва фа за тра је до 1997. го ди не и дру га од 
1997. до 2004. Пр ву фа зу ка рак те ри ше тран сфор ма ци ја дру штве-
них и по ли тич ких си сте ма ових др жа ва и мул ти ла те рал ни оквир за 
при пре ма ње при дру же них др жа ва за члан ство. То зна чи да су одр-
жа ва ни ре дов ни за јед нич ки су сре ти ми ни ста ра др жа ва чла ни ца и 
при дру же них др жа ва на ко ји ма је раз ма тран на пре дак ових зе ма ља 
у ис пу ња ва њу ко пен ха шких усло ва.27) Од 1997. го ди не пре ла зи се 
на би ла те рал ни при ступ са не што по ја ча ним усло вља ва њем у ко ме 
Ко ми си ја јед ном го ди шње да је из ве штај о све у куп ној по ли тич кој и 
еко ном ској си ту а ци ји у сва кој при дру же ној др жа ви. По ред то га од 
1998. го ди не уво де се Парт нер ства за при јем у ко ји ма се де фи ни-
шу при о ри те ти на ба зи ко пен ха шких усло ва а ко ја се скла па ју са 
сва ком др жа вом. 

Нај ин те ре сант ни ји при мер по ли тич ког усло вља ва ња ме ђу др-
жа ва ма цен трал не и ис точ не Евро пе је сте при мер Сло вач ке. На кон 
по чет ног „де мо крат ског за но са“ 1994. го ди не је на власт до шао 
Вла ди мир Ме чи јар чи ји вла да ви ну до 1998. го ди не не ки ауто ри 
опи су ју као „ти ра ни ју ве ћи не“.28) Ме чи јар је као пр ми јер кон цен-

25) He at her Grab be, „A Part ner ship  for Ac ces sion? The Im pli ca ti ons of EU Con di ti o na lity for 
the Cen tral and East Euro pean Ap pli cants“, RobertShumanCentreWorkingPaper, 12/99, 
Euro pean Uni ver sity In sti tut, Flo ren ce, 1999, p. 4.

26) He at her Grab be, TheEU’stransformativepowerEuropeanizationthroughconditionalityin
CentralandEasternEurope, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2006, p.2 7.

27) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 23.
28) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel,„Cost, Com mit ment and com pli an ce: 

The im pact of EU De moc ra tic Con di ti o na lity on La tvia, Slo va kia and Tur key“, op. cit.,p. 
503.
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три сао сву власт у сво јим ру ка ма, из ме ђу оста лог иг но ри сао је од-
лу ке не за ви сних су до ва, кон тро ли сао ме ди је, хап сио пред став ни ке 
опо зи ци је.29) ЕУ је због ова квог не по што ва ња по ли тич ких усло ва 
од лу чи ла да Сло вач ка не пре ђе у на ред ну фа зу-от по чи ња ња пре-
го во ра о члан ству. Ме ђу тим, Спо ра зум о при дру жи ва њу ни је су-
спен до ван већ је са мо би ла из ло же на по ја ча ним дру штве ним при-
ти сци ма из Ко ми си је и Са ве та. Би ло је ја сно да Сло вач ка мо ра да 
про ме ни власт ка ко би пре шла у на ред ну ета пу. Ме чи јар је остао 
на вла сти цео ман дат али ипак су гра ђа ни под ле гли при ти сци ма из 
ЕУ и на сле де ћим из бо ри ма 1998. го ди не ус кра ти ли му по др шку. 

ЕУУСЛОВЉАВАЊЕИЗАПАДНИБАЛКАН
–СЛУЧАЈСРБИЈЕ

Усло вља ва ње се на ла зи у сре ди шту од но са Европ ске уни-
је и зе ма ља За пад ног Бал ка на. Оно се у ве ли кој ме ри раз ли ку је 
од усло вља ва ња ко је је при ме ње но пре ма др жа ва ма цен трал не и 
ис точ не Евро пе. Ви ше је раз ло га то ме: на сле ђе ра то ва на про сто-
ру бив ше Ју го сла ви је (са рад ња са Ме ђу на род ним три бу на лом за 
зло чи не по чи ње не на про сто ру прет ход не Ју го сла ви је), про блем 
су ве ре но сти (Бо сна и Хер це го ви на, Ко со во, Ма ке до ни ја, Ср би ја 
и Цр на Го ра док су функ ци о ни са ле као др жав на за јед ни ца), не до-
вољ на еко ном ска раз ви је ност ре ги о на, не из ве сност члан ства (др-
жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе има ле су си гур ну „шар га ре пу“30) 
– члан ство у ЕУ док су др жа ве За пад ног Бал ка на тек 2003. го ди не 
на Са ми ту у Со лу ну до би ле пер спек ти ву по тен ци јал них чла ни ца). 
Из све га на ве де ног па да у очи то да је ле стви ца за члан ство др жа-
ва За пад ног Бал ка на у ЕУ по ста вље на мно го ви ше не го што је то 
био слу чај у прет ход ном про ши ре њу. Број ност усло ва до ве ла је до 
то га да ЕУ пре ма овим др жа ва ма при ме ни мул ти ди мен зи о нал ни 
при ступ усло вља ва њу.31) Ова кав при ступ об је ди њу је у се би ко пен-
ха шке усло ве, усло ве ве за не за цео ре ги он ( ре ги о нал ни при ступ, 

29) Frank Schim mel fen nig, Ste fan En gert, He i ko Kno bel,„Cost, Com mit ment and com pli an ce: 
The im pact of EU De moc ra tic Con di ti o na lity on La tvia, Slo va kia and Tur key“, op. cit. p. 
502.

30) Ot hon Ana sta sa kis, Di mi tar Bec hev, „EU Con di ti o na lity in So uth East Euro pe:Brin ging 
Com mit ment to the Pro cess“, SouthEastEuropeanStudiesProgrammeEuropeanStudies
Centre, St An tony’s Col le ge Uni ver sity of Ox ford, 2003, p. 4.

31) Ot hon Ana sta sa kis, Di mi tar Bec hev, „EU Con di ti o na lity in So uth East Euro pe:Brin ging 
Com mit ment to the Pro cess“, op. cit., p. 5.
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Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња) и до дат не усло ве ве за не за 
сва ку др жа ву по је ди нач но. 

Ре ги о нал ни при ступ ство рен је 1997. го ди не на кон за вр шет ка 
ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Њи ме је уве де на ре ги о нал-
на ди мен зи ја усло вља ва ња кроз де фи ни са ње по ли тич ких и еко-
ном ских усло ва ко је пет др жа ва ре ги о на (Ал ба ни ја, Хр ват ска, Ма-
ке до ни ја, СР Ју го сла ви ја и Бо сна и Хер це го ви на) тре ба да оства ре 
али без ика квог из гле да при бли жа ва ња ЕУ.32) По ред оп штих усло-
ва-по што ва ња де мо кра ти је, људ ских пра ва и пра ва ма њи на, спи ску 
ових усло ва до да ти су и ре ги о нал на са рад ња ( ре кон струк ци ја и 
по ми ре ње) као и по што ва ње оба ве за ко је про из ла зе из ми ров них 
спо ра зу ма ( Деј тон ско-па ри ског и Ер дут ског, ка сни је су до да ти Ку-
ма нов ски и Охрид ски). 1999. го ди не на кон тра гич них до га ђа ја на 
Ко со ву и Ме то хи ји, ре ги о нал ни при ступ ко ји се по ка зо не е фи ка-
сним за ме њу је ње го ва ам би ци о зни ја вер зи ја – Про цес ста би ли за-
ци је и при дру жи ва ња ко ја ће по ред уна пре ђе них ста рих ин стру-
ме на та др жа ва ма За пад ног Бал ка на да ти мо гућ ност при бли жа ва ње 
ЕУ, на рав но, не од сту па ју ћи од по ли ти ке усло вља ва ња као иде је 
во ди ље. Основ ни ин стру мен ти про це са је су Уго во ри о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу ко ји ма др жа ве за пад ног Бал ка на по ста ју 
при дру же не др жа ве ЕУ. 33) Ре ги о нал на ком по нен та се не за по ста-
вља та ко да је ре ги о нал на са рад ња је дан од кључ них усло ва за 
при бли жа ва ње Уни ји. Ни ка ко не сме мо за бо ра ви ти и по што ва ње 
оба ве за из по ме ну тих ми ров них спо ра зу ма бу ду ћи да су штин ски 
услов за оце ну на прет ка  Ср би је на европ ском пу ту је сте са рад ња 
са три бу на лом за рат не зло чи не по чи ње не на про сто ру бив ше Ју го-
сла ви је. Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња уна пре ђен је 2003. 
на са ми ту у Со лу ну ка да је пр ви пут ја сно ре че но да су др жа ве за-
пад ног Бал ка на „по тен ци јал не чла ни це ЕУ“. 

Ана ли за усло вља ва ња на при ме ру Ср би је нај бо љи је до каз то-
га да је усло вља ва ње не га ти ван ин стру мент с об зи ром да се исто-
ри јат од но са Ср би је и ЕУ  мо же ока рак те ри са ти као кон стант но 
из ну ђи ва ње од но сно по ли ти ка стал них при ти са ка.34) У при лог те зи 
да је усло вља ва ње јед на ко из ну ђи ва ње го во ри не ко ли ко чи ње ни ца: 
не јед нак од нос мо ћи из ме ђу усло вље не др жа ве и ЕУ, уни ла те рал но 

32) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 27.
33) Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja, op. cit., str. 30.
34) Ot hon Ana sta sa kis, Di mi tar Bec hev, „EU Con di ti o na lity in So uth East Euro pe: Brin ging 

Com mit ment to the Pro cess“, op. cit., p. 16.
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де фи ни са ње и ре де фи ни са ње усло ва35), че сто по ста вља ње не ре ал-
них усло ва ка ко би се те же до шло до ис пу ње ња, по ли ти ка шта па и 
шар ге ре пе ко ја се на при ме ру Ср би је мо же опи са ти ви ше као са мо 
по ли ти ка шта па. 

СФРЈ је би ла пр ва др жа ва ко ја је пот пи са ла Спо ра зум о тр-
го ви ни и са рад њи са ЕЕЗ још 1970. го ди не та ко да је по то ме би-
ла ис пред др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе ко је су тек на кон 
сло ма ко му ни зма пот пи са ле та кву вр сту спо ра зу ма. По чет но до бра 
по зи ци ја у ко јој је би ла пре о кре ну ла се за по след њих 20 го ди на 
у убе дљи во по след ње ме сто ко је Ср би ја да нас за у зи ма у од но су 
на оста ле зе мље За пад ног Бал ка на. Нај пре је по ме ну ти спо ра зум 
су спен до ван ка да су из би ли су ко би на те ри то ри ји бив ших ју го сло-
вен ских ре пу бли ка Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не а за тим је уве-
ден и па кет санк ци ја од ко јих су не ке (еко ном ске) оста ле све до 
2000. го ди не и оба ра ња ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Све то 
вре ме ЕУ је др жа ла шар га ре пу-уки да ња санк ци ја и до би ја ња пу не 
еко ном ске по мо ћи (са мо гра до ви и оп шти не у ко ји ма је на вла сти 
би ла опо зи ци ја до би ја ли су по моћ кроз про грам Енер ги ја за де-
мо кра ти ју36)) али је услов за то био ус по ста вља ње де мо крат ског 
по ли тич ког си сте ма од но сно сме на вла сти на че лу са Ми ло ше ви-
ћем. Са ве зна ре пу бли ка Ју го сла ви ја по ста ла је пу но прав ни члан 
про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња од мах на кон пе то ок то бар-
ских про ме на-но вем бра 2000. на са ми ту у За гре бу. Ме ђу тим, про-
цес усло вља ва ња/из ну ђи ва ња не за вр ша ва се та да. На про тив, чи ни 
се да оно од тог мо мен та по ста је ин тен зив ни је и уоч љи ви је не са мо 
гле да но из по зи ци је ели те већ и са ста но ви шта обич них гра ђа на. 

(Не)ис пу ња ва ње ха шког усло ва по ка за ло се кључ ним у на-
прет ку Ср би је у про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Та ко ђе, 
до би ја ње аме рич ке по мо ћи би ло је де тер ми ни са но са рад њом са 
Три бу на лом. При мер за то је сте ис по ру чи ва ње бив шег пред сед ни-
ка СРЈ Сло бо да на Ми ло ше ви ћа Ха гу у по след њем тре нут ку пред 
ис ти ца ње ро ка за до би ја ње аме рич ке еко ном ске по мо ћи.37) Од до-
би ја ња Сту ди је из во дљи во сти ко ја пред ста вља пр ви прет ко рак у 
про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња па све до пот пи си ва ња 

35) Ot hon Ana sta sa kis, Di mi tar Bec hev, „EU Con di ti o na lity in So uth East Euro pe: Brin ging 
Com mit ment to the Pro cess“, op. cit., p. 12.

36)  Mi li ca De le vić Đi las, Evropskaunijaipolitikauslovljavanja,op. cit., str. 35. 
37) Flo ren ce Hart man, „The ICTY and EU con di ti o na lity“, Warcrimes,conditionalityandEU

integration in theWesternBalkans, ( ed. Judy Batt, Je le na Ob ra do vic-Woc hnik), Cha il lot 
Pa per,  No. 116, In sti tut for se cu rity Stu di es, Pa ris, 2009, p. 74.
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Спо ра зу ма о при дру жи ва њу, сва ки ме ђу ко рак је био пра ћен је про-
це ном са рад ње са Ха шким три бу на лом. 2005. Ср би ја и Цр на Го ра 
ко је су та да још увек чи ни ле др жав ну за јед ни цу до би ле су „шар-
га ре пу“ у ви ду по зи тив ну оце ну Сту ди је из во дљи во сти (Fe a si bi-
lity study) тек на кон ис по ру чи ва ња 14 ге не ра ла Ха гу. На кон то га 
усле дио је но ви „штап“ у ви ду су спен зи је пре го во ра о спо ра зу му о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ма ја 2006. го ди не по што је оце ње-
но да Ср би ја не са ра ђу је до вољ но са Три бу на лом бу ду ћи да ше сто-
ри ца оп ту же них на че лу са Рат ком Мла ди ћем и Ра до ва ном Ка ра-
џи ћем ни су ис по ру че ни.38)  Су спен зи ја пре го во ра тра ја ла је све до 
сре ди не 2007. ка да је Ср би ја ис по ру чи ла још два ге не ра ла – То ли-
ми ра и Ђор ђе ви ћа што је у ЕУ про ту ма че но као пред у зи ма ње кон-
крет не ак ци је у са рад њи са Три бу на лом. Пре го во ри су на ста вље ни 
и уско ро и за вр ше ни али је пот пи си ва ње спо ра зу ма од ло же но због 
не до вољ не по све ће но сти Ср би је про на ла же њу дво ји це пр во оп ту-
же них. Спо ра зум је ипак па ра фи ран у но вем бру 2007. го ди не али 
је за ње го во пот пи си ва ње ипак мо ра ло да се са че ка још не ко вре-
ме. У том пе ри о ду пред сед ник Вла де Во ји слав Ко шту ни ца умо рио 
се од по ли ти ке усло вља ва ња/из ну ђи ва ња ко ја је пра ће на кон стант-
ним при ти сци ма и кре нуо је да се дис тан ци ра од ЕУ. То је пра ће но 
по ра стом ан ти-за пад ног рас по ло жења на срп ској по ли тич кој сце ни 
и ја ча њем де сни чар ске пар ти је – Срп ске ра ди кал не стран ке. Све је 
кул ми ни ра ло у пр вој по ло ви ни 2008. го ди не ка да су пр во одр жа ни 
пред сед нич ки из бо ри на ко ји ма је у тр ци из ме ђу де сни чар ског и 
про е вроп ског кан ди да та по бе дио овај дру ги (као „шар га ре па“ су 
три да на пре из бо ра от по че ли пре го во ри о ви зној ли бе ра ли за ци-
ји39))  а за тим и јед но стра ним про гла ше њем не за ви сно сти ју жне 
срп ске по кра ји не до шло је до ко лап са вла де на че лу са пре ми је ром 
Ко шту ни цом. Ка ко би де ли мич но убла жи ли бол због гу бит ка Ко со-
ва а са дру ге стра не да ли „ве тар у ле ђа“ про е вроп ским сна га ма на 
пред сто је ћим пар ла мен тар ним из бо ри ма, 29. апри ла 2008. го ди не 
пот пи сан је Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. Ипак, ова 
„шар га ре па“ ни је би ла пот пу на јер је сту па ње на сна гу спо ра зу-
ма за ви си ло од то га да ли је свих 27 др жа ва за до вољ но са рад њом 
Ср би је са Три бу на лом. Са ста но ви шта уну тра шње по ли ти ке, то је 
би ло до вољ но да про е вроп ска ко а ли ци ја до би је из бо ре. Од 2008. 

38)  Ibid.
39) 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, p. 374.
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го ди не до да нас Спо ра зум о при дру жи ва њу још увек ни је сту пио 
на сна гу иако је је дан од пр во оп ту же них Ра до ван Ка ра џић ју ла 
2008. ис по ру чен Три бу на лу. Раз лог то ме по но во тре ба тра жи ти у 
не до вољ ној ан га жо ва но сти срп ских вла сти у ло ци ра њу и хва та њу 
пре о ста ле дво ји це оп ту же них – Рат ка Мла ди ћа и Го ра на Ха џи ћа.

Са да ће мо се вра ти ти на по чет не хи по те зе о ефи ка сно сти ЕУ 
усло вља ва њу ко је је из нео Ши мел фе ниг и не ке од њих про ве ри ти 
на при ме ру Ср би је. Нпр. хи по те за члан ства ко ја ка же да што је уда-
ље ни је члан ство то је усло вља ва ње ма ње ефи ка сно у пот пу но сти 
је тач на у слу ча ју Ср би је бу ду ћи да 10 го ди на на кон об на вља ња 
од но са Ср би је и ЕУ, Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
ни је још увек сту пио на сна гу а по тен ци јал но члан ство из гле да ни-
кад да ље. Дру га чи је ре че но, усло вља ва ње је не е фи ка сно уко ли ко 
се члан ство на ла зи на ду гач ком шта пу. Да ље, хи по те за тро шко-
ва ка же да што су ма њи по ли тич ки тро шко ви до ма ће вла сти то је 
усло вља ва ње ефи ка сни је што зна чи да уко ли ко вла да ни је спрем-
на да ис пу ни по ста вље не усло ве јер се бо ји гу бит ка вла сти, у том 
слу ча ју усло вља ва ње ни је ефи ка сно. Ову те зу по твр ђу је по на ша-
ње вла де Во ји сла ва Ко шту ни це ко ји ни је же лео да под не се ве ли ке 
по ли тич ке тро шко ве ка да је услед не до вољ не са рад ње Ср би је  са 
Три бу на лом ЕУ су спен до ва ла пре го во ре.40)  Хи по те за ја сних усло-
ва го во ри о то ме да што су усло ви ја сни је де фи ни са ни то су ве ће 
шан се за ефи ка сно усло вља ва ње. У слу ча ју Ср би је усло ви ко ји се 
од но се на Хаг је су ја сно де фи ни са ни и са тог ста но ви шта усло-
вља ва ње је пот пу но ефи ка сно јер сва ки на ред ни ко рак Ср би је у 
европ ским ин те гра ци ја ма за ви си упра во од ис пу ње ња овог усло ва. 
Оно што ме ђу тим ни је ја сно са свим је сте хо ће ли при зна ње Ко со ва 
у јед ном тре нут ку по ста ти услов за члан ство Ср би је у ЕУ. Уко ли ко 
се то по твр ди као услов, мо же мо ре ћи да усло ви ипак ни су ја сно 
по ста вље ни.

* 
*     *

ЕУ усло вља ва ње пре ма зе мља ма За пад ног Бал ка на се у зна-
чај ној ме ри раз ли ку је од усло вља ва ња ко је је на ста ло па ра лел но са 
по ли ти ком про ши ре ња ЕУ на ис ток.  Рат но на сле ђе на овом про-
сто ру узро ко ва ло је ус по ста вља ње не ких но вих усло ва од ко јих је 

40) Frank Schim mel fen nig, „EU po li ti cal ac ces sion con di ti o na lity af ter the 2004 en lar ge ment: 
con si stency and ef fec ti ve ness“, p. 930.
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онај ко ји се од но си на са рад њу са Ха шким три бу на лом и ис по ру-
чи ва ње рат них зло чи на ца нај о мра же ни ји ме ђу зе мља ма За пад ног 
Бал ка на. Ње го во ис пу ње ње је уско по ве за но са на прет ком зе ма ља 
у про це су европ ских ин те гра ци ја при че му се ми сли кон крет но на 
Ср би ју и Хр ват ску (пре го во ри о члан ству Хр ват ске  ни су от по че ли 
све док се ге не рал Го то ви на ни је на шао у Ха гу41)). 

Из по зи ци је Ср би је мо же се ре ћи да че сто из гле да да ЕУ на-
мер но ви со ко по ста вља ле стви цу у ви ду усло ва ко је тре ба ис пу ни-
ти  ка ко би др жа ве кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те др жа ла по-
да ље од члан ства јер је код ње при су тан „за мор од про ши ре ња“.42) 
Иако зва нич ни ци ЕУ то де ман ту ју, др жа ве за пад ног Бал ка на су 
дис кри ми ни са не у од но су на др жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе 
због не из ве сно сти члан ства и број них до дат них усло ва. О то ме да 
ли ће и ка да ће ове др жа ве па и Ср би ја ме ђу њи ма по ста ти чла ни-
це ЕУ, су ви шно је ли ци ти ра ти. Раз лог ле жи у то ме што је од лу-
ка о члан ству пр вен стве но по ли тич ка од лу ка ко ја не за ви си са мо 
од ис пу ње ња усло ва. Као при мер за то је сте при ма ње Бу гар ске и 
Ру му ни је ко је ни су у пот пу но сти ис пу ни ле усло ве из Ко пен ха ге-
на. Упра во ова ква по ли ти ка „ду плих стан дар да“ до во ди у сум њу 
оправ да ност усло вља ва ња. Та ко ђе, ова ква по ли ти ка ЕУ иза зи ва 
љут њу и код гра ђа на и код по ли тич ких зва нич ни ка и до во ди до по-
ра ста евро скеп ти ци зма у овим зе мља ма.43)

ЈеlenaB.Todorovic
SERBIAANDEUCONDITIONALITY

Summary
The subject of this paper is the conditionality, the term
which is thecoreof therelationsbetweenstatesand in
ternationalorganizations.Firststepistodefinethecon
ceptofconditionalityandafterthatthefocusisontheEU
conditionality that represents themost succesful formof
theconditionality.Thebasichypothesisisthatthesuccess
ofEUenlargementpolicyisbaseddominantlyontheEU
conditionality.Thesecondpartanalyzesthe(in)effective
nessofEUconditionalityintheWesternBalkanswithspe
cialattentiontothecaseofSerbia.Theaimofthisarticle

41) Frank Schim mel fen nig, „EU po li ti cal ac ces sion con di ti o na lity af ter the 2004 en lar ge ment: 
con si stency and ef fec ti ve ness“, op. cit., p. 929.

42) 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“, op. cit., p. 372.

43) Је ле на То до ро вић, „Евро скеп ти ци зам у зе мља ма Европ ске уни је“, Српскаполитичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 245.



- 198 -

СРБИЈАИПОЛИТИКАУСЛОВЉАВАЊАЕВРОПСКЕ...ЈеленаБ.Тодоровић

istousetheoreticalanalysistogetherwithananalysisof
thepracticalfunctioningoftheEUconditionalityinorder
to explainwhat the real results of this policy are.Mea
ningoftheEUconditionalityisinitsprimaryfeaturethe
principleof„stickandcarrot“bywhichitaffectsthedesi
redbehaviorofallthosecountriesthatareinthewaiting
roomforEUmembership.
Keywords:EU conditionality, Serbia,WesternBalkans,
Stabilizationandassociationprocess.
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Resume
Conditionalityisatermoftenusedinpoliticaldiscourse
andineveryday’sspeech.Inbothcasesthistermsuggests
anunequal relationship inwhich thereare twoormore
socialactorsinwhichatleastoneismorepowerfulthan
othersandabletoinfluencebehaviorofotheractors.This
isthereasonwhyisconditionalityoftenusedwithanega
tivesignification.
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Conditionalityininternationalrelationsisnotnewinthe
20thcentury,butitonlytakesanotherform.EUhasrai
sedconditionalitytothelevelofstrategythatfollowedthe
EU’senlargementtotheeast.Enlargementispassedrela
tivelysuccessfullybutthenitcametotheWesternBalkans,
includingSerbiaandtheEUconditionalitywasgivenan
entirelynewdimension.Legacyofwarcausedtheestablis
hmentofnewconditionsincludingthehardestonetoachi
evecooperationwiththeICTY.Thisconditionisessential
forassessingprogressintheaccessioncountries.Hague
providedaconstantpressureofpopulationinSerbiasoit’s
nosurprise thatsupport forEUintegrationisdeclining.
Policy of “double standards” is the additional reason
fordissatisfactionofSerbiancitizens. Suchapolicycon
tributestoanincreaseоftheresignationofSerbianciti
zenswhowerenoticeablytiredfromconstantpressureco
mingfromEuropeandwhicharefarfromtheend.Evenif
thebenchmarksaremet,membershipintheEUdepends
notonlyonthisbutonthepoliticalwillfrommembersta
teswhetherornotacountryiswelcomedtothe“club”.

 Овај рад је примљен 5. маја 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. јуна 
2011. године.
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