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Сажетак
Истраживање у овом раду обухвата утицај Европ
скеунијенарегионЗападногБалкана1)крозпрограмеи
доступностфондовапретприступнепомоћи,тепро
учавањеианализутенденцијаиусловаусавременом
свијетуинтеграционихпроцесаутврђујућипотенци
јале,предностииперспективезарегионкојеизових
условапроизилазе.Истраженајенеопходнострегио
налнесарадњеземаљарегионаЗападногБалкана,ди
ректнаииндиректнафинансијскапомоћкрозпрогра
меидонације,теразличитеформетрговинскихита
рифнихпреференцијалакојимаЕвропскаунијаутиче
надржавеупроцесуинтеграције.Уистраживањусу
анализираниразличититеоријскиприступиевропској
интеграцијиипроцесикојисеодвијајуупракси.
Напредак у европским интеграционим процесима се
огледаусталномпроцесупроширењаЕвропскеуније.
Стабилност институција које осигуравају демокра
тију,владавинуправа,поштовањељудскихправаиза
штитумањина, постојањефункционалнетржишне
привреде,способнедасеносисапритискомконкурен
цијеитржишнимснагамаунутарУније,способност
преузимања обавеза чланства, укључујући приврже
ност циљевима политичке, економске и монетарне
унијеоквирнисуусловикојесведржавеморајузадо
вољитиуциљустицањастатусапуноправногчлана
Европскеуније.

1) За пад ни Бал кан под ра зу ми је ва под руч је за пад но од Грч ке и ју жно од Сло ве ни је. Об у-
хва та Ал ба ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну, Цр ну Го ру, Хр ват ску, Ма ке до ни ју и Ср би ју.
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Кључне ријечи: Европска унија; Западни Балкан; ин
теграција;фондовипомоћи:Ипа,Кардс,Фар;

Pро цес ши ре ња европ ских ин те гра ци ја упо ре дан је и кон вер ген-
тан од са мог осни ва ња Европ ске уни је. Иза зо ви про ши ре ња 

ука зу ју на по зи ти ван ути цај на еко ном ски раст, по раст ин ве сти ци ја 
др жа ва чла ни ца нај че шће у сек то ре бан кар ства, енер ги је и те ле-
ко му ни ка ци ја, ауто ин ду стри је и отва ра ња тр го вач ких ла на ца што 
ути че на раз вој ин фра струк ту ре у но вим чла ни ца ма. Ком би но ва-
ни ин пут но вих тех но ло ги ја и фи нан сиј ских ин ве сти ци ја, во ди ре-
струк ту ри ра њу ста рих и раз во ју но вих ин ду стри ја ових зе ма ља. 
Ус по ста вља ње европ ских стан дар да хар мо ни за ци је укуп ног за-
ко но дав ства, во ди по ра сту кон ку рент но сти и по го ду је раз во ју по-
слов ног окру же ња.

Све зе мље За пад ног Бал ка на би ле су ди рект но или ин ди рект но 
по го ђе не рат ним су ко би ма. По сли је ра та и санк ци ја по кре ну ти су 
про гра ми об но ве али они ни су да ли оче ки ва не ре зул та те иако су 
зе мље ре ги о на до би ле 20 ми ли јар ди еура по мо ћи у пе ри о ду 1996-
2004 го ди не. Про гра ми су до при ни је ли об но ви фа бри ка, исто риј-
ских спо ме ни ка, по ве ћа ли су ма кро е ко ном ску ста бил ност али ни су 
успје ли об но ви ти по ки да не при вред не ве зе, по кре ну ти про фи та-
бил не по сло ве или при ву ћи ве ћа стра на ула га ња.  

До шло је и до па ра док сал не си ту а ци је да су чла ни це Европ ске 
уни је по ста ле не ке ис точ но е вроп ске др жа ве ко је су при је два де сет 
го ди на за о ста ја ле за бив шом Ју го сла ви јом. Зе мље За пад ног Бал ка-
на се кроз по себ ну стра те ги ју Про цес ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња, а од 2004. го ди не и кроз Европ ско парт нер ство, те уз европ-
ске про гра ме по др шке под сти чу на ста би ли за ци ју дру штве ног, еко-
ном ског, со ци јал ног, тр жи шног и сва ког дру гог аспек та, да би се 
тек на кон то га сте кли усло ви за по сте пе но при сту па ње Европ ској 
уни ји. 

У Лук сем бур гу 1997. го ди не Са вјет ми ни ста ра Европ ске уни-
је је утвр дио за јед нич ку стра те ги ју пре ма зе мља ма За пад ног Бал-
ка на. Стра те ги ја је до би ла на зив Ре ги о нал ни при ступ. Је дан од 
раз ло га је дин стве ног при сту па овим зе мља ма је по тре ба очу ва ња 
без бјед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну гдје су се не дав но од ви ја ли 
ору жа ни су ко би. Европ ска уни ја је утвр ди ла и тзв. по ли ти ку усло-
вље но сти ко јом се по ста вља ју од ре ђе ни за хтје ви пред све зе мље 
ре ги о на, то су оп шти усло ви и пред сва ку др жа ву по је ди нач но, то 
су спе ци фич ни усло ви. Ре ги о нал ни при ступ је 1999. го ди не ево лу-
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и рао у Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Др жа ве об у хва ће не 
овим про це сом су по тен ци јал ни кан ди да ти за члан ство у Уни ји. 

ПРОГРАМКАРДС

Као по моћ зе мља ма За пад ног Бал ка на за уче шће у Про це-
су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, Европ ска уни ја је у де цем бру 
2000. ак ти ви ра ла фи нан сиј ски про грам по мо ћи под на зи вом Кардс 
(Про грам по мо ћи за јед ни це за об но ву, раз вој и ста би ли за ци ју) а 
од 2007. го ди не ско ро сви фон до ви  за по моћ кан ди да ти ма и по-
тен ци јал ним кан ди да ти ма об је ди ње ни су у окви ру про гра ма IPA за 
прет при ступ ну по моћ.2)

Табела(1)СредстваиздвојенаизCARDSпрограмапрема
државамакорисницама,запериодод2001.до2003.године3)

СредстваиздвојенаизCARDSпрограма

Држава 2001. 2002. 2003. УКУПНО %

Албанија 37.500,000 44.900,000 46.500,000 128.900,000 7%

БиХ 105.230,000 85.207,295 75.234,894 265.672,189 15%

ЦрнаГора 17.702,169 13.000,000 13.500,000 44.202,169 2%

Хрватска 57.821,570 59.000,000 62.000,000 178.821,570 10%

Косово 149.500,000 137.900,000 49.000,000 336.400,000 19%

Македонија 56.317,718 36.500,000 38.500,000 131.317,718 7%

Србија 198.825,349 179.707,783 229.000,000 607.533,132 34%

Регионални
програми 20.000,000 43.500,000 31.500,000 95.000,000 5%

УКУПНО 642.896,806 599.715,078 545.234,894 1.787.846,778 100%

Ди рек ти вом Европ ског са вје та бр. 2666/2000 до не се на је Од-
лу ка о из два ја њу сред ста ва од 4,65 ми ли јар ди еура ко ја ће се ре а-
ли зо ва ти до 2006. го ди не. Овим про гра мом за мје њен је про грам 
Фар (*енг. PHARE). Сред ства до би је на кроз Кардс су бес по врат на. 

2) Ви ше о Ин стру мен ту за прет при ступ ну по моћ IPA на стра ни ци:
http://www.euro pa.ba/fi les/docs/pu bli ca ti ons/bh/IPA_bro su ra_2009_bh.pdf
3) Из вор: Про цје на по мо ћи др жа ва ма За пад ног Бал ка на пре ма уред би CARDS 2666/2000. 

Љер ка Мин тас-Хо дак, УводуЕвропскуунију, Ма те, За греб, 2004, стр. 322.
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Ди рект ни ко ри сни ци су би ли др жав не ин сти ту ци је на свим ни во и-
ма, јав не ин сти ту ци је, ор га ни за ци је ко је пру жа ју по моћ по слов ним 
су бјек ти ма, удру же ња, фон да ци је и не вла ди не ор га ни за ци је. 

Сред ства по мо ћи кроз про грам Кардс би ла су на ми је ње на за: 
● об но ву, по вра так из бје гли ца и ра се ље них ли ца и ста би ли за-

ци ју ре ги о на За пад ног Бал ка на,
● ства ра ње ин сти ту ци о нал ног и прав ног окви ра за по др шку 

де мо кра ти ји, вла да ви ни пра ва и за шти ти људ ских и ма њин-
ских пра ва, кон со ли да ци ји ци вил ног дру штва, не за ви сно сти 
ме ди ја и ја ча њу мје ра за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла,

● одр жи ви еко ном ски раз вој и тр жи шно ор јен ти са не еко ном-
ске ре фор ме,

● дру штве ни раз вој са по себ ним на гла ском на сма ње ње си ро-
ма штва, јед на кост по ло ва, обра зо ва ње, струч но уса вр ша ва-
ње и за шти ту жи вот не сре ди не,

● раз вој тје шњих ве за из ме ђу зе ма ља ко ри сни ка као и из ме ђу 
тих зе ма ља и Европ ске уни је и зе ма ља кан ди да та за члан-
ство у Европ ској уни ји,

● ја ча ње ре ги о нал не, ме ђу др жав не, пре ко гра нич не и ме ђу ре-
ги о нал не са рад ње из ме ђу зе ма ља ко ри сни ца као и из ме ђу 
њих и Европ ске уни је и дру гих зе ма ља у ре ги о ну.

Кардс је био по ди је љен у дви је ком по нен те: на ци о нал ну и ре-
ги о нал ну. Кроз на ци о нал ну ком по нен ту по моћ је усмје ре на на пет 
при о ри те та: 

1. де мо крат ску ста би ли за ци ју,
2. ин сти ту ци о нал но ја ча ње,
3. еко ном ски и со ци јал ни раз вој,
4. жи вот на сре ди на и при род ни ре сур си,
5. пра во су ђе и уну тра шњи по сло ви.
Ре ги о нал на ком по нен та је об у хва та ла:
1. ин те грал но упра вља ње гра ни ца ма,
2. по др шку де мо крат ској ста би ли за ци ји,
3. из град њу др жав них ин сти ту ци ја,
4. ја ча ње ре ги о нал не ин фра струк ту ре,
5. за шти ту жи вот не сре ди не.
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РЕГИОНАЛНИПРИСТУП

На кон кра ја хлад ног ра та др жа ве Цен трал не и Ис точ не Евро-
пе су се окре ну ле тран зи ци ји и члан ству у Европ ској уни ји док 
су се зе мље За пад ног Бал ка на окре ну ле дез ин те гра ци ји и су ко би-
ма. То је и је дан од глав них раз ло га по себ но об ли ко ва ног при сту па 
Европ ске уни је овом ре ги о ну. Нај ва жни ји прин ци пи раз во ја од но са 
Европ ске уни је са др жа ва ма ре ги о на су оста ли исти ка кви су би ли 
и пре ма зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе и то: нео п ход ност 
про мо ви са ња де мо кра ти је, вла да ви на пра ва, под сти ца ње еко ном-
ске тран сфор ма ци је, уна пре ђе ње ре ги о нал не са рад ње и де фи ни са-
ње прин ци па за ус по ста вља ње уго вор них од но са ко ји су јед на ки за 
све др жа ве За пад ног Бал ка на. 

По чет ни при ступ Европ ске уни је је био у ви ду за кљу чи ва ња 
спо ра зу ма о са рад њи и тр го ви ни ко ји је 1992. за кљу чен са Ал ба-
ни јом а 1998. го ди не са Ма ке до ни јом и кре и ра ње си сте ма ауто ном-
них тр го вин ских пре фе рен ци ја ла као и нео п ход не фи нан сиј ске и 
тех нич ке по др шке кроз фон до ве Фар и Кардс На пре дак у про це су 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња др жа ва ре ги о на За пад ног Бал ка на 
усло вљен је ис пу ња ва њем оба ве за по ди је ље них у три гру пе. 

Пр ву гру пу чи не оп шти усло ви за све др жа ве ко је же ле члан-
ство у Европ ској уни ји и ко ји су де фи ни са ни кри те ри ју ми ма из Ко-
пен ха ге на и Ма дри да. Дру гу гру пу чи не спе ци фич ни и за јед нич ки 
усло ви а при је све га по што ва ње ми ров них спо ра зу ма и са рад ња 
са Ме ђу на род ним кри вич ним су дом за рат не зло чи не по чи ње не на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. Тре ћа гру па усло ва се од но си на 
кон крет не усло ве за сва ку по је ди нач ну др жа ву ре ги о на. 

ПРОЦЕССТАБИЛИЗАЦИЈЕИПРИДРУЖИВАЊА

Европ ска ко ми си ја је у ма ју 1999. го ди не пред ло жи ла по се-
бан при ступ пре ма зе мља ма За пад ног Бал ка на под на зи вом Про цес 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (*енг. StabilizationandAssociation
Process – SAP ). Са вјет ми ни ста ра Европ ске уни је је при хва тио 
при је длог у ју ну 1999. го ди не и про цес је отво рен за др жа ве За пад-
ног Бал ка на а то су: Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, 
Ср би ја, Цр на Го ра и Хр ват ска. Тер мин За пад ни Бал кан је по ли тич-
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ки и ко ри сти се за раз ли ко ва ње ове гру пе др жа ва од ра ни јих ко је су 
већ ус по ста ви ле од но се са Европ ском уни јом.4)

Циљ про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња је ус по ста вља-
ње ре ги о нал не и би ла те рал не ак тив но сти ка ко би се по сти гла пр во 
ста би ли за ци ја а по том при дру жи ва ње Уни ји, уз одр жа ва ње урав-
но те же ног на прет ка ових др жа ва. Про цес ста би ли за ци је и при дру-
жи ва ња по чи ва на не ко ли ко ин стру ме на та од ко јих је нај ва жни ји 
Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (*енг. Stabilizationand
AssociationAgreementSAA). 

Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња је за сно ван и на ин си-
сти ра њу уна пре ђе ња еко ном ских и тр го вин ских од но са уну тар ре-
ги о на кроз ли бе ра ли за ци ју тр го ви не и ства ра ње зо не сло бод не тр-
го ви не, раз вој по сто је ће бу џет ске, еко ном ске и фи нан сиј ске по мо-
ћи за раз вој де мо кра ти је, ци вил ног дру штва, обра зо ва ња, из град ње 
ин сти ту ци ја уз по моћ европ ских фон до ва, пру жа ње ху ма ни тар не и 
сва ке дру ге по мо ћи угро же ним ли ци ма, ко ри ште ње но вих мо гућ-
но сти са рад ње и ја кој ре ги о нал ној по ве за но сти. При о ри тет ни циљ 
овог про це са је ства ра ње трај ног ми ра, ста бил но сти и еко ном ског 
про гре са а глав ни ин стру мен ти те по ли ти ке су: Спо ра зум о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу, еко ном ска и фи нан сиј ска по моћ кроз 
је дин стве ни про грам Кардс као глав ни фи нан сиј ски ин стру мент за 
про во ђе ње ре фор ми, де мо кра ти за ци ју дру штва на осно ва ма вла да-
ви не пра ва, раз вој по ли тич ког ди ја ло га, са рад ња у обла сти пра во-
су ђа и уну тра шњих по сло ва те ху ма ни тар на по моћ за из бје гли це, 
по врат ни ке и дру ге со ци јал но угро же не осо бе.

Кри те ри ју ми из Ко пен ха ге на су усло ви за члан ство у Европ-
ској уни ји, ко ји су по ста вље ни на са стан ку Европ ског са вје та у Ко-
пен ха ге ну 1993. го ди не. Ри јеч је о три кри те ри ју ма: по ли тич ком, 
еко ном ском и прав ном:

1. По ли тич ки - ста бил ност ин сти ту ци ја ко је оси гу ра ва ју де мо-
кра ти ју, вла да ви ну пра ва, по што ва ње људ ских пра ва и за-
шти ту ма њи на;

2. Еко ном ски - по сто ја ње функ ци о нал не тр жи шне при вре де, 
спо соб не да се но си са при ти ском кон ку рен ци је и тр жи-
шним сна га ма уну тар Уни је;

4) Др жа ве кан ди да ти за члан ство у Европ ској уни ји су: Хр ват ска, Исланд, Ма ке до ни ја, 
Цр на Го ра и Тур ска.

 По тен ци јал ни кан ди да ти су оста ле др жа ве За пад ног Бал ка на и то: Ал ба ни ја, Бо сна и 
Хер це го ви на и Ср би ја.  
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3. Прав ни - спо соб ност пре у зи ма ња оба ве за члан ства, укљу-
чу ју ћи при вр же ност ци ље ви ма по ли тич ке, еко ном ске и мо-
не тар не уни је.5)

Кри те ри јум из Ма дри да је услов за члан ство у Европ ској уни-
ји, ко ји је по ста вљен на са стан ку Европ ског са вје та у Ма дри ду 
1995. го ди не. Ри јеч је о до дат ном кри те ри ју му за члан ство у ЕУ 
кри те ри ју ми ма из Ко пен ха ге на (1993.). Овај кри те ри јум од но си се 
на при ла го ђа ва ње ад ми ни стра тив не струк ту ре са ци љем ства ра ња 
усло ва за по ступ ну и склад ну ин те гра ци ју. Под ра зу ми је ва ја ча ње 
ад ми ни стра тив не спо соб но сти и ства ра ње ефи ка сног др жав ног си-
сте ма упра ве за про во ђе ње ac qu is com mu na u ta i re-a и дру гих оба ве-
за ко је про из и ла зе из члан ства у Европ ској уни ји. Кри те ри јум из 
Ма дри да на зи ва се још ад ми ни стра тив ни кри те ри јум.

У од но су на ин стру мен те ре ги о нал ног при сту па из ко га је про-
ис те као, про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња до но си је дан ква-
ли та тив но но ви еле мент у по ли ти ку Европ ске уни је у ви ду Спо ра-
зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП).6) 

ССП пред ста вља но ву вр сту уго вор ног од но са ко јим Европ-
ска уни ја у за мје ну за ис пу ње ње од го ва ра ју ћих пред у сло ва, ну ди 
из вје сни ју европ ску пер спек ти ву др жа ва ма За пад ног Бал ка на. На 
овај на чин су у обе ди мен зи је про це са ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња, би ла те рал ној и ре ги о нал ној, ство ре ни кључ ни пред у сло ви да 
европ ска пер спек ти ва овог ре ги о на по ста не ре ал на. Ове по ли тич ке 
про мје не пра ће не су да љим ја ча њем по ли ти ке Европ ске уни је ко ја 
се огле да у:

-  уна пре ђе њу ауто ном них тр го вин ских пре фе рен ци ја ла;
- про гра му IPA ко ји је за ми је нио до са да шње про гра ме и упро-

стио по сту пак за одо бра ва ње и про сље ђи ва ње фи нан сиј ско-
тех нич ке по мо ћи;

5) Ви ше о кри те ри ју ми ма из Ко пен ха ге на: адре са до ступ на 18.12.2011. 
http://euro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ri es/glos sary/ac ces sion_cri te ria_co pen ha gue_en.htm
6) Sta bi li za tion and As so ci a tion Pro cess (SAP), је пр ви пут пред ста вљен у До ку мен ту 

Европ ске ко ми си је упу ће ном Са вје ту ми ни ста ра и Европ ском пар ла мен ту, 26.05.1999. 
„Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil and the Euro pean Par li a ment on the 
Sta bi li sa tion and As so ci a tion Pro cess for Co un tri es of So uth-Eastern Euro pe: Bo snia and 
Her ze go vi na, Cro a tia, Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via, For mer Yugo slav Re pu blic of Ma-
ce do nia and Al ba nia. COM (99) 235 fi nal, 26.05.1999“. Текст је до сту пан на ин тер нет 
адре си: http://aei.pitt.edu/3571/
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- по кре та њу по себ ног по ли тич ког фо ру ма ко ји се огле да у одр-
жа ва њу са ми та ше фо ва др жа ва или вла да др жа ва чла ни ца 
ЕУ и за пад но бал кан ских др жа ва. 

Док се Тви нинг (*енг. Twinning) про гра мом до при но си по ди за-
њу ни воа ад ми ни стра тив них спо соб но сти, Та јекс (*енг. Taiex) про-
гра мом се пру жа струч но-тех нич ка по моћ у про це су ускла ђи ва ња 
за ко но дав ства др жа ва За пад ног Бал ка на са прав ним те ко ви на ма 
7)Европ ске уни је. 

За Европ ску уни ју про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња 
пред ста вља сре ди ште по ли ти ке пре ма су сјед ном ре ги о ну и оквир 
кроз ко ји она мо же ути ца ти на при ли ке у истом. Раз ви ја ју ћи све-
о бу хват ну по ли ти ку Европ ска уни ја на сто ји да на кон два не у спје-
шна по ку ша ја по чет ком и кра јем де ве де се тих, усмје ри ова дру штва 
у прав цу ши рих европ ских, по ли тич ких и еко ном ских ин те гра ци-
о них то ко ва. Про мо ви шу ћи де мо кра ти ју, вла да ви ну пра ва, по што-
ва ње људ ских и ма њин ских пра ва, еко ном ску тран сфор ма ци ју и 
уна пре ђе ње ре ги о нал не са рад ње она на нај бо љи на чин до при но си 
по сти за њу овог ци ља. Еко ном ска, по ли тич ка и ин сти ту ци о нал на 
ста би ли за ци ја др жа ва За пад ног Бал ка на је је дан од ци ље ва спо-
ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. Њи ме се до при но си ус-
по ста вља њу и ја ча њу ста бил ног европ ског по рет ка за сно ва ног на 
Европ ској уни ји као ослон цу. На зив овог спо ра зу ма ука зу је да је 
ње го во те жи ште не са мо на ста би ли за ци ји већ и на при дру жи ва-
њу.8) 

При дру жи ва ње је та кав об лик са рад ње ко ја се по сте пе но ин-
тен зи ви ра и у пот пу но сти ре а ли зу је (оства ру је) по ис те ку, спо ра-
зу мом пред ви ђе ног, пре ла зног пе ри о да од, на при мјер, шест или 
де сет го ди на. 

При дру жи ва њем се:
– уна пре ђу ју по ли тич ки од но си из ме ђу уго вор них стра на кре-

и ра њем при мје ре ног ин сти ту ци о нал ног окви ра за по ли тич-
ки ди ја лог;

– под у пи ру ре форм ски про це си у функ ци ји ус по ста вља ња 
кон ку рент не тр жи шне при вре де и раз во ја склад них еко ном-

7) Ви ше о то ме у пу бли ка ци ји ЕУ:Makinithappen,Regionsdelivergrowthandjobs, Com-
mit tee of the Re gi ons of the Euro pean union, Euro pean Com mis sion, Di rec to ra te Ge ne ral for 
Re gi o nal Po licy; 2007.

8) ОсновниприказСпоразумаостабилизацијиипридруживању, Са вјет ми ни ста ра БиХ, 
Ди рек ци ја за европ ске ин те гра ци је БиХ; Са ра је во, 2008, стр.7;
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ских од но са и са рад ње, са пер спек ти вом ус по ста вља ња зо не 
сло бод не тр го ви не;

– под сти че ре ги о нал на са рад ња.

СПОРАЗУМОСТАБИЛИЗАЦИЈИИПРИДРУЖИВАЊУ

При мар ни циљ Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
је фор мал но при дру жи ва ње зе ма ља За пад ног Бал ка на Европ ској 
уни ји у од ре ђе ном тран зи ци о ном пе ри о ду, то ком ко јег ће на ве де не 
зе мље по сте пе но при ла го ђа ва ти сво је за ко но дав ство са нај зна чај-
ни јим стан дар ди ма и пра ви ли ма уну тра шњег тр жи шта Европ ске 
уни је. „То је олак ша но уво ђе њем ин сти ту ци о нал ног окви ра за по-
ли тич ки ди ја лог, по сте пе ним ства ра њем зо не сло бод не тр го ви не, 
ли бе ра ли за ци јом друм ског са о бра ћа ја, ус по ста вља њем ре гу ла ци-
о ног окви ра за кре та ње рад ни ка, по слов но на ста њи ва ње, пру жа ње 
услу га и кре та ње ка пи та ла, као и уго вор ним фор ма ли зо ва њем фи-
нан сиј ске и тех нич ке по мо ћи.“9)

Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу пред ста вља уго-
вор ни од нос из ме ђу ЕУ и зе ма ља За пад ног Бал ка на и прав ни основ 
ци је лог про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Кре ди би ли тет 
сва ке од зе ма ља ре ги о на ко ја же ли би ти кан ди дат за при сту па ње 
уни ји за ви си од успје шно сти у им пле мен та ци ји спо ра зу ма. Ка да 
не ка зе мља пот пи ше спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 
то озна ча ва ње ну дру штве но еко ном ску, де мо крат ску, ле ги сла тив-
ну и мо рал ну при пре мље ност за до би ја ње ста ту са по тен ци јал ног 
кан ди да та и ка сни је за при сту па ње уни ји.10)

Струк ту ру спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу чи ни 
пре ам бу ла и де сет по гла вља:

1. Оп шти прин ци пи
2. По ли тич ки ди ја лог
3. Ре ги о нал на са рад ња
4. Сло бод но кре та ње ро бе
5. Кре та ње рад ни ка, по слов но на ста њи ва ње, пру жа ње услу га, 

кре та ње ка пи та ла

9) Re gi o nal co o pe ra tion in the we stern Bal kans: A po licy pri o rity for the Euro pean Union, The 
eco no mic di men sion of re gi o nal co o pe ra tion, Euro pean Com mu ni ti es, Bel gi um, 2005. стр. 
4-7.

10) Ву јо Вук ми ри ца, Ни ко ла Шпи рић: ЕкономскаимонетарнаинтеграцијаЕвропе, Ба ња 
Лу ка, 2005, стр. 363.
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6. Ускла ђи ва ње за ко на, спро во ђе ње за ко на и пра ви ла кон ку-
рен ци је

7. Прав да, сло бо да и без бјед ност
8. По ли ти ке са рад ње
9. Фи нан сиј ска са рад ња
10. Ин сти ту ци о нал не, оп ште и за вр шне од ред бе11)

Овим спо ра зу мом се пред ви ђа и ус по ста вља ње зо не сло бод-
не тр го ви не. Сту па њем на сна гу Спо ра зу ма уки да ју се све ца ри не, 
ко ли чин ска огра ни че ња, као и мје ре са слич ним деј ством на из воз 
ин ду стриј ских и по љо при вред них про из во да у ЕУ. Од сту па ње се 
ја вља са мо у слу ча ју јед ног бро ја тек стил них, по љо при вред них и 
про из во да од че ли ка. Та ко ђе, уки да ју се ца ри не и ко ли чин ска огра-
ни че ња на увоз из Европ ске уни је али та ко да се од го ва ра ју ћим 
анек си ма овог спо ра зу ма од сту па од пу не ли бе ра ли за ци је, по што 
се ца ри не на ин ду стриј ске и по љо при вред не спо ра зу ме по сте пе но 
сма њу ју до ис те ка утвр ђе ног пре ла зног пе ри о да. 

Тр жи ште Европ ске уни је се отва ра да ле ко бр же у ко рист при-
дру же них др жа ва. При дру жи ва ње Европ ској уни ји као је дин стве-
ном тр жи шту ро ба, ка пи та ла, услу га и љу ди, пред ста вља стра те-
шки при о ри тет Бо сне и Хер це го ви не. Бо сна и Хер це го ви на је 16. 
ју на 2008. го ди не пот пи са ла Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу са Европ ском уни јом. 

РЕГИОНАЛНАСАРАДЊА

Ре ги о нал на са рад ња основ ни је еле мент европ ских ин те гра ци-
ја од њи хо вог на стан ка и пр ве ин те гра ци је кроз Европ ску за јед ни цу 
за угаљ у че лик до да на шње Европ ске уни је. Она је не за о би ла зни 
ин стру мент при вред не и со ци јал не ста бил но сти Евро пе. Ре ги о-
нал на са рад ња је за зе мље про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња 
(Ал ба ни ја, Цр на Го ра, Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, Ма ке до ни ја 
и Ср би ја) је дан од кључ них усло ва ин те гра ци је у Европ ску уни ју. 

У скла ду са за кључ ци ма Европ ског са вје та из Сан та Ма ри ја де 
Фе и ре (2000.), од зе ма ља За пад ног Бал ка на за тра же но је за кљу чи-
ва ње ме ђу соб них спо ра зу ма или кон вен ци ја о ре ги о нал ној са рад-

11) Изазовиевропскихинтеграција:часописзаправоиекономијуевропскихинтеграција, 
По ми ре ње и са рад ња на за пад ном Бал ка ну, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010/10, стр. 
148.
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њи. Кључ ни под сти цај ре ги о нал ној са рад њи дао је Са мит у За гре бу 
(2000.) на ко јем су се ли де ри зе ма ља За пад ног Бал ка на оба ве за ли 
на пот пи си ва ње спо ра зу ма о би ла те рал ној и ре ги о нал ној са рад њи. 

Ти спо ра зу ми укљу чу ју: ме ђу соб ни по ли тич ки ди ја лог, ства-
ра ње зо не сло бод не тр го ви не, ти је сну са рад њу у обла сти пра во-
су ђа и уну тра шњих по сло ва, за јед нич ко су зби ја ње ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, ко руп ци је и свих дру гих не за ко ни тих дје ла и иле гал не 
пре ко гра нич не тр го ви не.

Оба ве зу ре ги о нал не са рад ње зе мље про це са ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња пре у зи ма ју и ус по ста вља њем би ла те рал них од но са 
са Европ ском уни јом ко ја им је по ста вље на као пред у слов даљ њег 
раз во ја ме ђу соб них од но са зе мље пот пи сни це и Европ ске уни је. 

Ре ги о нал на са рад ња је основ ни ин ди ка тор спрем но сти не ке 
зе мље да се ин те гри ше у ЕУ и пред ста вља дио по себ них по ли тич-
ких кри те ри ју ма у Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. 
При дру жи ва ње Европ ској уни ји ће ићи у ко рак са раз во јем ре ги о-
нал не са рад ње на За пад ном Бал ка ну сли је де ћи мо дел ин те гра ци је 
и са рад ње у са мој Европ ској уни ји. „Раз ли чи ти раз ло зи по ли тич ки, 
еко ном ски и без бјед но сни чи не ре ги о нал ну са рад њу на За пад ном 
Бал ка ну бит ном и ме ђу соб но су ти је сно ис пре пле те ни“.12)

ПОМОЋЕВРОПСКЕУНИЈЕДРЖАВАМАЗАПАДНОГ
БАЛКАНА

Ду го го ди шња ко ор ди на ци ја фи нан сиј ске по мо ћи за зе мље За-
пад ног Бал ка на по ка зу је ја ку уло гу Европ ске уни је у обез бје ђи ва њу 
фи нан сиј ских сред ста ва за зе мље овог ре ги о на. Под по кро ви тељ-
ством Уни је ор га ни зо ва но је не ко ли ко до на тор ских кон фе рен ци ја 
у ко јој су при ку пље на сред ства за по је ди не зе мље ре ги о на и за по-
је ди нач не про јек те. До на ци је из Европ ске уни је пред ста вља ју нај-
ва жни ји из вор фи нан сиј ске по др шке зе мља ма ре ги о на. 

12) По да ци пре у зе ти са зва нич ног сај та Европ ске уни је: 
 www.euro pa.eu.int/comm/euro pe aid/re ports/aid co_2000_an nual_re port_bal kans_en.pdf
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Та бе ла (2): По моћ Европ ске уни је др жа ва ма За пад ног Бал ка на у 
пе ри о ду ( 1991-2001) у ми ли о ни ма еура

Др жа ва /
Ал ба ни ја БиХ Хр-

ват ска
Ср би ја, 

Цр на Го ра
и Ко со во

Ма ке до-
ни јаГо ди на

1991-1994 368,13 495,47 204,86 170,62 101,52
1995 70,15 216,38 38,74 39,95 34,43
1996 75,25 442,42 33,56 24,47 25,00
1997 97,90 360,86 26,96 18,13 58,71
1998 54,30 295,25 24,14 37,24 40,48
1999 205,24 233,95 18,63 384,01 108,61
2000 41,29 115,83 19,62 798,71 47,07
2001 44,50 131,78 61,48 899,45 85,75
Укупно 956,76 2.291,93 427,99 2372,58 501,57

При мар ни фо кус на За пад ном Бал ка ну је фи нан си ра ње ре кон-
струк ци је ин фра струк ту ре ко ја се сма тра кључ ном ком по нен том у 
раз во ју ре ги о на.

Европ ска ин ве сти ци о на бан ка фи нан си ра про јек те ко ји об-
у хва та ју ре кон струк ци ју пу те ва, же ље зни ца, лу ка, аеро дро ма и 
струј них ин ста ла ци ја, ко је су оште ће не или за по ста вље не то ком 
ра та у БиХ и ко је су од нај ве ћег зна ча ја за об но ву еко ном ских и со-
ци јал них ве за из ме ђу зе ма ља у ре ги о ну. 

Европ ска ин ве сти ци о на бан ка мо же да обез би је ди фи нан си ра-
ње не са мо у тра ди ци о нал ним сек то ри ма ин фра струк ту ре са о бра-
ћај, енер ги ја, те ле ко му ни ка ци је, жи вот на сре ди на, ма ла и сред ња 
пред у зе ћа већ и про јек те из обла сти здрав ства, обра зо ва ња, ин фор-
ми са ња и ино ва ци ја. 

Зе мље ре ги о на има ју за јед нич ке ин те ре се и ком пле мен тар не 
по тре бе у ре кон струк ци ји и раз во ју тран спорт не и енер гет ске ин-
фра струк ту ре. Глав ни кри те ри јум у њи хо вој ин ве сти ци о ној стра-
те ги ји је да, по ред ис пу ња ва ња тех нич ких, еко ном ских и еко ло-
шких за хтје ва, про јек ти има ју ре ги о нал ни ка рак тер и да до при но се 
за вр ша ва њу тран се вроп ских ру та.

Глав не пре пре ке у раз во ју тран спорт не ин фра струк ту ре за-
јед нич ке су за ве ћи ну зе ма ља у ре ги о ну: ни ски ин сти ту ци о нал ни 
ка па ци те ти, сла бо пла ни ра ње и одр жа ва ње пу те ва и огра ни че не 
фи скал не мо гућ но сти. По треб но је уло жи ти ве ли ки на пор за уна-
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пре ђе ње са о бра ћај не ве зе у свим сек то ри ма (пу те ва, же ље зни ца, 
по мор ског, ри јеч ног и ва зду шног са о бра ћа ја). 

При вла че њу по др шке ме ђу на род них ин ве сти то ра мо гу до при-
ни је ти ко ор ди ни ра не ак тив но сти пре ко гра нич ног ка рак те ра ко ји 
би ус по ста ви ли цје ло ви ту по ли ти ку на осно ву за јед нич ког ин те-
ре са. Ре ги о нал на са рад ња у са о бра ћа ју на За пад ном Бал ка ну је 
усмје ре на на на чин ко ји је би тан за европ ску ин те гра ци ју ре ги о на, 
ства ра ње ин фор ма ци о не ба зе о функ ци о ни са њу основ не ре ги о нал-
не са о бра ћај не мре же и раз ви ја ње про гра ма мје ра за раз вој упра-
вља ња основ ном мре жом.

Основ на стра те ги ја за све ви ше го ди шње пла но ве раз во ја тран-
спорт не ин фра струк ту ре об у хва та: под сти ца ње ре ги о нал них ин-
те ре са пу тем уса гла ша ва ња са дру гим ак тив но сти ма, под сти ца ње 
еко ном ског раз во ја пу тем бо љег ба лан са из ме ђу раз ли чи тих вр ста 
са о бра ћа ја, по бољ ша ње упра вљач ких ак тив но сти у сек то ру са о-
бра ћа ја ка ко би се обез би је ди ла фи нан сиј ска одр жи вост, обез бје-
ђи ва ње бо ље со ци јал не ин те гра ци је, по ве ћа ва ње без бјед но сти у 
са о бра ћа ју, усва ја ње за јед нич ких тех нич ких стан дар да и при бли-
жа ва ње ре ги о на ин те гри са ном европ ском са о бра ћај ном тр жи шту. 

Ре ги о нал не ини ци ја ти ве као ме ха ни зми Европ ске уни је усмје-
ре ни на умре жа ва ње За пад ног Бал ка на ра ди лак ше ин те гра ци је, 
по ве за не су са не стан ком СФРЈ, од но сно кра јем ра та у Бо сни и 
Хер це го ви ни а ка сни је и на Ко со ву и по тре бом да се ре де фи ни ше 
но ви си стем од но са у ре ги о ну укљу чу ју ћи и ме ђу соб ну са рад њу.13) 

Циљ ре ги о нал них ини ци ја ти ва је раз вој ре ги о нал не са рад ње 
као осно ве за еко ном ски раз вој, по ли тич ку и еко ном ску ста би ли-
за ци ју. Ак тив но сти ве ћи не ини ци ја ти ва об у хва та ју два ни воа: по-
ли тич ки и екс перт ски од но сно тех нич ки. Нај ви ши по ли тич ки ни во 
пред ста вља ју са ми ти ше фо ва др жа ва или вла да ко ји се одр жа ва ју 
јед ном го ди шње. Са рад ња на тех нич ком ни воу се оба вља у окви ру 
пра те ћих ор га на ре ги о нал них ини ци ја ти ва ко ја чи не ви со ки функ-
ци о не ри (ко ми тет на ци о нал них ко ор ди на то ра, за јед нич ки ко ми-
тет, ко ми тет ви со ких зва нич ни ка, ко ми тет по ли тич ких ди рек то ра 
и сл.). 

Пре ко гра нич на са рад ња је сти му ли са ла при вре ду и сма њи ла 
изо ла ци ју ја ча њем за јед нич ких ин сти ту ци о нал них мре жа и ка па-

13) За ви ше ин фор ма ци ја о ре ги о нал ним ини ци ја ти ва ма по гле да ти у књи зи:  Ја смин ка 
Кро ња, Ду шко Ло пан дић: РегионалнеиницијативеимултилатералнасарадњанаБал
кану, 2. изд., Европ ски по крет Ср би ја, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2010. 
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ци те та људ ских ре сур са. Фо кус је на оства ри ва њу дру штве не и 
еко ном ске ко хе зи је кроз ак тив но сти ко ји ма се уна пре ђу ју фи зич-
ка, по слов на, дру штве на и ин сти ту ци о нал на ин фра струк ту ра и 
ка па ци те ти. Она је сти му ли са ла одр жи ви раз вој пре ко гра нич них 
обла сти, ње не еко ном ске, кул тур не, при род не и људ ске ре сур се и 
по тен ци ја ле кроз ја ча ње ка па ци те та људ ских ре сур са и за јед нич-
ких мре жа ин сти ту ци ја у ло кал ним за јед ни ца ма, те код ло кал них 
и при ват них ак те ра. По себ но је утвр ђен је дан при о ри тет у сми слу 
ин тер вен ци ја у пре ко гра нич ној са рад њи а то је пру жа ње по др шке 
ства ра њу за јед нич ког дру штве но-еко ном ског окру же ња за љу де и 
за јед ни це.

Сво јим ути ца јем Европ ска уни ја до при но си еко ном ском на-
прет ку и об но ви под сти чу ћи при ват не и пред у зет нич ке ини ци ја ти-
ве на За пад ном Бал ка ну. По моћ се оства ру је на ви ше на чи на а на-
ро чи то ди рект ним ула га њи ма у при ват на или др жав на пред у зе ћа и 
бан ке или су фи нан си ра њем ула га ња у пред у зе ћа. Европ ске фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је обез бје ђу ју тех нич ку по моћ за при пре му, фи-
нан си ра ње и спро во ђе ње од ре ђе них ин ве сти ци о них про је ка та или 
про је ка та раз во ја тр жи шта ка пи та ла. Оста ли при о ри те ти су по моћ 
пра во су ђу, људ ским пра ви ма, со ци јал ној укљу чи во сти и за шти ти 
ма њи на и из бје гли ца. 

Сред ства из прет при ступ них про гра ма по мо ћи су усмје ре на и 
на еко ном ски раз вој и ства ра ње рад них мје ста, ускла ђи ва ње обра-
зов ног си сте ма са по тре ба ма тр жи шта ра да, те ре фор му си сте ма 
јав ног здрав ства. Прет при ступ ни про гра ми не омо гу ћа ва ју са мо 
Европ ској уни ји да оства ри ути цај од ула га ња у по ма га њу др жа-
ва ма на пу ту пре ма члан ству. Они омо гу ћа ва ју Европ ској уни ји 
оквир за упра вља ње и по ступ ну де цен тра ли за ци ју и де ле ги ра ње 
упра вља ња на др жа ве ко ри сни це. 

Ин стру мен ти по др шке Европ ске уни је пред ста вља ју сна жну 
ве зу из ме ђу бу џет ског и по ли тич ког аспек та про ши ре ња те по ка-
зу ју др жа ва ма шта мо гу оче ки ва ти у сми слу по мо ћи и на тај на чин 
по ја ча ва ју упут ства ко ја Европ ска уни ја да је др жа ва ма кан ди да ти-
ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма о при о ри те ти ма ко је би тре ба ли 
сли је ди ти.

Прет при ступ ним про гра ми ма је фи нан си ра но пред у зи ма ње 
мје ра ко је во де ра ци о нал ни јем ко ри ште њу ре сур са, кроз сма ње-
ње гу би та ка, по бољ ша ње ефи ка сно сти, сма ње ње опе ра тив них тро-
шко ва и тро шко ва одр жа ва ња као и по ве ћа ња ква ли те те и цје ло-
куп ног еко ном ског раз во ја ре ги о на.
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По моћ из про гра ма Кардс има ла је за циљ да обез бје ди по моћ 
др жа ва ма За пад ног Бал ка на у оства ри ва њу њи хо вих по ли тич ких 
и еко ном ских ци ље ва при сту па ња Европ ској уни ји. За хва љу ју ћи 
овом про гра му омо гу ће но је сма ње ње си ро ма штва, раз вој ре ги о-
нал не, тран сна ци о нал не, пре ко гра нич не, уну тар ре ги о нал не са-
рад ње, али и од но са са са да шњим и бу ду ћим чла ни ца ма Европ ске 
уни је.

Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња о од но су Европ ске уни је 
пре ма ре ги о ну За пад ног Бал ка на ја сно се по ка за ло да Уни ја пре ко 
сво јих ин сти ту ци ја и про гра ми ма фи нан сиј ске по др шке под сти че 
ефи ка сну ре ги о нал ну са рад њу ре ги о на, ко ја ће омо гу ћи ти ко ор ди-
ни са ни раз вој ових зе ма ља у скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма 
ин те гра ци је. Ре ги о нал на са рад ња је кључ на по ве зни ца јер је ве ли-
ка илу зи ја да се у Евро пу мо же одво је но или кон ку рент ски. Воз за 
Бри сел иде пре ко Са ра је ва, За гре ба, Ско пља, Ти ра не, Под го ри це и 
Бе о гра да.

ManjaDjuric
EUROPEANUNIONSRELATIONSTOWARDS

THEWESTERNBALKANS
Summary

ResearchinthispaperincludestheimpactoftheEuropean
UnionintheWesternBalkansthroughtheprogramsand
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alsoanalyzedthenecessityofregionalcooperationinthe
WesternBalkansregion,directandindirectfinancialas
sistancethroughprogramsandgrants,andvariousforms
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affects the state in the process of integration.The study
analyzeddifferenttheoreticalapproachestoEuropeanin
tegrationandtheprocessestakingplaceinpractice.
ProgressinEuropeanintegrationprocessesisreflectedin
thecontinuingprocessofEUenlargement.Thestabilityof
institutionsguaranteeingdemocracy, theruleof law,re
spect for human rights and protection ofminorities, the
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includingadherencetotheaimsofpolitical,economicand
monetaryunionframeworkarerequirementsthatallstates
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Resume
Thispaperexploresthenecessityofregionalcoopera
tion,directandindirectfinancialassistancethroughpro
gramsandgrants,whichaffectstheEuropeanUnioncoun
triesintheintegrationprocess.Thestudyanalyzestheva
rioustheoreticalapproachestoEuropeanintegrationand
theprocessestakingplaceinpractice.Thegoalofresearch
inthisstudywastoconfirmthethesisthatregionalcoope
rationintheWesternBalkansasoneofthemostimportant
prerequisites formembership contributes to coordinated
economicdevelopment in linewith contemporary trends
of integrationwith emphasis on the economic impactof
Europeanfinancialinstitutionsandregionalpolicyinthe
EuropeanUnioncountriesintheregionWesternBalkans.
AssistancefromtheCARDS(CommunityAssistance
forReconstruction,DevelopmentandStabilization)aimed
toprovideassistance tocountriesof theWesternBalkan
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countriesinachievingtheirpoliticalandeconomicgoals
of joining theEuropeanUnion. This assistance, divided
intoregionalandnationalcomponent,wasprimarilyin
tendedforreconstructionandstabilizationoftheregion,
thereturnofrefugeesanddisplacedpersons,andforcre
atinganinstitutionalandlegalframeworkforthepromo
tionofdemocracyandtheruleoflaw,respecthumanand
minorityrightsandfundamentalfreedoms,reconciliation,
consolidationofcivilsocietyandindependentmediaand
strengthening institutional and legal framework to fight
organizedcrime.
Prefundedprogramsistakingmeasuresthatleadtomore
rational useof resources, by reducing losses, improving
efficiency,reducingoperatingandmaintenancecostsand
increasethequalityandoveralleconomicdevelopment.
Regional cooperation is also a prerequisite and a me
ans of European integration, which is a major strate
gicgoalofallWesternBalkancountries.TheEUisba
sed on the principle of regional cooperation and the
same principle as a mandatory requirement placed on
the region’s integration into the European Union. Re
gional cooperation can also be seen as preparation
for future EU membership and should not be mista
kenlyseenasasubstituteforintegrationintotheUnion.
TheEuropeanUnionitselfoutasthemostsuccessfulcase
ofregionalintegration.Herexperienceshowshowregio
nal cooperation,whichwas initially basedon economic
forces,canhelptoovercomenotonlyeconomicbutalso
politicalandsecuritydifferences.

 Овај рад је примљен 18. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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