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Уводна реч
Ова публикација је настала као један од резултата пројекта “ЕУфорија - Квиз знања о
ЕУ за ученике нишких средњих школа” који реализује Центар за развој грађанског друштва
PROTECTA из Ниша уз сарадњу и подршку Канцеларије за европске интеграције Владе
Републике Србије.
Циљ пројекта „ЕУфорија“ је информисање и едуковање младих људи у Нишу о
вредностима и стандардима ЕУ као и о предностима које чланство у ЕУ доноси младим
људима.
Организовањем ЕУ квиза „ЕУфорија“ у нишким средњим школама, PROTECTA кроз
едукативни материјал и медијску промоцију, на забаван начин жели да приближи младим
људима процес Евроинтеграције и подстакне их да активније учествују у друштвеном
животу. Осим тога, желимо да информишемо младе људе у Нишу о вредностима и
стандардима ЕУ као и о предностима које чланство у ЕУ доноси.
„Не учи се само у учионици. Неким стварима једноставно не могу да нас науче
професори и књиге. Волонтирање у иностранству је један од начина да сазнате више о
различитим културама, а и о себи, док помажете другима“.
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ИСТОРИЈА ЕУ
Савет Европе
Европски конгрес, одржан у Хагу, маја 1948. године, захтевао је успостављање Савета
Европе. На конгресу су присуствовала различита национална европска удружења,
наднационална стручна удружења и надалеко познати политичари, као, на пример, Роберт
Шуман, Алкид де Гаспери, Паул-Хенри Спак и Конрад Аденауер. То је био час рађања
Европског покрета који је одликовала контроверза између федералиста и униониста, а срж
сукоба чинило је питање одустајања од националног у корист европског суверенитета. У
„политичкој изјави“ тражено је политичко и економско спајање европских држава, уз
делимично ограничавање националног суверенитета. При том, пак, није поменут ни циљ
постојања једне такве европске савезне државе, нити циљ доношења европског Устава. И
поред тога, више тачака Хашке резолуције добило је одговарајући значај, па су оне касније
спроведене у оквиру Савета Европе. Међу њима је и Европска конвенција о заштити
људских права и основних слобода, Европски суд за људска права и Европска парламентарна
скупштина Савета Европе. Сам Савет Европе чини поменута Парламентарна скупштина, у
чијем саставу је и стални одбор који обезбеђује континуитет рада, те стручни одбори за
одређени број области рада и Министарски комитет, који је извршни и орган одлучивања, а
чине га министри спољних послова држава чланица, односно, њихови заменици. Њега
допуњавају тзв. Комитети владиних експерата. Генерални секретаријат, који нема
самосталних задатака, као једини стални орган, пружа услуге Министарском комитету и
Парламентарној скупштини. Ова последња бира Генералног секретара који је одговоран пред
Министарским комитетом. Саопштења за јавност Савета Европе зову се конвенције. Оне
нису правна акта. Осим држава чланица, њих могу усвојити и друге земље. Конвенције имају
апелативни карактер, тј. оне позивају државе потписнице да своје национално право
прилагоде садржају конвенција.
Европска заједница за угаљ и челик
На иницијативу француског министра спољних послова, Роберта
Шумана (Шуманов план од 09. 05. 1950. године) 18. 04. 1951. дошло је
до потписивања Уговора о Европској заједници за угаљ и челик (ЕЗУЧ).
Основна идеја потекла је од француског комесара за планирање, Жана
Монеа. ЕЗУЧ (зове се и Монтанунион) требало је да обезбеди заједничко
тржиште за угаљ и челик, што подразумева и заједничку контролу,
планирање и коришћење ових сировина и њихових деривата. Главни
мотиви за давање овог предлога заснивају се на идеји обустављања
традиционалног немачко-француског непријатељства, и на жељи да се
постави камен-темељац европске федерације. На овај начин је, такође,
требало неутралисати наводну угроженост Француске од стране Немачке и обезбедити
учешће Француске у немачким резервама угља. Аденауер се изјаснио за Шуманов план. По
његовом мишљењу, тај план је, с једне стране, користио немачко-француском разумевању, а
са друге, омогућавао је још увек несувереној Савезној Републици Немачкој да води
међународне преговоре. Уговор о оснивању ЕЗУЧ ступио је на снагу 23. 07. 1952. године.
Уговор је предвиђао да Висока власт добије извршна овлашћења. Заједничка скупштина
представљала је дебатно тело са ограниченим правима у области контроле. Политичке
смернице и законодавство били су у надлежности тзв. „Посебног министарског савета“.
Судско веће од једанаест чланова надгледало је тумачење Уговора, а Саветодавни одбор
чинили су представници интересних група учесница. На тај начин, први пут је заживела
наднационална организација једног битног подручја политике, која је до тада била у
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надлежности националних држава, а којој су се најпре прикључиле Француска, Италија,
Савезна Република Немачка и државе Бенелукса (Белгија, Холандија, Луксембург).
Поступало се по принципу функционалне интеграције. Функционализам полази од
претпоставке да кроз интеграцију појединих сектора настаје одређен логичан притисак у
правцу преношења све већег броја функција, све док се коначно не оствари свеобухватна
унија. Из свеобухватне економске интеграције централног привредног сектора‚ угља и
челика‚ требало је, значи, касније да произађе политичко уједињење.
Европска одбрамбена заједница и Европска политичка заједница
Представници држава-чланица ЕЗУЧ су 27.05.1952. године потписали Уговор о стварању
Европске одбрамбене заједнице (ЕОЗ). Ову идеју подстакао је тадашњи француски премијер,
Рене Плевен, који се залагао за стварање заједничке европске војске, са једним европским
министром одбране. Ово је дубоко задирало у национална права, јер су оружане снаге
сматране подручјем изворног суверенитета националних држава. У Уговору је по том
питању направљен компромис између структуралних наднационалних принципа и
конфедерације. У организационом погледу се ЕОЗ могла упоредити са ЕЗУЧ. Као одговор на
успех делимичне интеграције ЕЗУЧ и на ЕОЗ којој се тежило, уследили су и напори да се
направи једна општа политичка допуна: уставни модел. Шесторица министара спољних
послова, у својству чланова Савета ЕЗУЧ су 10.09.1952. године, приликом свог првог
сусрета, донели одлуку да проширена Скупштина, као ad-hoc скупштина, сачини устав
Европске политичке заједнице (ЕПЗ). Ова нова заједница, требало је да буде надлежна за
питања из области ЕЗУЧ и одбране, као и да „обезбеди координацију спољне политике
држава чланица...“. Остали циљеви ЕПЗ требало је да буду развој целог тржишта држава
чланица, подизање животног стандарда и стопе запослености. У року од две године требало
је постојећи ЕЗУЧ и предвиђену ЕОЗ интегрисати у ЕПЗ.
Нацрт устава, који је 10.03.1953. године поднет Савету, у својих 117 чланова предвидео је
густу мрежу институционалних правила са јаким наднационалним акцентима. Поред
дводомног Парламента требало је образовати и Извршни савет, Савет националних
министара, Суд и Економски и социјални савет. Пројекат ЕПЗ је, уз помоћ изражено
конституционалне основе, требало да повеже, с једне стране, ЕЗУЧ и ЕОЗ, а са друге, да се
упражњава и у другим областима (спољна и економска политика). Анализа предлога текста
Уговора о оснивању ЕПЗ показује да су и овде поново обухваћени и наднационалност и
конфедерација, као различити постулати интеграције: Извршни савет и Дом народа, који се
бира непосредно, као наднационални елементи, и Савет националних министара, као
конфедерални елемент. Нацрт уговора о оснивању ЕПЗ једногласно је одобрила Скупштина
Монтануније у марту 1953. године. Ипак, преговори, које су исте године водили министри
иностраних послова нису уродили јединственим ставом о степену одустајања од
националног суверенитета. Од када је Француска, у марту 1954. године, затражила одлагање
преговора, ни већина осталих влада више није показивала интересовање за њих.
Римски уговори
На Конференцији министара спољних послова ЕЗУЧ, одржаној у Месини 01-02. јуна 1955.
године, усвојен је закључак да се започну преговори о интеграцији у две нове области.
Концепцијску основу чинио је Спаков извештај, назван по белгијском политичару ПолХенри Спаку. На основу тог извештаја су 25.03.1957. потписани Римски уговори о оснивању
Европска економска заједница (ЕЕЗ) и Еуратом-а. Намера шест држава оснивача ЕЗУЧ била
је да се у оквиру ЕЕЗ формира Царинска унија која би омогућила смањење трговинских
баријера и заједничку спољну царину. Поред тога, у Уговору о оснивању ЕЕЗ један од
зацртаних циљева је и стварање заједничког тржишта са слободним протоком људи, услуга и
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капитала, као и одговарајућа координација и усклађивање различитих политика. У
организационом смислу, ЕЕЗ имала је узор у Монтан-Унији (ЕЗУЧ). Комисија је донекле
добила извршну власт, Савет министара имао је улогу законодавца, Скупштина је водила
дебате о извештајима и бринула о везама са националним парламентима, а Суд је
контролисало доследност у примени уговора.
Сврха Еуратома била је унапређивање изградње и развоја нуклеарне индустрије у шест
држава чланица. Уговором о спајању од 08.04.1965. године, који је ступио на снагу
01.07.1967. године, интегрисани су органи три Европске заједнице (ЕЗ): ЕЗУЧ, ЕЕЗ и
Еуратома.
Велика повезаност два пројекта‚ Еуратома и ЕЕЗ‚ огледа се у сличној стратегији политичког
преговарања о „увезивању европских пакета“. Тачке дневног реда, интереси и појединачни
конфликти нису остављани да неповезано стоје једни поред других, већ су, напротив, чврсто
политички повезивани: Еуратом може бити остварен само уколико се створи заједничко
тржиште; француска војна уздржаност у односу на проширење Еуратом-а биће прихваћена
само уколико се ЕЕЗ адекватно опреми. Приликом „увезивања“ пакета чак и супротстављени
интереси постају продуктивни са становишта европске политике. Појединачне иницијативе
које нису имале изгледа да успеју, могле су у оквиру укупног избора тема постати
прихватљиве.
Луксембуршки компромис
Један од најважнијих момената у историји европске интеграције везан је за „Луксембуршки
компромис“ из 1966. године. У току уговором предвиђеног прелазног периода, од 01.01.1966.
године, у Савету министара постало би могуће одлучивање о битним питањима и то путем
квалификоване већине гласова. Ово решење је Француска покушала да спречи својом
„политиком празне столице“, тако што од 01.07.1965. године више није учествовала на
седницама тела ЕЕЗ. Зато је Луксембуршким компромисом од 27.01.1966. године договорено
да се у случајевима спорних питања мора постићи консензус. Став Француске био је да,
уколико није могуће обезбедити консензус, појединачне чланице треба да имају право вета,
ако су угрожени њихови витални интереси. Осталих пет држава чланица ЕЕЗ су, пак, желеле
да спроведу у дело уговором предвиђене процедуре гласања. У историји тумачења
„Луксембуршког компромиса“ Француској је пошло за руком да наметне свој став, тако да је
тиме и свака друга чланица ЕЕЗ добила могућност вета. У Савету министара су, стога,
заустављени бројни развојни концепти динамичне интеграционе политике.
Шта је Европска унија и када је настала?
Европска унија је наддржавна заједница, основана у Мастрихту 1992. године потписивањем
Уговора о Европској унији. Процес европске сарадње и интеграције почео је 1951. године
између шест земаља (Белгије, Италије, Луксембурга, Немачке, Француске и Холандије).
Данас ЕУ, након последњег проширења у јануару 2007. године, има 27 чланица.
ЕУ чине три стуба: први стуб су међународне организације, Европска економска заједница и
Европска заједница за атомску енергију; други стуб представљају заједничка спољна и
безбедносна политика, док трећи стуб чине полицијска и правосудна сарадња у кривичним
стварима.
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Које државе чине Европску унију?
Европску унију чине Аустрија, Белгија, Бугарска, Велика
Британија, Грчка, Данска, Естонија, Ирска, Италија, Кипар,
Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Немачка,
Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Финска,
Француска, Холандија, Чешка, Шведска и Шпанија.

Ко је први дошао на идеју о уједињењу?
Идеја о европском уједињењу је стара. Многи филозофи и политичари размишљали су о овој
идеји током векова, али за данашњу ЕУ посебно је значајна иницијатива за стварање
уједињених европских држава, коју је 1946. године изложио Винстон Черчил, тадашњи
британски премијер, у говору у Цириху, указујући да је француско-немачка сарадња основна
претпоставка европског уједињења.
Управо та сарадња Француске и Немачке у производњи угља и челика, која је омогућила
заједничко управљање производњом и трговином овим ресурсима и спречила евентуалне
сукобе, окосница је плана који је француски министар спољних послова Робер Шуман
изложио 9. маја 1950. године, по идеји француског комесара за планирање Жана Монеа.
Уговор о Европској заједници за угаљ и челик потписан је 18. априла 1951. године, а ступио
је на снагу 23. јула 1952. године Потписале су га Белгија, Италија, Луксембург, Савезна
Република Немачка, Француска и Холандија.
Који су симболи Европске уније?
Европски симболи су химна, застава и Дан Европе. Европска химна
је Ода радости. Диригент Херберт фон Карајан адаптирао је
Бетовенову Девету симфонију на захтев Савета Европе, који ју је
прогласио свечаном песмом 1972. године. У Европској унији Ода
радости је химна од 1986. године. Застава ЕУ усвојена је 1986.
године. Позадина заставе је плаве боје и симболизује небо на чијој се
површини налази дванаест златних звездица, које представљају јединство народа Европе.
Број звездица је сталан и не представља број држава већ симболизује савршенство,
целовитост и јединство.
Зашто се 9. мај слави као Дан Европе?
Дан Европе се слави 9. маја. На овај дан 1950. године
француски министар иностраних послова Робер Шуман
представио је план за оснивање Европске агенције за угаљ и
челик -познат као Шуманова декларација - којим је почео
процес постепене и функционалне интеграције европских
држава. Истог дана 1945. године, објављен је крај Другог
светског рата и коначна победа над фашизмом у Европи. На
самиту лидера ЕУ у Милану 1985. Године одлучено је да се овај дан слави као Дан Европе.
Након разарања проузрокованог Другим светским ратом, Европљани су били решени да
спрече да неки нови конфликт икада више поново опустоши континент. Уместо да се
међусобно такмиче, владе шест земаља су одлучиле да сарађују на пољу трговине и
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економије. Удружиле су ресурсе угља и челика, који представљају основне сировине за
производњу оружја, и опасност од рата је опадала пошто су земље постале међусобно важни
трговински партнери. Настанак ЕУ је представљао увод у еру мира и просперитета. Данас у
ЕУ живи 500 милиона људи, а Унија се бави питањима од свакодневног значаја и
функционише у складу са следећим принципима:
» 1. Може да делује само на оним пољима на којима су се националне владе договориле да
делује.
» 2. Треба да делује само тамо где може да буде делотворнија него националне владе уколико
делују самостално.
» 3. Мора да промовише и брани заједничке вредности попут демократије, слободе и правде,
као и заједничко наслеђе Европе, изражено у њеним многобројним културама, традицијама и
језицима.
Појава идеје интеграције
Идеје о стварању уједињење Европе као основе за успостављање мира јављају се још у XVI
веку у плановима за светски мир Хенрија IV, као и у Кантовим списима о успостављању
трајног мира. Паневропски покрет основан 1923. године је развио идеју о Европској
федерацији, која подразумева стварање уједињене Европе на демократским основама, а не
ратом и освајањима. На седници Лиге народа 1929. године предложено је формирање
федерације европских држава, а конкретан пројекат је представљен у Бријановом
меморандуму 1931. године. Успон нацизма прекинуо је даљи развој идеје о уједињеној
Европи, да би 1941. године у Манифесту из Вентотенеа, Алтијеро Спинели развио идеју о
Европи без националних граница. Овај манифест је прихватила већина покрета отпора, који
су се ширили Европом у том периоду, а чији ће чланови имати значајну улогу у владама
европских земаља после Другог светског рата.
Идеје о стварању уједињене Европе су конкретизоване у документу француског министра
спољних послова Роберта Шумана, познатом као Шуманова декларација из 1950. године.
Овом декларацијом је предвиђено стварање функционалне интеграције са заједничком,
наднационалном производњом угља и челика Француске и Немачке, која је отворена за
приступање и других држава Европе.
У декларацији су наведена четири основна начела на којима почивају циљеви који треба да
се остваре:






Ривалство између Француске и Немачке треба да нестане.
Подухват формирања наднационалне производње угља и челика је изузетно важан за
ове две земље, али је отворен за све европске народе који деле исте циљеве.
Производња угља и челика ће бити стављена под контролу заједничког органа Високе
власти.
Спајањем економских интереса држава чланица подићи ће се животни стандард
становништва.
Одлуке Високe власти су обавезујуће за све државе чланице.

Основни циљеви Шуманове декларације су били да се помоћу
заједничке производње угља и челика омогући повратак
Немачке у међународну заједницу, обнови тешка индустрија у
Европи и омогући снажан привредни развој. У Декларацији је
наведено да „обједињавање производње угља и челика треба
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одмах да обезбеди успостављање заједничких основа економског развоја као првог корака ка
уједињавању тржишта и развоју производње“.
Шумановом декларацијом је предвиђено оснивање Врховног органа власти задуженог за
француско-немачку производњу угља и челика „у оквиру отворене организације којој могу
да се придруже све европске државе“. Након договора ове две кључне државе, организацији
су се придружиле Италија, Холандија, Белгија и Луксембург, тако да је шест држава
закључило Уговор о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик (Паришки уговор).

Јединствени европски акт
У Луксембургу је 17. и 18. фебруара 1986. године потписан Јединствени европски акт, који
је садржао измене и допуне основних уговора и одредбе о Европској сарадњи у области
спољне политике.
Најважније одредбе Јединственог европског акта су: комплетирање унутрашњег тржишта
до 1992. године и нове области деловања ЕУ - екологија, истраживање и технолошки
развој, социјална и економска кохезија, нов законодавни поступак (поступак сарадње). У
циљу повећања ефикасности одлучивања у Савету министара, повећан је број области у
којима се одлучује квалификованом већином, посебно када је реч о прописима значајним за
успостављање унутрашњег тржишта. Европски парламент добио је важнију улогу увођењем
поступка давања сагласности (апсолутном већином гласова) на пријем нових држава
чланица, односно на потписивање уговора о придруживању између Заједнице и трећих
земаља. Деловање Европског савета добија правни основ – састав и минимални број
годишњих заседања. Формиран је првостепени суд.
Јединственим европским актом у области политичке сарадње је утврђена обавеза земаља
чланица да се информишу и консултују о сваком спољнополитичком питању од општег
значаја пре него што заузму дефинитивно становиште. Препоручено је усвајање заједничког
(европског) става и његово спровођење.
Уговор из Мастрихта
Уговором из Мастрихта је успостављена струкура ЕУ која почива на три стуба.




I стуб чине три постојеће Европске заједнице: Европска заједница за угаљ и челик,
Европска економска заједница и Европска заједница за атомску енергију.
II стуб чини Заједничка спољна и безбедносна политика.
III стуб чини сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова.

Уговором из Мастрихта су у областима I стуба унете следеће новине и измене:




Извршена је ревизија Уговора о ЕЕЗ. Сада је то Уговор о оснивању Европске
заједнице.
ЕЕЗ је преименована у Европску заједницу .
Уведена су две новине у Уговор о оснивању Европске заједнице:

Начело субсидијарности – У областима које нису у њеној искључивој надлежности
Заједница ће предузимати одређене кораке „једино ако применом одређене мере на нивоу
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држава чланица не могу да се постигну зацртани циљеви, односно, ако се због обима и
дејства мера ти циљеви пре могу остварити на нивоу Заједнице”.
Право грађанства Уније – Сваки држављанин државе чланице постаје грађанин Уније, који
има право да борави и да се запосли било где на територији Уније, право да бира и да буде
биран на изборима за ЕП и локалним изборима
II стуб
Основни циљеви који се желе постићи у областима из II стуба су: заштита заједничких
вредности, основних интереса и независности Уније, развој и јачање демократије и
владавине права и поштовање људских права и основних слобода.
Ови циљеви се остварују на следећи начин:
Успостављањем систематске сарадње између држава чланица у свим питањима спољне
политике и безбедности која су од општег интереса. Савет министарa, увек када сматра да је
то неопходно, утврђује заједничке ставове (једногласно) и на основу општих смерница
Европског савета, одлучује да ли је неко питање предмет заједничке акције.
Oд Западноевропске уније се тражи да "изграђује и спроводи одлуке и акције Уније које
имају одбрамбене импликације". Европска политичка сарадња уведена је у шире оквире
Заједничке спољне и безбедносне политике.
III стуб
Питања од заједничког интереса у областима III стуба су: политика азила, регулисање
преласка спољних граница и контрола преласка, имиграциона политика и права држављана
трећих држава који живе на територији држава чланица; правосудна сарадња у грађанским и
кривичним стварима.
Оснивањем Европола, дат је правни основ сарадњи у областима које су биле у искључивој
надлежности држава.
Уговор из Амстердама
Уговор из Амстердама је усвојен 16. и 17. јуна 1997. године.
Новине уведене овим Уговором јесу:
Поштовање људских права и слобода:






Суд правде добија право да оцењује да ли органи Заједнице поштују оновна права.
Комунитарно право мора бити у складу са Европском конвенцијом о људским
правима.
Унија се заснива на начелима слободе, демократије и поштовања људских права и
основних слобода. Савет има право да (квалификованом већином) донесе одлуку о
кажњавању државе чланице која не поштује ова начела.
Уведена је општа клаузула о забрани дискриминације (по било ком основу).
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Посебним протоколом тзв. Шенгенске правне тековине укључене су у комунитарно
право, што подразумева примену споразума из Шенгена у свим државама чланицама,
осим у Великој Британији и Ирској.

Деловање органа ЕУ


Јачање демократског легитимитета – јачање легислативне улоге ЕП – проширење
поступка саодлучивања на већи број области; јачање улоге у поступку консултација и
давања сагласности;



Реформа осталих органа остављена је за наредну ревизију Оснивачких уговора.

Уговор из Нице
Фебруара 2001. године је потписан Уговор из Нице.
Институционална питања





Од 2005. године све државе именују по једног члана комисије, а са пријемом 27.
чланице ЕУ, број чланова комисије ће бити мањи од броја држава чланица, при чему
се чланови бирају по систему равноправне ротације, коју Савет мора претходно
утврдити једногласном одлуком.
Јача улога председника Комисије – он предлаже колегијуму потпредседнике
Комисије, именује их и одлучује о њиховим задацима и областима надлежности.
Члан Комисије, на захтев председника и уз одобрење целог колегијума, мора да
поднесе оставку.

Именовање Комисије




Савет министара (Савет) именује председника Комисије квалификованом већином, а
уз сагласност ЕП.
Савет заједно са именованим председником, саставља листу кандидата за Комисију,
при чему је потребна сагласност ЕП (уз поступак интервјуисања кандидата).
Након добијања сагласности ЕП, Савет именује Комисију као целину и то
квалификованом већином.

Расподела места у Европском парламенту





Од избора за ЕП 2004. године, Немачка и даље има 99 посланика, а Француска,
Велика Британија и Италија по 15 посланика мање (по 72).
Укупан број посланика повећава се на 732.
Проширује се круг области у којима се одлучује квалификованом већином.
Утврђена је 31 област у којима ће се одлучивати квалификованом већином.

Остале измене



Уговорно утврђивање улоге Политичког и безбедносно-политичког комитета.
Шест нових области у којима ЕП учествује у поступку саодлучивања (пораст на 21,3
% уговорних основа ЕЗ)
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Предлог Устава за ЕУ
Фебруара 2002. године почела је са радом Европска конвенција (105 чланова, председавајући
Валери Жискар Д’Естен) са задатком да припреми нацрт уставног споразума који треба да
одговори на потребе проширене ЕУ. Нацрт будућег устава ЕУ поднет је на Солунском
самиту 19. јула 2003. године, а 2004. године у Бриселу је Европски савет усвојио Уговор о
уставу за Европу, који је потписан 29.октобра 2004. године у Риму.
Устав није имао за циљ да ствара европску државу или европску нацију. У правном смислу
би заменио постојеће уговоре о оснивању Европских заједница и Европске уније.
Устав је имао 4 дела и преко 400 чланова:
Основни постулати Устава:











Европска унија наслеђује сва права и обавезе Европских заједница и Европске уније
које су настале пре ступања на снагу Устава.
Европска унија је установљена као унија грађана и држава Европе, отворена за све
европске државе које поштују њене вредности.
Вредности на којима се заснива – плурализам, толеранција, правда, солидарност и
недискриминација, поштовање људског достојанства, слободе, демократије,
једнакости, постојања правне државе и поштовања људских права.
Циљ Уније је одржавање мира, сопствених вредности и благостања народа.
Унија поштује националне идентитете држава чланица.
Унија и државе чланице обавезне су да се међусобно поштују и помажу у спровођењу
активности које произлазе из Устава.
Унија је преузела обавезу да призна права, слободе и начела која су постављена у
Повељи ЕУ о основним правима, а која чине саставни део Устава; Унија ће тражити
приступ Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода.
Поновљена је ранија формулација да су држављани држава чланица истовремено и
грађани Уније и да грађанство Уније не замењује држављанство; листа права из
грађанства остаје иста.

Процедура усвајања устава обустављена је након одбијања текста Устава на референдуму у
Француској 29. маја 2005. године и три дана касније у Холандији.
Лисабонски уговор
Лисабонски уговор је ступио на снагу 1. децембра 2009. године. Донет је у циљу јачања
капацитета ЕУ, побољшања ефикасности органа ЕУ и поједностављивања поступка
одлучивања. Лисабонски уговор допринео је повећању ефикасности у процесу одлучивања,
демократичности, јачању улоге Европског парламента и утицао на то да наступ ЕУ на
спољнополитичком плану делује "јединственије". Лисабонски уговор у великој мери
представља одговор на проширење ЕУ из 2004. и 2007. године.
За разлику од претходног нацрта Устава ЕУ, Лисабонски уговор не обједињује или замењује
све претходне уговоре ЕУ већ их допуњује. Кључне промене које уводи Лисабонски уговор
односе се на повећање броја области у којима се гласа на основу квалификоване
("двоструке") већине у Савету министара, јачање законодавне улоге Европског парламента и
укидање система стубова. Три стуба успостављена Уговором из Мастрихта се стапају у
један, односно замењени су различитим нивоима овлашћења ЕУ.
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У области Заједничке спољне и безбедносне политике Лисабонски уговор уводи функцију
Високог представника за заједничку спољну и безбедносну политику, који је на челу Службе
за спољне послове ЕУ. Одлуке везане за спољну и безбедносну политику Савет министара
доноси једногласно, а на предлог Високог представника или на иницијативу државе чланице.
Спољна служба има организационе јединице које су задужене за праћење земаља у развоју и
земаља кандидата. Она припрема и иницијативе на плану спољне политике, али се коначне
одлуке доносе на међувладином нивоу.
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ИНСТИТУЦИЈЕ
Које су институције ЕУ?
ЕУ има пет органа и два саветодавна тела. Органи су Европски савет и Савет министара, у
којима су представљени интереси држава чланица, Европска комисија која заступа интересе
Заједнице, Европски парламент у којем су представљени грађани Европске уније и Европски
суд правде. Саветодавна тела су Економски и социјални комитет и Комитет региона.
Европски савет. Према Уговору о ЕУ, Европски савет даје смернице за развој ЕУ и одређује
њене опште политичке циљеве. Европски савет чине шефови држава или влада држава
чланица, који се састају најмање два пута годишње како би размотрили питања од значаја за
ЕУ, пре свега у вези са спољном, безбедносном и унутрашњом политиком ЕУ. Закључци са
тих састанака објављују се у виду саопштења и представљају смернице за рад других
институција ЕУ.
Европски парламент – глас народа. Парламент представља глас народа. Он усваја европске
законе заједно са Саветом министара. Поред тога, стара се да сви аспекти рада ЕУ буду под
демократским надзором и буду предмет јавне дебате. Сваких пет година, гласачи у ЕУ бирају
своје представнике у Парламенту. Последњи избори су одржани
у јуну 2009. године. Грађани су изабрали 736 посланика
Европског
парламента,
што
га
чини
највећим
мултинационалним телом ове врсте. Посланици се састају у
Стразбуру, у Француској, а понекад и у Бриселу, у Белгији. У
Парламенту, европски посланици нису распоређени по земљама
из којих долазе, него у транснационалним групама које
одсликавају њихова политичка уверења. Међу групама имамо
Европску народну странку (хришћанске демократе), социјалисте, либерале, зелене и друге, а
међу њима и посланике који се противе европским интеграцијама. Посланици представљају
бираче и групишу се по политичкој оријентацији, а не према националној припадности.
Основна улога Парламента је политичка контрола, као и
именовање и разрешавање чланова Европске комисије. Савет
министара и Европска комисија обавезни су да извештавају
Парламент о свом раду. Такође, у процесу одлучивања, Савет
министара од Парламента тражи мишљење, без кога не може да
одлучује. ЕП доноси годишњи буџет и контролише његову
примену, заједно са Саветом министара. Седиште Парламента
је у Стразбуру, иако се све већи број заседања одржава у Бриселу.
Састав: У Европском парламенту су директно представљени држављани држава чланица.
Посланике за Европски парламент бирају држављани држава чланица на непосредним
изборима. Број посланика је пропорционалан броју становника. Ниједна земља не сме да
има мање од 6 посланика, ни више од 96. У Европском парламенту груписање странака се не
врши на националној, већ на идеолошкој основи. Највеће странке у Европском парламенту
су Европска народна странка (удружење демохришћанских странака), Социјалдемократска
странка Европе, Европски либерали, Странка зелених. Број посланика у европском
парламенту је тренутно 736.
Функције:
 У процедури саодлучивања заједно са Саветом доноси законодавне акте.
 Надзире рад других органа, посебно Комисије.
 Заједно са Саветом усваја буџет ЕУ.
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Бира председника Комисије, гласа о одобрењу Комисије, гласа о поверењу Комисији.

Начин рада:
Европски парламент одржава своја заседања у Бриселу и Стразбуру. Месечни план рада
обухвата прве две недеље у месецу када се ради у Бриселу, где чланови учествују у
парламентарним комисијама. Трећа недеља у месецу се такође спроводи у Бриселу и ту
чланови учествују у раду политичких група, док се четврте недеље у месецу у Стразбуру
одржавају пленарни састанци.
Најважнији рад чланова Парламента се одвија у одборима и парламентарним делегацијама.
Постоје 23 парламентарна одбора, која покривају сва питања у вези са ЕУ и 20
унатарпарламентарних делегација. Одбори припремају пленарне седнице Парламента.
Европски савет – политичко вођство
Најмање четири пута годишње, највиши политички лидери држава чланица – председници
држава или влада, у зависности од земље – састају се у Бриселу како би расправљали о
најважнијим актуелним питањима и општем смеру даљег развоја ЕУ. Европским саветом
председава председник који има мандат у трајању од две и по године.
Функције:
 иницирање и усмеравање развоја
 оцењивање постигнутог развоја и давање смерница
 координација
 политичко усмеравање
Начин рада: Европски савет се састаје најмање два пута годишње, у расправама учествују
шефови држава и Влада, одлучује се консензусом. Европски савет доноси одлуке или
смернице које нису обавезујућег карактера уколико их Савет не потврди.
Савет Европске уније – глас држава чланица
У овом телу се чује глас националних влада. Савет (претходно се звао Савет министара)
креира нове законе заједно са Европским парламентом. У зависности од теме која је на
дневном реду, сваку земљу представља министар задужен за дату област – финансије,
саобраћај, пољопривреду, итд. Савет се састаје у Бриселу. За одлуке о највећем броју тема
довољан је глас већине чланова. Велике државе чланице, попут Немачке, имају више гласова
и самим тим више моћи у Савету у односу на мале земље попут Малте. Систем гласања,
међутим, обезбеђује да веће државе не надгласавају ставове својих мањих суседа. При
разматрању високо осетљивих тема – као што су, на пример, опорезивање и одбрана – одлука
Савета мора да буде једногласна. Ово није лак задатак, имајући у виду да за столом седи
толико различитих земаља са различитим интересима!
Савет EУ је законодавно тело Европске уније које има следеће Функције:







Усваја одлуке и правне акте на предлог Комисије.
Усваја годишњи буџет.
Потписује споразуме између ЕУ и других земаља.
Доноси одлуке о расписивању избора за Европски парламент.
Обавља функцију координације.
Доноси одлуке о промени броја чланова Комисије, општих првобранилаца и судија.
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Начин рада: Седнице Савета се сазивају на иницијативу председника Савета, на захтев једног
од чланова или на иницијативу Комисије. Државе чланице наизменично председавају Савету,
у периоду од 6 месеци. Председавајући сазива седнице, поставља дневни ред, потписује
усвојене акте. Да би се обезбедио континуитет у раду Савета постоји тројни систем
председавања (такозвана Тројка), у којем учествују садашњи, претходни и будући
председник Савета.
Да би Савет успешно и у континуитету обављао своју функцију, формиран је Комитет
сталних представника држава чланица, познат под називом COREPER . Основна функција
COREPER -а је да припрема рад Савета. Сви предлози Комисије прво долазе у COREPER и
ако се у њему постигне сагласност по одређеном питању, Савет усваја ту одлуку без
расправе.
Савет доноси одлуке једногласно или апсолутном већином или квалификованом већином
(представља правило). Када се доносе одлуке једногласно (у области спољне политике и
безбедности, пореске политике) важи правило: 1 држава 1 глас. У случају доношења одлука
квалификованом већином постоји систем пондерације гласова: Немачка, Француска,
Италија, Велика Британија - 29 гласова; Шпанија и Пољска - 27; Румунија - 14; Холандија 13; Белгија, Чешка, Грчка, Мађарска и Португал - 12; Аустрија, Бугарска и Шведска - 10;
Данска, Ирска, Литванија, Словачка и Финска - 7; Кипар, Естонија, Летонија , Луксембург и
Словенија - 4; Малта - 3. Укупно има 345 гласова. Квалификована већина се постиже када за
одлуку гласа већина од 27 земаља или кад се постигне 255 од укупно 345 гласова. Овакво
правило гласања ће се задржати до 2014. године, када ће се прећи на систем гласања
двоструком већином (55 % држава ЕУ и најмање 65 % становника свих земаља чланица ЕУ),
уместо садашњег принципа једногласности или квалификоване већине.1
Европска комисија – заједнички интерес
Европска комисија са седиштем у Бриселу је извршни орган
ЕУ. То значи да је ово једина институција која може да
предлаже нове законе, о којима Европски парламент и Савет
затим расправљају и гласају. Комисија је такође и „полицајац“
ЕУ у смислу да је задужена да се стара да националне владе
поштују правила и исправно примењују законе ЕУ. Уколико
оне то не учине, Комисија може да их тужи Европском суду
правде. Председник Комисије предводи тим комесара, од
којих из сваке државе чланице долази по један. Сваки комесар има одређену област
надлежности – истраживање, животна средина, итд. – што може да се упореди са
надлежностима министара у националним владама. Комесари се обавезују да ће деловати у
интересу целе Европске уније, а не само земље из које долазе. ЕУ такође има високог
представника за спољну и безбедносну политику, који управља свим активностима ЕУ на
међународној позорници, а и истовремено је и потпредседник Комисије. Око 32 000 људи
ради за Европску комисију. Већина њих је смештена у Бриселу, мада Комисија такође има
канцеларије у свим државама чланицама и широм света. Комисију сачињава 27 комесара
(једна држава-један комесар), који се бирају на период од пет година. Лисабонским уговором
је предвиђено да се број комесара смањи, тако да од 2014. године неће свака држава чланица
1

Савет министара, који се скраћено још назива и Савет, треба разликовати од Европског савета који, поред Савета
министара, постоји као орган Европске уније и Савета Европе која је посебна међународна организација. Једино се за Савет
министара користи скраћеница Савет
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имати свог представника у Европској комисији - трећина ће увек морати да чека свој ред, а
остале ће га имати на по пет година. Комесари обављају дужност независно од националних
влада и у општем интересу Европске уније.
Функције:
 подношење предлога одлука и иницирање политика
 управљање буџетом ЕУ и расподелом средстава
 старање о спровођењу одредби оснивачких уговора и одлука, као и о спровођењу
пресуда Суда правде
 представљање ЕУ на међународном плану – преговарање о споразуму ЕУ и трећих
држава.
Начин рада:
Комисија доноси одлуке већином гласова. Подељена је на генералне директорате, који су
подељене на дирекције, а дирекције на oдељења
Европски суд правде – владавина права
Оно што је фасцинантно у вези са законима је то што они могу да се тумаче на више начина.
Европски суд правде има задатак да обезбеди исправно и једнообразно тумачење закона у
целој ЕУ. Овај суд са седиштем у Луксембургу чини по један судија из сваке државе
чланице. Одлуке овог Суда носе велику тежину зато што су коначне – не може их оспорити
ниједан национални суд државе чланице ЕУ!
Европски суд правде доноси пресуде у случају непоштовања примарних и секундарних
прописа ЕЗ и једини је овлашћени тумач одредаба оснивачких уговора ЕЗ. У ограниченом
обиму надлежан је и за друге области делокруга ЕУ. Суд одлучује у случајевима које
покрећу државе чланице, институције ЕУ, као и правна и физичка лица која су искористила
све могућности које им пружа национално законодавство. Седиште Суда је у Луксембургу.
Европски суд правде има 27 судија (колико и чланица) и осам јавних адвоката, са мандатом
од шест година. Јавни адвокати припремају предлоге пресуда за судије.
Функције:






Обезбеђује функционисање комунитарног правног поретка.
Арбитар је у односима између држава чланица, држава чланица и органа Уније и
међусобним односима органа.
Заштитник је права правних субјеката држава чланица која им припадају на основу
комунитарног права.
Његова основна надлежност је да решава спорове који су у надлежности ЕУ. Пресуда
Европског суда правде је коначна и има јачу снагу од пресуда врховних судова
држава чланица2. Надлежност Европког суда правде је искључена у питањима
спољних послова,
али
је
по
Лисабонском
споразуму,
суд
добио
надлежност/јурисдикцију над неким областима спољне политике ЕУ, попут одлуке о
увођењу санкција.

2

1 Ово је једно од својстава принципа наднационалности ЕУ које је објашњено у првој лекцији и упућује на то да је право
ЕУ директно применљиво, да су државе чланице ЕУ обавезне да спроводе одлуке Суда правде, као и да је национални суд
дужан да, у случају сукоба норме домаћег права и права ЕУ, примени норму права ЕУ, а да пропис националног права
усклади са прописом права ЕУ.
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Поступак пред Судом правде може се покренути у следећим случајевима:
 Било која држава чланица, Комисија, Савет или Парламент могу покренути поступак
уколико сматрају да је одређени правни акт ЕУ незаконит и могу затражити од Суда
правде да тај акт буде поништен.
 Комисија може покренути поступак пред Судом правде ако сматра да нека од држава
чланица не испуњава своје обавеза које проистичу из законодавста ЕУ.
 Национални судови у поступку тумачења одредби из оснивачких уговора и одлука ЕУ
у случају недоумица могу затражити савет и помоћ Суда правде.
 Свако лице или компанија која је претрпела штету одређеном радњом или пропустом
Уније, може покренути поступак и затражити надокнаду пред Судом правде.
Европски суд ревизора – потпуна контрола новца
Европска унија се финансира новцем пореских обвезника. Неко мора да проверава да ли се
тај новац троши правилно. Ово је посао Суда ревизора, чије седиште је такође у
Луксембургу. Овај суд прегледа рачуне Комисије и објављује годишње извештаје.
Савет министара
Савет министара је најважнији орган ЕУ, који има законодавне и извршне надлежности.
Чине га министри држава чланица, који се састају у девет различитих формација, у
зависности од теме која је на дневном реду заседања. Савет за опште послове и спољне
односе, у којем су министри спољних послова, расправља о најважнијим питањима, док су за
питања из појединих области задужени ресорни министри (нпр. за питања пољопривреде
састају се министри пољопривреде). Савет је главни законодавац и надлежан је за доношење
одлука ради остваривања Уговором утврђених циљева, затим за доношење прописа и за
усаглашавање економских политика држава чланица. Састанци Савета се одржавају редовно
једном месечно, а по потреби се организују и ванредна заседања.
Како те институције међусобно сарађују?
Кроз сарадњу институција Европске уније огледа се и сва сложеност њеног функционисања.
Главни учесници у процесу одлучивања су Европски савет, Савет министара, Европска
комисија, Парламент, Суд правде и два комитета. Европска комисија једина може да
предлаже законе. Тај предлог шаље Савету министара и Европском парламенту. Европски
парламент даје Савету мишљење о том предлогу, а Савет на крају одлучује хоће ли предлог
усвојити или не. Дакле, Савет министара је главни законодавац.
Која је разлика између Савета Европе и Европског савета?
Иако међусобно сарађују, Савет Европе и Европски савет не треба мешати. Савет Европе је
европска међународна организација, коју су 1949. године основале Белгија, Велика
Британија, Данска, Ирска, Италија, Луксембург, Норвешка Француска, Холандија и
Шведска. Главни задатак Савета Европе је подстицање демократије, поштовања људских
права и владавине права у државама чланицама. Такође, Савет Европе брине се о
промовисању европског културног идентитета и суочавању са актуелним проблемима
европског друштва, као што су ксенофобија и расизам. Као најстарија политичка
организација у Европи, окупља 46 држава чланица, које броје око 800 милиона становника.
Државна заједница Србија и Црна Гора примљена је у чланство 3. априла 2003. године.
Седиште Савета Европе је у Стразбуру. Европски савет је орган Европске уније. Према
Уговору о ЕУ, Европски савет даје смернице за развој ЕУ и одређује њене опште политичке
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циљеве. Европски савет чине шефови држава или влада држава чланица, који се састају
најмање два пута годишње како би размотрили питања од значаја за ЕУ, пре свега у вези са
спољном, безбедносном и унутрашњом политиком ЕУ. Закључци са тих састанака објављују
се у виду саопштења и представљају смернице за рад других институција ЕУ.
Који су задаци ЕУ?
Основни задаци ЕУ одређени су чланом 2. Оснивачких уговора ЕУ, који прецизира да је
задатак Заједнице да унапређује складан и уравнотежен привредни развој, трајан и
неинфлаторни раст уз поштовање животне средине, висок ниво запослености и социјалне
заштите, да подиже ниво и квалитет живота, јача привредну и друштвену повезаност и
солидарност међу државама чланицама. Ти задаци се остварују стварањем заједничког
тржишта и економске и монетарне уније, као и спровођењем заједничких политика и
активности.
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СРБИЈА, ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Шта су то европске интеграције?
Након Другог светског рата идеја уједињене Европе првобитно је била усмерена на
спречавање евентуалних даљих ратних сукоба и на очување мира и стабилности на Старом
континенту. Политика проширења је без сумње једна од најуспешнијих политика Европске
уније јер је обезбедила стабилност и просперитет земљама чланицама током протеклих 50
година. Са својих 500 милиона становника Европска унија је данас прерасла у јединствен
облик политичке и економске сарадње са почетних шест на 27 земаља чланица. Унија је
глобални играч у мировним мисијама и највећа трговинска зона на свету, као и најзначајнији
светски давалац развојне помоћи. Мада се умногоме разликују, државе чланице ЕУ су
уједињене у посвећености миру, демократији, владавини права и у поштовању људских
права. Врата ЕУ отворена су за све европске земље које желе да јој се прикључе кроз један
потпуно демократски процес. Коначна одлука је на самим грађанима Србије.
Зашто су интеграције важне?
ЕУ је важан глобални играч како у економском, тако и у политичком смислу. Припадање
једној оваквој организацији доноси важне користи државама, привреди, као и грађанима, јер
обезбеђује стабилност, мир и просперитет. Услови које земља
треба да испуни да би се прикључила ЕУ подразумевају низ
реформи које чине осавремењавање политичког, економског и
правног система. Све ове реформе имају за циљ увођење
европских стандарда у функционисање државе и побољшање
услова живота сваког грађанина Европске уније. Током процеса
интеграција ове важне реформе реализују се уз политичко
усмеравање и финансијску помоћ ЕУ. Реформе су потребне како
би се омогућио бољи живот грађана независно од тога да ли ће они на крају гласати за
чланство у ЕУ или не.
Шта је Процес стабилизације и придруживања?
Процес стабилизације и придруживања (ПСП) представља посебну врсту регионалног
приступа Европске уније државама западног Балкана. Албанија, Босна и Херцеговина,
Македонија, Србија и Црна Гора и Хрватска по први пут су добиле прилику да, на основу
њима прилагођеног приступа, постану чланице Уније. Суштину ПСП представљају следећи
елементи: потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), како би се
успостављањем посебне врсте уговорних односа - оснажила сарадња са земљама региона. Ти
споразуми урађени су по мери сваке од држава, имајући у виду њене специфичности, а
рокови за почетак преговора о закључивању ССП и за његову реализацију разликују се од
случаја до случаја. Процес стабилизације и придруживања, осим што
садржи подстицаје у виду различитих програма помоћи, поставља и одређене економске и
политичке услове. Реч је о критеријумима из Копенхагена.
У чему је разлика између процеса придруживања и приступања ЕУ?
Придруживање Европској унији треба разликовати од приступања. За разлику од пуног
чланства придруживање не садржи два елемента: један субјективни (недостаје воља
уговорних страна да заснују однос припадности Заједници) и један објективни (придружена
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држава не учествује у формирању воље Заједнице). Споразум о стабилизацији и
придруживању не заснива однос припадности Заједници, већ представља уговорну сарадњу
са нечланицама, за разлику од Споразума о приступању, којим један нечлан улази у круг
држава чланица са једнаким правима и обавезама, Поступак пријема је сложен. Држава која
жели да приступи ЕУ подноси захтев за кандидатуру Савету. Комисија образлаже
могућности и проблеме приступања. Након тога Савет једногласно одлучује о започињању
преговора. Битно је напоменути да ЕУ у име чланица води преговоре са државама
кандидатима на свим нивоима. Правне тековине заједнице су за потребе актуелних преговора
разврстане у 35 поглавља. Она поглавља у којима је постигнута сагласност између кандидата
и ЕУ закључују се само привремено, а тек на крају се усваја цео пакет. Пре доношења
коначне одлуке Савет тражи став Комисије о приступању који га не обавезује, а такође је
потребно да се са пријемом сагласи Европски парламент апсолутном већином гласова својих
чланова. Након сагласности Европског парламента и Савета, Споразум о приступању
потписују шефови држава и влада. Споразум захтева да га ратификују све државе чланице, у
складу са њиховим уставноправним прописима. Поступак приступања је окончан кад се
депонују ратификациони инструмент.
Да ли држава чланица може да из неког разлога буде искључена из ЕУ?
Искључивање државе чланице из ЕУ је апсолутно немогуће. Међутим, у случају да држава
чланица с намером и у дужем периоду не поштује обавезе из уговора или основне циљеве и
принципе Уније, могу јој бити суспендована права која проистичу из чланства. Та држава
остаје чланица Уније са свим обавезама које проистичу из чланства.
Да ли држава може да иступи из Европске уније?
Са искључиво правног становишта, не постоји ништа што може зауставити једну земљу која
је чланица ЕУ да иступи из Уније. Држава постаје чланица потписивањем Уговора о
приступању и његовом ратификацијом. На исти начин на који институција која је одговорна
за то усваја Уговор о приступању ЕУ (у случају Србије Народна скупштина), она може и да
га поништи. По међународном праву, државе имају право да приступају споразумима, али и
да из њих иступају. Према лисабонском оговору, државама чланица је омогућено да иступе
из ЕУ.
Шта је проширење Европске уније?
Проширење Европске уније је израз који се користи за процес пријема у чланство нових
држава. Проширење основне Заједнице шесторице - Француске, Немачке, Италије,
Холандије, Белгије и Луксембурга - на данашњу ЕУ од 27 земаља одвијало се у неколико
кругова. Прво проширење догодило се 1973. године, када су ЕЗ приступиле Велика
Британија, Ирска и Данска. Следећи талас проширења одиграо се 80-тих година
приступањем Грчке 1981. године и Шпаније и Португала 1986. године. Године 1985, уласком
држава Европског удружења слободне трговине (ЕФТА) - Аустрије, Шведске и Финске - ЕУ
се шири на 15 држава чланица. Највећи талас проширења догодио се 2004. године, када су 10
држава - Пољска, Чешка, Мађарска, Словенија, Словачка, Естонија, Летонија, Литванија,
Кипар и Малта - постале пуноправне чланице ЕУ. Најновије проширење било је 1. јануара
2007. године, када су примљене Румунија и Бугарска. Турска и Хрватска имају статус
кандидата. Извештајем Европске комисије о Процесу стабилизације и придруживања из
априла 2002. године, јасно се отвара перспектива чланства и за земље западног Балкана.
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Који су услови за улазак у Европску унију?
Свака европска држава која поштује начела слободе, демократије, поштовања људских права
и основних слобода и владавине права може затражити чланство у Европској унији.
Услови за чланство су следећи: Стабилност институција државе кандидата, које осигуравају
демократију, владавину права и поштовање људских и мањинских права; Постојање
функционалне тржишне привреде, способне да издржи конкуренцију на јединственом
европском тржишту;
Способност преузимања обавеза које произлазе из чланства у ЕУ, укључујући спровођење
циљева политичке, економске и монетарне уније. Овај критеријум практично значи усвајање
и примену прописа Европске уније, тзв. правних тековина ЕУ.
Који су кораци ка ЕУ; шта нашој земљи предстоји у процесу придруживања ЕУ након
позитивне Студије изводљивости ?
1. Студија изводљивости, коју је наша земља добила 5. априла 2005. године, изражава
процену спремности Србије да започне преговоре са ЕУ о Споразуму о стабилизацији и
придруживању. Она је усаглашени документ који садржи позитивно мишљење о
економским, политичким, демократским и институционалним претпоставкама по европским
стандардима, који омогућава да ти преговори почну. Студија је прва од неколико фаза које
наша земља треба да пређе на путу европских интеграција.
2. У преговорима о закључењу Споразума о стабилизацији и придруживању Европска унија и
држава преговарач утврђују дужину прелазног периода за стварање зоне слободне трговине
са ЕУ, као и оквирни рок за усклађивање законодавства у приоритетним областима са
правним тековинама ЕУ. Када се преговори успешно заврше, следи потписивање и
спровођење Споразума у периоду који у договору одреде Европска комисија и државе које
јој приступају. Преговори о закључењу Споразума нису преговори о чланству у ЕУ.
3. Споразум о стабилизацији и придруживању је међународни уговор између Европске уније
и државе зaпадног Балкана, који уједно представља програм реформи које та држава треба да
спроведе како би стекла статус кандидата за чланство у ЕУ. ССП је заснован на поштовању
демократије и људских права, владавине права и тржишне економије. ССП успоставља
правни оквир којим се утврђују односи државе потписнице и ЕУ у областима слободног
кретања људи, роба, услуга и капитала, правосуђа и унутрашњих послова, конкуренције,
финансијске сарадње, усклађивања закона и другим. Неопходно је да ССП буде ратификован
у земљи кандидату и у свим државама чланицама ЕУ. До ратификације се примењује
Прелазни споразум, који омогућава неометане економске односе те државе са ЕУ. Европска
унија је закључила ССП са Албанијом, Босном и Херцеговином, Македонијом, Србијом,
Хрватском и Црном Гором.
4. Споразум о стабилизацији и придуживању спроводи се у периоду који је договорен током
преговора за закључивање Споразума. У том периоду, који у случају Србије износи шест
година, остварују се преузете обавезе, пре свега либерализација трговине и усклађивање
законодавства.
5. Званичну кандидатуру за чланство подноси придружена држава која жели да постане
пуноправна чланица ЕУ. Држава од Европске комисије (ЕК) добија упитник о мерама које
треба да предузме како би постала чланица Уније. Након што добије одговоре на упитник,
ЕК даје мишљење - avis - о спремности те државе да отпочне преговоре о чланству.
Мишљење ЕК мора да усвоји Савет министара, који потом заказује званични почетак
преговора са том државом.
6. Преговори о чланству у ЕУ - Преговара се о обавезама које нису укључене у ССП, пре
свега о роковима у којима ће држава кандидат да испуни услове потребне за стицање
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пуноправног чланства. Услови су дати, а преговара се само о темпу њиховог испуњења, који
зависи од способности државе кандидата. Предмет преговора су области попут учешћа у
раду заједничких институција (броја посланика у Европском парламенту, броја гласова у
Савету министара, итд), затим заједничка пољпоривредна политика, регионалне и
структурне политике, економска и монетарна унија и буџетске политике. По окончању
преговора, потписује се Уговор о приступању, који предвиђа тачан тренутак од којег почиње
пуноправно чланство.
7. Чланство у ЕУ – Од тренутка ступања у пуноправно чланство, за нову државу чланицу
важе сва права и обавезе које произлазе из Уговора о приступању. Овај уговор предвиђа
прелазне рокове за потпуно преузимање одређених права и обавеза, као што су на пример
преузимање евра и слободно кретање радника.
Каква су искуства земаља које су се раније придружиле?
ЕУ се већ шест пута проширивала и та проширења су праћена позитивним искуствима, која
су показала да приступање побољшава квалитет живота грађана и животни стандард у
земљама које се прикључују. Искуство показује да су земље које су се до данас придружиле
ЕУ оствариле значајан развој економског сектора захваљујући политичкој стабилности и
новим тржишним могућностима и приликама за улагање. Реализација свих предуслова од
стране српске администрације биће од користи и за земљу и за њене грађане.
Доказ позитивних резултата претходних проширења јесте тај да се јаз у погледу животног
стандарда у различитим деловима Уније смањује због интеграција, док БДП по глави
становника (бруто друштвени производ који је стандардна мера богатства) у земљама попут
Кипра и Словеније расте и приближава се просеку на нивоу ЕУ. Ево неколико чињеница:
након проширења из 2004, у Европи је за четири године створено три милиона нових радних
места; трговинска размена између старих и нових чланица се утростручила са отприлике 150
милијарди на 450 милијарди евра и економски раст у новим земљама чланицама имао је
просечну стопу од 1,75 одсто годишње од 2000. до 2008. године.
Шта је потребно да нека држава постане чланица ЕУ?
Да би држава постала чланица ЕУ, она мора да поднесе Европској комисији молбу за
чланство, која је праћена захтевом за оценом усклађености правног и економског система те
државе у односу на критеријуме из Копенхагена. Молби за чланство претходи закључивање
и спровођење Споразума о придруживању као припремна фаза. Након тога, Савет ЕУ тражи
мишљење (фр. avis) Комисије, које може бити позитивно или негативно. Ово мишљење није
обавезујуће. Савет онда даје препоруку Комисији да започне преговоре о чланству са том
државом. У међувремену, Европска комисија израђује преговарачки оквир, који, након
анализе у државама чланицама, усваја Савет. Пре отварања преговора спроводи се screening,
односно поступак оцене усаглашености законодавства државе кандидата са законодавством
ЕУ и дефинисање области које треба ускладити са прописима ЕУ. Проверу усклађености
спроводе заједно држава кандидат и Европска комисија.
Савет ЕУ доноси одлуку о почетку преговора простом већином гласова на конференцији
влада држава чланица ЕУ, која се одржава сваке четири године (последња је била 2004.
године, а следећа је предвиђена за 2008). Тада се разматрају најважнија стратешка питања у
Унији, укључујући и њено проширење. Када конференција закључи да је одређена држава,
која је поднела молбу за чланство, спремна да јој се призна статус кандидата, преговори о
приступању се покрећу у року од 6 месеци од завршетка међувладине конференције.
Преговоре води Председништво ЕУ (које се мења сваких 6 месеци), у име држава чланица, а
у сарадњи са Европском комисијом. Пошто се заврше преговори, израђује се Нацрт уговора о
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приступању између ЕУ и државе кандидата, који морају да одобре Савет и Парламент
Европске уније. Након тога се уговор потписује. Да би ступио на снагу, морају га
ратификовати државе чланице и држава кандидат. У зависности од уставног уређења државе
кандидата, може се спровести и рефереднум, као један од инструмената ратификације. Након
завршетка процеса ратификације Уговора о приступању, држава кандидат постаје чланица
ЕУ.
Шта Србија добија интеграцијом у ЕУ?
Србија јесте и одувек је била европска земља у историјском, географском и културном
смислу и зато је пуноправно чланство у ЕУ природно решење за Србију и њене грађане. У
економском погледу, такође, Србија је чврсто везана за европско тржиште, будући да се 57
одсто њене укупне трговинске размене обавља са ЕУ. Уласком у пуноправно чланство
Србија ће седети за столом са креаторима политике ЕУ и тако утицати на све одлуке
Европске уније, директно бирајући своје представнике у Европском парламенту. Министри и
шеф државе присуствоваће заседањима Европског савета и Савета министара и учествоваће
у раду свих других тела задужених за одлучивање на нивоу ЕУ. Поред тога, чланство ће
допринети даљој стабилизацији политичких и економских реформи и позитивно ће утицати
на добробит грађана Србије (позитивне и директне промене у свакодневним животима могу
се уочити у областима као што су заштита животне средине, здравство, безбедност на раду,
заштита
потрошача,
конзуларна
права,
безбедност
хране
и
друго).
Након чланства већ значајна финансијска средства ЕУ драматично ће се увећати кроз
структурне фондове који се троше на даље инвестиције у инфраструктуру, заштиту животне
средине иу регионални развој. Огромно унутрашње тржиште на коме границе не постоје, од
Малте па све до Финске, довешће до јаче конкуренције, а тиме и до већег избора и нижих
цена робе, као и до могућности за улагање европских фирми у Србији, али ће омогућити и
српским предузећима да почну да стварају своју мрежу у Европи.
Шта интеграција значи за мене?
Приступање ЕУ тиче се, пре свега, грађана Србије. Али какве промене ће то унети у наше
животе? Непостојање граница између земаља чланица ЕУ омогућиће једноставно путовање,
као и право и могућност становања, рада, студирања или пензионисања у било којој држави
чланици. Пословни људи из Србије моћи ће да отворе предузећа у државама чланицама и да
тамо шире своје пословање користећи могућности које нуди тржиште од 500 милиона људи.
Српски пољопривредници моћи ће да користе европске пољопривредне фондове попут
осталих европских пољопривредника. Србија ће морати да уведе стриктна правила и законе у
разним областима и грађани ће тиме искусити бољи квалитет живота кроз чистији ваздух
који удишу, воду коју пију, кроз квалитет и безбедност хране, кроз правила која обезбеђују
поштовање њихових права као потрошача. Уколико желите да сазнате више о овој теми,
посетите ЕУ инфо центар Делегације Европске уније у Београду!
Где је Србија сада у процесу интеграције?
Процес интеграције Србије је у последње време имао позитиван ток и доста је одмакао. Као
резултат овог напретка грађани Србије и предузећа већ осећају одређене користи како од
укидања визног режима, тако и од Прелазног трговинског споразума. Такође, у скорије
време, Србија као кандидат за члана ЕУ очекује добијање датума за почетак преговора за
приступање ЕУ. По окончању преговора Србија и земље чланице Европске уније потписују
Уговор о приступању ЕУ након усвајања тог уговора у Европском парламенту. Уговор затим
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мора да буде ратификован у Србији, али иу свим државама чланицама ЕУ у складу са
њиховим уставним одредбама (у парламенту или на референдуму).
Када ће Србија постати чланица ЕУ?
Приступање је постепени процес. Србија је на више начина већ чланица ЕУ зато што
учествује у разним програмима Европске уније у области образовања, културе и свакако у
економском погледу. Србија ће додатно морати да у потпуности испуни такозване
критеријуме из Копенхагена. То су основни критеријуми за све земље које желе да се
прикључе ЕУ још од 1993. Према њима, земља која жели да постане чланица Уније мора да
испуни политичке и економске услове и, коначно, да примени целокупно правно наслеђе ЕУ
у националном законодавству (ackuis communautaire). Овај процес понекад није лак, али то
јесте пут ка бољем животу. Брзина интеграција умногоме зависи од капацитета и
посвећености Србије испуњењу постављених предуслова.
Преостало је још доста посла на остварењу свих реформи које Србија треба да спроведе.
Међутим, не постоје никакве обавезе да се Србија учлани, а последњу реч ће свакако имати
грађани, који ће на крају референдумом одлучити да ли Србија треба да приступи ЕУ или не.
Ко одлучује о приступању Србије Европској унији?
Главна одговорност лежи на институцијама Србије, а коначну одлуку доносе сами грађани
Србије и земље чланице ЕУ. Србија ће, као што је био случај и са осталим земљама, морати
да преговара свих 35 поглавља са Европском унијом. На крају преговора о чланству Србије
одлучиваће све државе чланице ЕУ у парламенту (или референдумом), Европски парламент,
али са друге стране и грађани Србије. Начин приступања ЕУ је тако дефинисан да је
практично омогућено демократско одлучивање свих којих се прикључење тиче: и држава
чланица и државе која се прикључује.
На који начин ЕУ помаже Србији и зашто?
Мало људи у Србији зна да је ЕУ далеко највећи донатор средстава земљама западног
Балкана, са обимном финансијском помоћи, чији је највећи део усмерен у Србију. Од 2000.
године до сада Србија је добила 2,2 милијарде евра, што је око 200 милиона евра бесповратне
финансијске помоћи годишње. Тај новац се троши на јачање економског развоја Србије, као
и на различите секторе, као што су здравство, транспорт, инфраструктура, енергетика,
образовање, медији, грађанско друштво и владавина права. Све то показује да је стратешки
интерес ЕУ да прими Србију у чланство - не толико у економском, колико у политичком
смислу како би се проширио простор стабилности и како би се помогло Србији, политички и
финансијски, да испуни услове за чланство. Међутим, ЕУ је више од новчаних фондова. ЕУ
преноси демократске вредности и промовише људска права у свим земљама које желе да
постану њени чланови.
Шта ће Србија изгубити уласком у ЕУ?
Многи мисле да ће Србија изгубити свој суверенитет. Истина је да се један део овлашћења за
доношење одлука добровољно преноси на институције ЕУ, међутим, Србија ће заузврат бити
заступљена у свим европским институцијама и учествоваће у процесу одлучивања, добиће
место за преговарачким столом заједно са другим државама чланицама ЕУ. Што се тиче
националног идентитета, Французи нису мање Французи нити су нпр. Грци мање Грци откад
су чланови ЕУ. Уједињена, али разнолика Европа поседује важну и јединствену вредност, са
интересантном разноликошћу народа, језика и култура. Србија ће обогатити Унију својим
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специфичностима као што су музика, ракија, кајмак, проја итд Српско тржиште је релативно
мало у поређењу са великим европским унутрашњим тржиштем и српска предузећа и
брендови ће сигурно имати користи од уласка на глобално тржиште ЕУ.
Како ће све то утицати на животни стандард грађана?
Било би нереално очекивати да ће се уласком наше земље у Европску унију превазићи сви
проблеми које данас имамо. Међутим, процес придруживања ће веома позитивно утицати на
успостављање стабилне економске климе, а самим тим и на већи прилив страних директних
инвестиција, посебно у оним индустријским гранама и областима које су оријентисане ка
извозу. У тим гранама ће доћи до отварања већег броја нових радних места и повећања плата.
Ово потврђују и економски показатељи у неким државама чланицама Европске уније.
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заједница за угаљ и челик. Она обухвата Белгију, Италију, Луксембург, Савезну Републику
Немачку, Француску и Холандију, које као равноправне чланице сарађују унутар
заједничких институција.
1957.
Истих шест земаља потписују Римске уговоре, којима су основане Европска економска
заједница (ЕЕЗ) и Европска заједница за атомску енергију (ЕВРОАТОМ). Започето је
формирање тзв. заједничког тржишта, а државе чланице преузеле су обавезу да у року од 12
година уклоне све трговачке баријере. Процес је завршен две године раније.
1967.
Уједињене су три европске заједнице и од тада постоји једна Комисија и једно Веће
министара, као и Европски парламент.
1968.
Створена је Царинска унија: укинуте су све царине у међусобној размени чланица ЕЕЗ и
створена јединствена тарифа према производима из трећих земаља.
1979.
Одржани су први непосредни избори за Европски парламент. Створен је и Европски
монетарни систем (ЕМС), како би помогао стабилизацији курсева националних валута.
1986.
Усваја се Јединствени европски акт, који утврђује временски план за довршавање
јединственог европског тржишта до 1. jануара 1993. године.
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1989.
Пада „гвоздена завеса“ и отвара се могућност уједињавања целе Европе. То доводи до
уједињења Немачке 3. октобра 1990. године и успостављања демократских система у
земљама централне и источне Европе.
1992.
Потписан је Уговор из Мастрихта, којим ЕЕЗ постаје Европска унија (ЕУ). Постављени су
нови амбициозни циљеви: монетарна унија до 1999, европско држављанство, нове заједничке
политике – укључујући заједничку спољну и безбедносну политику (ЗСБП) и сарадњу у
унутрашњој безбедности.
1997.
Потписан је Уговор из Амстердама, који за циљ има реформу институција ЕУ.
1999.
У неколико земаља ЕУ у безготовинске трансакције уводи се евро (€), јединствена валута
Европе, пре појаве кованог новца и новчаница.
2001.
Потписан је Уговор из Нице, којим се даље реформишу институције и појачава систем
заштите основних права, безбедност и одбрана, као и судска сарадња у кривичним
пословима.
2002.
Евро новчанице и кованице улазе у оптицај, док се постепено из промета повлаче
националне валуте.
2007.
Европски лидери започели су рад на Споразуму о реформама, који би требало да замени
Уговор о уставу ЕУ, који је договорен 2004. Године али никада није ступио на снагу, јер је
одбијен на референдумима у Француској, Холандији и Ирској. Нови документ требало би да
буде краћи, једноставнији и у складу са потребама ЕУ.
2009.
Лисабонски уговор је ступио на снагу. Јачањем утицаја Европског парламента, националних
парламената и гласова грађана ЕУ учвршћена је демократија унутар ЕУ, као и способност да
ЕУ делује на међународној сцени.

ПРОШИРЕЊА
1957.
Организација коју данас знамо као Европску унију (ЕУ) у почетку је имала шест чланица:
Белгију, Француску, Савезну Републику Немачку, Италију, Луксембург и Холандију.
1973.
Нове чланице постају: Велика Британија, Ирска и Данска.
1981.
Друго проширење: Грчка.
1986.
Треће проширење: Шпанија и Португалија.
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1990.
Након уједињења Немачке, бивша Немачка Демократска Република је ушла у састав ЕУ.
1995.
Четврто проширење: Аустрија, Шведска и Финска.
2004.
У ЕУ су ушле заједно: Естонија, Летонија, Литванија, Кипар, Мађарска, Малта, Пољска,
Словачка, Словенија и Чешка.
2007.
Нове чланице: Румунија и Бугарска.
2013.
Хрватска постаје чланица од 1. јула 2013.
Земље кандидати
2005. Турска и Бивша Југословенска Република Македонија добијају статус кадидата
2009. Исланд
2012. Црна Гора је отпочела преговоре за приступање ЕУ
2012. Србија је постала кандидат за чланство у ЕУ
Земље потенцијални кандидати
2006–2008. Албанија и Босна и Херцеговина постају потенцијални кандидати.
Светска валута
Евро сада свакодневно користи скоро 331 милион људи. Попео се на друго
место на свету, иза америчког долара, као валута девизних резерви.
Приближно 26% светских девизних резерви се данас држи у еврима. Евро
је друга најчешће мењана валута у свету и користи се у око 40% дневних
трансакција на девизним тржиштима. Поред своје очигледне
практичности, евро је такође и један од најопипљивијих знакова европских
интеграција. Због тога што је тако важна валута, евро даје ЕУ снажнији
утицај у глобалној економији.
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СРБИЈА И ЕУ

Србија и ЕУ – ваша будућност
Историјска раскрсница – Србија и ЕУ
Европска унија (ЕУ) – како је данас њено име или Европска заједница (ЕЗ), како се раније
звала, присутна је на Балкану више од 40 година. Још 1967. године по први пут су
успостављени званични односи тадашње Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије са Европском заједницом, закључивањем Декларације о односима, првим актом
који је ЕЗ потписала до тада са неком земљом социјалистичког
уређења.
Следећи важан корак направљен је априла 1980, када је у
Београду потписан Споразум о сарадњи између СФРЈ и ЕЗ,
којим су тадашњој Југославији 12 држава чланица омогућиле да
буде повлашћена у трговини са ЕЗ, односно да њени производи
имају
лакши
приступ
великом
тржишту
европске
дванаесторице. До почетка 90их та сарадња се развијала и много
је допринела економском јачању југословенске привреде. Међунационални, а потом и ратни
сукоби утицали су на то да финансијска помоћ Европе Југославији престане, а Европска
заједница се исте године прикључује Уједињеним нацијама и уводи санкције које су се
односиле само на Србију и Црну Гору.
До када су трајале трговинске санкције?
Европска унија усвојила је крајем 1995. године уредбу о суспензији санкција према Савезној
Републици Југославији (СРЈ), а државе чланице ЕУ су у априлу 1996. године признале СРЈ
као нову државу, која добија и приступ програму ОБНОВА. Из тог фонда ЕУ је помагала
обнову земаља са простора претходне Југославије. Санкције су потпуно укинуте 9. децембра
1996. године. Наредне, 1997. и 1998, обележeне су распламсавањем сукоба на Косову и
Метохији, што је довело и до нових санкција Уније. Овог пута мере нису биле економске,
већ је њима био забрањен улазак особама блиским тадашњем српском режиму на територије
држава чланица, а забрањени су и летови српском авио превознику Јату и другим
националним авио компанијама. Најнижни степен односа са ЕУ био је период током и након
НАТО бомбардовања СР Југославије, када су били прекинути сви званични контакти владе
СРЈ и ЕУ и њених држава чланица. Ипак, у то време Унија је креирала нови приступ према
целокупном региону у којем се налази и наша земља, који ће касније добити назив Процес
стабилизације и придруживања (ПСП).
Кораци ка ЕУ
Шта је Процес стабилизације и придруживања? Након петооктобарских промена на
изборима 2000. године започиње најновија фаза у односима са ЕУ. Тада су се створили
услови да се Југославија укључи у тај процес. Практично то значи да тргује са Унијом по
повлашћеним односима, да без царина тргује са осталим земљама у региону, као и да
користи средства из тадашњег највећег програма помоћи Уније - КАРДС програма, и да
започне са припремама за закључивање Споразума о стабилизацији придруживању (ССП).
Колико су важни добри трговински односи са Унијом, можете да закључите из податка да је
за само две године, од 2000. до 2002. године извоз СРЈ у ЕУ порастао чак за једну трећину,
односно за 272 милиона евра. Учешћем на Самиту у Загребу новембра 2000. године, Србија
је постала учесница Процеса стабилизације и придруживања кроз који се остварује
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придруживање и приступање свих држава западног Балкана, па тако и Србије, Европској
унији. Свака од ових фаза састоји се од неколико етапа. Први корак на том путу
прeдстављало је образовање и почетак рада заједничког радно-техничког тела под називом
Консултативна радна група. Иза овако компликованог имена налази се у основи једно
веома једноставно тело – групу су чинили представници ЕУ и Владе СРЈ и Влада Србије и
Црне Горе, који су проучили привредни и политички систем наше тадашње земље и
направили препоруке према којима треба да се одвијају економске и демократске реформе.
Европска комисија, која је један од најважнијих органа ЕУ, од 2002, сваке године оцењује
докле се у тим реформама одмакло.
Од јула 2003. године, установљава се Унапређени стални дијалог, који замењује ову радну
групу. У том дијалогу Србија и Црна Гора и даље на један бржи и ефикаснији начин
објашњавају напредак у реформама представницима ЕУ – упознају их са тиме које су нове
законе владе припремиле, које су од тих закона усвојиле скупштине, како се они спроводе и
како утичу на живот грађана. Наравно, идеја читавог процеса је да се и правни и пре свега,
свакодневни живот ускладе се стандардима Европске уније, како би и наши грађани
слободно путовали, јефтиније плаћали робу бољег квалитета, имали чистију животну
средину, како би им сва права била заштићена, али и како би се придржавали својих обавеза.
Наредни корак била је израда и објављивање Студије изводљивости, у којој је Европска
комисија пружила детаљан преглед до тада спроведених политичких, економских и правних
реформи, као и способност њиховог даљег остваривања. На основу овог прегледа, Европска
комисија је 5. априла 2005. године дала позитивну оцену о спремности Србије да започне и
води преговоре о Споразуму о стабилизацији и придруживању (ССП), те да преузме обавезе
које из њега произилазе.
Преговори о закључењу ССП су званично почели 10. октобра 2005. године, а прва званична
рунда преговора одржана је 7. новембра 2005. године.
Након што се Црна Гора определила за независност на референдуму одржаном 2006. године,
Србија као држава наследник државне заједнице, наставила је своје односе са ЕУ. Преговори
су приведени крају 10. септембра 2007. године, а Споразум о стабилизацији и
придруживању је и потписан 29. априла 2008. године у Луксембургу.
Скупштина Србије је 9. септембра 2008. године ратификовала ССП, тј. усвојила Закон о
потврђивању ССП-а са ЕУ, који дефинише услове за слободан проток робе, кретање радника
и капитала и сарадњу у низу области, од усклађивања прописа, до политичког дијалога и
финансијске сарадње. ССП је потребно да ратификују и национални парламенти свих држава
чланица ЕУ. На препоруку Европског парламента, почетком 2011. године, започет је процес
ратификације ССП-а са Србијом у парламентима држава чланица ЕУ. Споразумом о
стабилизацији и придруживању стварају се претпоставке за даље унапређење политичких,
економских и трговинских односа кроз успостављање зоне слободне трговине (протеком
прелазног периода од 6 година), подстиче се усклађивање законодавства са правним
тековинама ЕУ (нпр. конкуренција, јавне набавке, заштита потрошача итд.) и предвиђа,
односно подстиче, сарадња у бројним областима између Србије и Европске уније. До
ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању, трговинске односе између
Србије и Европске заједнице регулише Прелазни трговински споразум (који је део ССПа), који је званично је ступио на снагу 1. фебруара 2010. године. Значај овог споразума је
у томе што представља први уговорни (обавезујући) однос између Србије и ЕУ.
Кандидатура и преговори
Подношење званичног захтева за чланство у ЕУ представља следећи корак на путу ка
чланству и прекретницу сваке државе у односима са ЕУ. Србија је захтев за стицање статуса
кандидата за чланство у ЕУ поднела 22. децембра 2009. године премијеру Шведске, државе
која је у том тренутку председавала Саветом министара ЕУ. Након подношења, захтев за
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пријем у чланство разматра Савет министара ЕУ. Савет је донео позитивну одлуку 25.
октобра 2010. године и наложио Европској комисији да достави Србији тзв. Упитник*.
Комесар за проширење и суседску политику Штефан Филе 24. новембра 2010. године у
Београду је уручио Упитник председнику Владе Србије. Председник Владе Републике
Србије предао је 31. јануара 2011. Године европском комесару за проширење Штефану
Филеу Одговоре на Упитник Европске комисије о кандидатури Србије за чланство у
Европској унији. Кад добије одговоре на ова питања, Европска комисија стиче потпуну
слику о стању у држави, тј. о напретку реформи и спремности њене администрације да
успешно води преговоре и закључи Споразум о приступању Европској унији. Након
достављања одговора и њихове анализе, Европска комисија саставља Мишљење (тзв. Avis) о
спремности да се држави која се пријављује за чланство одобри статус државе канидата и
упућује одговарајући предлог Европском савету. Комисија истовремено може, али не мора,
да предложи и датум заказивања почетка преговара о чланству са том државом. Када Савет
министара добије позитивно мишљење Европске комисије и сагласност Европског
парламента, држава добија званични статус кандидата за чланство у ЕУ. Заказивањем датума
почетка преговора почињу припреме за њихово вођење. Европска комисија је 12. октобра
2011. године одлучила да препоручи да Србија постане држава кандидат за чланство у
Европској унији, као и да ће бити спремна да започне преговоре о приступању Унији чим
буде остварен даљи напредак у дијалогу између Београда и Приштине. Коначну одлуку о
кандидатури Србије донео је Савет министара Европске уније 1.марта 2012. године.
Упитник је званични инструмент којим ЕУ процењује спремност државе
да започне процес приступања, а садржи неколико хиљада питања која
покривају целокупно функционисање једне државе. Одговори пружају
прецизне податке о земљи, од поштовања политичких и економских
критеријума, до степена усаглашености законодавства са прописима ЕУ,
као и о институционалним и административним капацитетима
неопходним за прихватање и примену европских стандарда у сваком од
35 преговарачких поглавља.
Преговори о чланству у ЕУ трају у просеку од три до пет година, што
зависи од способности државе да у току преговора усклађује своје
законодавство са правним тековинама ЕУ. Пракса досадашњих преговора које је водила ЕУ
говори да се најпре отварају лакша поглавља правних тековина ЕУ (које су за потребе
преговора подељене на 35 поглавља), како би се држава упознала са начином вођења
преговора, а да се за крај остављају најкомплекснија питања буџета, пољопривреде,
правосуђа, заштите животне средине, регионалне политике и координације структурних
фондова.
Након закључења преговора, потписује се Споразум о приступању Европској унији, који
морају да ратификују Народна скупштина Републике Србије, парламенти свих држава
чланица ЕУ у тренутку уласка и Европски парламент. Држава ступа у чланство Европске
уније на дан који је дефинисан у прелазним и завршним одредбама Споразума о приступању
Европској унији, под условом да је на време завршен процес ратификације Споразума.
Србија је у процес Стабилизације и придруживања укључена након демократских промена.





2000. - Србија је после 5. октобра 2000. године укључена у процес стабилизације и
придруживања;
2001. – Почетак праћења реформи у Србији;
2005. – Србија је добила Студију изводљивости за Споразум о стабилизацији и
придруживању;
2005. – Отворени преговори о Споразуму о стабилизацији и придруживању;
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2008. – Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању;
2009. – Поднет захтев за добијање статуса кандидата
2012. – Добијен статус кандидата

Западни Балкан и ЕУ
Преговори о чланству са Хрватском и Турском су започели у октобру 2005. године, а са
Македонијом, која је добила статус кандидата исте године, преговори још нису отпочели.
Крајем 2010. године и Црна Гора је постала кандидат за чланство у ЕУ, а почетак преговора
је озваничен јуна 2012. године. Хрватска је и званично окончала преговоре, тј. затворила и
последња четири поглавља 30. јуна 2011. године. Очекује се да ће ова држава, након
завршетка свих административних процедура, постати чланица ЕУ 1. јула 2013. године. Црна
Гора и Србија су земље кандидати, док су остале земље западног Балкана земље
потенцијални кандидати. Земље ће напредовати на овом путу у зависности од тога како
испуњавају услове предвиђене критеријумима из Копенхагена.за грађане Србије
Од 19. децембра 2009. године, грађанима Србије више није потребна виза да би путовали у
25 земаља чланица ЕУ, као и у три земље које нису чланице ЕУ, а које су део шенгенског
простора (Исланд, Швајцарска, Норвешка). Сви грађани Србије, који имају биометријски
пасош, могу да путују у ове земље у краће посете у трајању до 90 дана сваких шест месеци
(180 дана), без обзира да ли је реч о пословном путовању, усавршавању или о туристичкој
посети. Тај период се рачуна од тренутка када први пут уђете на територију, а у оквиру
наведених 180 дана.
Уколико намеравате да због запослења или студирања прекорачите рок од 90 дана боравка,
обавезни сте да пре путовања поднесете захтев за дугорочну визу или за дозволу боравка при
амбасади или конзулату земље дестинације. Рад или боравак у шенгенским земљама без
одговарајуће националне боравишне или радне дозволе је незаконит.
Нова правила не важе за Велику Британију и Ирску, јер оне нису део шенгенског простора. У
Србији су однедавно кренуле са радом у свету веома популарне нискотарифне
авиокомпаније, тзв. low cost компаније. Веoма чести корисници ових компанија управо cу
млади. Њихова понуда подразумева јефтиније карте, купљене знатно раније, електронским
путем, али и додатну наплату за послужење током лета и посебну наплату пртљага. Број
оваквих авио компанија је у порасту, јер омогућавају путницима да уз мало боље планирање
времена обиђу више дестинација за мање новца.
Процес стабилизације и придруживања
Са окончањем рата у Босни и Херцеговини и потписивањем Дејтонског споразума створени
су услови да ЕУ дефинише дугорочнију политику према региону Западног Балкана .
Почетком 1996. Године ЕУ је формулисала тзв. “регионални приступ”, којим је обухваћено
пет балканских земаља- Албанија, Македонија, Србија и Црна Гора(СРЈ), Босна и
Херцеговина и Хрватска. Основна карактеристика регионалног приступа је унапређење
међусобне сарадње земаља у региону као предуслова за регулисање појединих билатералних
односа ЕУ са сваком од њих.
Током 1999. Године редефинисана је дотадашња регионална политика према Балкану.
Покренут је Процес стабилизације и придруживања (ПСП), као измена и допуна дотадашњег
регионалног приступа. Процес стабилизације и придруживања је замишљен као приступ који
целом региону нуди перспективу чланства у ЕУ и омогућава свакој појединачној држави да
напредује брже уколико испуњава предвиђене услове. Пре закључивања Споразума о
стабилизацији и придруживању, земља партнер мора да поред општих (критеријуми из
Копенхагена), испуни и читав низ услова политичке и економске природе, да реализује
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закључке консултативне радне групе 3да добије позитивну оцену “студије о изводљивости”.
Након добијања позитивне оцене Студије о изводљивости, отпочињу преговори о
стабилизацији и придруживању. Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању
држава има отворен приступ комунитарним програмима, а након подношења кандидатуре
може да постане званични кандидат за чланство у ЕУ и отпочне преговоре о приступању.
Преговори између Европске уније и СРЈ о закључивању Споразума остабилизацији и
придруживању започели су 10. Октобра 2005. Године, а закључени су 10. Септембра 2007.
Године завршетком пете техничке рунде преговора. Споразум је парафиран 7. Новембра
2007. Године, а потписан 29. Априла 2008. Године. Народна Скупштина Републике Србије
ратификовала је ССП и Прелазни трговински споразум 9. Септембра 2008. Године. Споразум
тада није ступио на снагу због одлуке ЕУ да исти замрзне све док Србија не оствари пуну
сарадњу са Хашким трибуналом4. Након позитивне оцене главног тужиоца Хашког
трибунала Сержа Брамерца о сарадњи Србије са МКТЈ, на састанку Савета министара
спољних послова ЕУ одржаном 7. Децембра 2009. Године, донета је одлука да се започне са
применом Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима. Прелазни трговински
споразум је, након размене нота двеју страна, формално ступио на снагу 1.фебруара
2010.године.
Савет ЕУ је 14. Јуна 2010. Године у Луксембургу, донео одлуку о почетку процеса
ратификације ССП у земљама чланицама ЕУ.
Европски парламент ратификовао је Спроразум о стабилизацији и придруживању са
Републиком Србијом 19. Јануара 2011. Године. У току је поступак ратификације Споразума у
земљама чланицама ЕУ. Споразум су до сада ратификовале Аустрија, Бугарска, Чешка,
Естонија, Шпанија, Италија, Кипар, Луксембруг, Мађарска, Малта, Словенија, Словачка и
Шведска, Летонија.
Споразум о стабилизацији ипридруживању (ССП) представља први свеобухватни споразум
који је Република Србија потписала са Европским заједницама и њиховим државама
чланицама. Овим Споразумом се регулишу скоро сви аспекти међусобних односа Европске
уније и Републике Србије, а изнад свега међусобни економски односи, који су до
потписивања били засновани на једностраним изјавама воље двеју страна. Ступањем на
снагу ССП, Република Србија ће постати држава придружена ЕУ, са јасном перспективом
чланства у ЕУ.
Да ли грађани Србије могу да у ЕУ путују без виза?
Од 19. децембра 2009. године, грађанима Србије више није потребна виза да би путовали у
25 држава чланица Европске уније, као и у три земље које нису чланице ЕУ, а које су део
шенгенског простора. Грађани Србије, који имају биометријски пасош, сада могу слободно
да путује у ове земље, у краће посете у трајању до 90 дана, сваких шест месеци, без обзира да
ли је реч о пословном путовању, усавршавању или о туристичкој посети.
Државе за које није потребна виза су: Аустрија, Белгија, Бугарска, Кипар, Чешка Република,
Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Италија, Летонија,
Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Пољска, Португал, Румуника,
Словачка, Шпанија, Шведска и Швајцарска.

3

радно тело састављено од представника владе земље партнера и представника Европске комисије

4

Пун назив: Међународни кривични трибунал (МКТЈ).
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Шта значи када се држава налази на тзв. белој Шенгенској листи?
Од тренутка када је Европска унија либерализовала визни режим према Републици Србији,
грађани наше земље могу слободно, само са пaсошем, да путују у државе чланице Шенген
зоне.
По новим правилима, особе са српским пасошима могу да
остану у земљама шенгенског простора (све земље чланице ЕУ,
осим Велике Британије и Ирске, као и са потписницима
Шенгенског споразума који су ван ЕУ-Швајцарска, Норвешка и
Исланд) максимално до 90 дана од дана уласка, а у оквиру
периода од 180 дана (шест месеци). Тај период се рачуна од
тренутка када први пут уђете на територију Шенген зоне, а у
оквиру наведених 180 дана. Нова правила важе само за
путовања. Она не омогућавају грађанима Србије да живе, нити
да се запосле у некој од земаља ЕУ.
За особе које имају биометријске пасоше не постоје додатни финансијски или
административни захтеви да би слободно могли да путују у шенгенске земље. Међутим, сва
стандардна правила за улазак држављана трећих земаља приликом уласка у шенгенски
простор и даље су на снази. На граници, од путника се може тражити да докажу поседовање
средстава за путовање и издржавање током боравка у шенгенском простору. Од путника се,
такође, може тражити и да прецизирају место боравка (да покажи хотелску резервацију или
да наведу адресу на kојој ће боравити). Пограничне власти земаља чланица шенгенског
споразума имају право да не одобре улазак уколико ови захтеви нису испуњени и доносе
коначну одлуку о одобрењу уласка у земљу (члан 5 Шенгенске конвенције).
Шта подразумева слобода кретања у ЕУ?
Држављани земље чланице ЕУ могу да путују у било коју земљу ЕУ, а да им је за то довољан
само важећи пасош или лична карта. Држављанин ЕУ није обичан туриста или путник, већ су
му загарантована одређена права, као што су могућност уласка и привременог боравка у
другој земљи чланици. На путовањима у земље ван Европске уније, грађанин ЕУ може да
користи услуге, да тражи помоћ или конзуларну заштиту било које државе ЕУ ако у земљи у
којој се налази не постоји амбасада или конзулат државе из које долази.
Држављани земље која је чланица Европске уније имају могућност боравка у било којој
другој земљи ЕУ, без обзира на професију или економску ситуацију. Ипак, постоје одређени
услови и ограничења.
Поред права привременог боравка у другој земљи ЕУ (ради одмора или пословно), грађани
имају право да иду у другу државу ЕУ да би радили, а могу тамо и да буду насељени за
стално, ако су запослени или самозапослени. Студенти морају да имају здравствено
осигурање и довољно је да сами напишу изјаву о својим финансијским изворима.
Незапослени имају право да живе у другој земљи Европске уније док су у потрази за послом
(то се, за већину земаља чланица, односи на период од шест месеци, док неке земље још
имају лимит од три месеца). Без обзира колико дуго тражи посао, од страног држављанина
нико не може да тражи да напусти земљу, ако докаже да још увек озбиљно тражи посао и да
има реалну шансу да га нађе.
Дозволе боравка:
– за боравак од највише три месеца нема потребе за било каквом визом или дозволом боравка
- довољна је само важећа лична карта или пасош;
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– ко остаје између три месеца и годину дана и има привремени посао, или привремено нуди
своје услуге као самозапослени, добија боравишну дозволу за тај период;
– у свим другим случајевима, подноси се пријава за боравишну дозволу, на коју сви
држављани ЕУ имају право.
Пренос личне имовине:
Приликом селидбе из једне у другу земљу ЕУ, може се преносити лична имовина без
икаквих забрана или плаћања царина и пореза. Ипак, земље ЕУ могу да траже плаћање таксе
за регистрацију аутомобила или да забране уношење неких производа, као што су оружје и
муниција.
Миграције:
Етничке разлике, култура и традиција земаља чланица, као и разлике у језику, остају
баријере за слободно кретање људи унутар ЕУ. То је највећи разлог што већина становника
ЕУ остаје да живи у границама своје државе и што се само (чак мање од) два одсто
становништва стварно преселило у неку другу државу Европске уније, без обзира на
могућност да то уради.
Да ли ће грађани наше земље моћи лакше да се запошљавају у ЕУ након пријема у
чланство?
Држављани Европске уније имају право да раде у било којој од земаља чланица. Такође,
право Уније им гарантује да неће бити дискриминисани на радном месту на основу пола.
Могу се пријавити на било који конкурс за посао који је изашао у било којој земљи ЕУ.
Имају право да буду изабрани за неки посао у другој држави чланици, као и сви грађани те
земље. Поред радних места у приватном сектору, већина послова у државној служби
(здравство, образовање и јавне службе - пошта и телекомуникације, телевизија и радио, јавни
саобраћај - авио и водни саобраћај), као и истраживања у цивилне сврхе - отворена су за све
држављане ЕУ.
Међутим, овде морамо да наведемо пример Мађарске, Пољске, Словачке и Словеније - нових
држава чланица - од којих је у преговорима о чланству Европска унија тражила (и добила)
прелазни период до 2013. године за примену прописа о слободном кретању радника, како не
би дошло до потешкоћа на тржиштима рада дотадашњих држава чланица. То значи да ће
могућност запошљавања наших држављана одмах по приступању Унији зависити од исхода
преговора које ће наша земља водити са ЕУ у области слободног кретања радника.
Шта је евро?
Евро је заједничка валута 17 чланица ЕУ (Аустрија, Белгија, Грчка, Ирска, Италија,
Луксембург, Немачка, Португал, Словенија, Финска, Француска, Холандија и Шпанија) које
су се «одрекле» својих националних валута. Увођење у оптицај новчаница и кованица
заједничке европске валуте - евра - 1. јануара 2002. године је један од кључних тренутака
европске интеграције. Све нове државе чланице су Споразумом о приступању обавезане да
замене своје националне валуте евром, под условом да испуне неопходне критеријуме, с тим
што рокови нису дефинисани.
Који су критеријуми за увођење евра?
Критеријуми за увођење евра су познати као критеријуми конвергенције и односе се на
следеће захтеве:
 Стопа инфлације не сме да буде за више од 1,5 одсто већа од просека три чланице са
најмањом стопом инфлације;

Страна 36






Јавни дуг не сме да прелази 60 одсто домаћег бруто производа (ДБП);
Трговински дефицит мора бити испод 3 одсто ДБП-а;
Дугорочна каматна стопа не сме бити виша од 2 одсто у односу на државе чланице са
најнижим стопама инфлације;
Неопходна је стабилност девизног курса.

Да ли ће се на територији наше земље увести евро као валута када уђемо у ЕУ?
Да би чланица ЕУ постала и чланица «евро зоне», мора да испуни веома захтевне
критеријуме конвергенције. Србија је на дугом путу испуњавања тих критеријума. Али, пре
уласка у монетарну унију, морамо да докажемо да смо способни да учествујемо најпре у
економској, а затим и у монетарној унији, што је предуслов за увођење евра као валуте
Датуми:
1999 – евро промовисан као виртуелна валута
2002 – 12 држава ЕУ почиње да користи новчанице и кованице евра
2007 – Словенија почиње да користи евро
2008 – Кипар и Малта почињу да користе евро
2009 – Словачка почиње да користи евро
2011 – Естонија почиње да користи евро
Да ли ћемо изгубити сопствену културу и језик када се учланимо у ЕУ?
Страхови које многи изражавају да се учлањењем у ЕУ губи национални идентитет, култура
и језик су неоправдани. Европска унија је мултинационална и мултикултурна заједница 27
држава која се између осталог заснива и на принципу „јединство у различитости“. Европска
унија у овом тенутку има 23 званична језика на које се преводе сви документи институција
ЕУ, те ће када Србија постане чланица и српски језик бити један од званичних језика, а
ћирлилица званично писмо. Сви грађани ЕУ се могу обратити институцијама ЕУ на
сопственом језику, на коме и добијају тражене информације. Такође, ЕУ одваја велика
финансијска средства која су намењена неговању традиције, културе и језика у очувању
националног идентитета што је загарантовано и Уговором о ЕУ. Чак и мање државе чланице
попут Ирске, Грчке или Португала су очувале сва облележја специфичности сопственог
културног идентитета иако се у ЕУ налазе већ неколико деценија.
Зашто земље као што су Норвешка, Исланд и Швајцарска нису приступиле ЕУ? Зашто
Србија не може да следи њихов пример?
Ове три развијене европске земље нису чланице ЕУ свака из сопствених разлога. Све три
земље су на изузетно виском степену развоја, и са веома високим бруто друштеним
производом (Исланд и Норвешка имају огромне природне ресурсе – риба и нафта, док је
Швајцарска светски банкарски лидер) и са изузетно уређеним државним институцијама. Ове
земље у потпуности већ имају уређен политички систем и и поштују европске стандарде у
разним областима или их, као рецимо Норвешка у области екологије, увелико превазилазе.
Такође, све три државе су чланице Европске економске заједнице, која је једна од стубова
ЕУ, те тако имају уговорне односе са ЕУ и учествују у формирању економских политика
Европске уније.
Шта смо до сада урадили по питању придруживања ЕУ и које нас фазе још чекају?
Србија је 8 година била у првој фази процеса приступања Европској унији. Потписивањем
ССП Србија је постала држава придружена Европској унији, са јасном перспективом будућег
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чланства у ЕУ. Након потписивања ССП, Србија је поднела званични захтев за чланство у
ЕУ 2009. Године. Овај захтев за чланство је разматрао Европски савет (шефови држава и
влада чланица ЕУ) након чега је донео одлуку о давању статуса кандидата Србији 2012.
године, али датум почетка преговора о чланству још није заказан. Преговори о чланству
трају у просеку 3 - 5 година, али не постоји утврђено временско огранчење већ брзина зависи
од способности за реформе државе која приступа ЕУ и њене способности да усклади своје
законодавство са правом ЕУ.
Шта је ЕУ урадила за Србију?
Европска унија је 2000. године једнострано укинула царине на увоз производа
(индустријских и пољопривредних) пореклом из Србије, а да је Србија при том задржала
царине на робу из ЕУ. На тај начин је Србија добила приступ најбогатијем појединачном
тржисту на свету од око 500 милиона потрошача са највећом платежном моћи. Ово је
омогућило да Србија за 7 година повећа извоз у ЕУ за 4 пута у односу на 2000. годину.
Укупна спољнотрговинска размена Србије износи 27 милијарди евра. Од тога, 15 милијарди
је размена са Европом, 3 са Русијом и једна са Кином. Вредност извоза Србије у ЕУ је 5
милијарди евра, 500 милиона у Русију и 5 милиона у Кину.
Са друге стране ЕУ је путем помоћи из фонда КАРДС, односно сада – Инструмент за
претприступну помоћ/ИПА до сада Србији доделила преко 2,2 милијарде евра бесповратне
помоћи и велики број изузетно повољних кредита. Ова помоћ је највише коришћена за
обнову енергетског система, пре свега термоелектрана, путева, мостова и болница и школа.
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МЛАДИ И ЕУ
Студирање у иностранству – да ли сте довољно обавештени?
Дилема I – Зар то није доступно само студентима са факултета из ЕУ?
Постоје програми ЕУ који су од 2004. отворени за студенте из Србије: Еразмус мундус
(Еrаsmus Мundus) – нуди стипендије студентима из земаља ван ЕУ за мастер студије на
неком од европских универзитета, а Еразмус мундус сарадња („Спољни прозор“) –
омогућава размену студената са свих нивоа студија, као и наставника, између земаља
учесница у програму у трајању од 1 до 34 месеца.
• Од 2002. студентске организације и студентски парламенти могу учествовати у
програмирању и имплементацији ТЕМПУС пројеката као и у размени студената у оквиру
ТЕМПУС пројеката. За више информација: www.tempus.ac.rs/erasmus-mundus
• Од 2009, када је Србија добила статус кандидата за чланство у ЕУ, студенти из Србије
имају приступ следећим програмима за образовање ЕУ:
» Програм доживотног учења (Lifelong learning Programme) који подстичу размену, сарадњу
и мобилност ученика, студената, стажиста и прeдавача између земаља учесница.
» Еразмус програм који омогућава студентима из земаља учесница да за време трајања својих
основних студија годину дана студирају на одговарајућем универзитету неке друге земље
учеснице.
Дилема II – Немам новца да платим школарину за студије у иностранству!
Зашто се не пријавите за неку од стипендија које сваке године одобравају домаће и стране
институције и фондације? Део новца за боравак (стан, храну и остале потребе), можете
зарадити радећи послове који су (законски) доступни студентима у земљи боравка –
распитајте се!
Зашто волонтирати?
Зато што вам се пружа могућност да путујете и са мало новца
упознате друге земље и нове људе, вредности цивилног друштва
(заштиту људских права, ненасилну комуникацију, културну
разноликост, солидарност), као и да научите да боље вреднујете
деградиране врсте рада (старање о деци са поремећајима у
развоју, брига о старијима итд.). Најважније је да стичете
значајно радно искуство, свест о сопственим радним
способностима и вредностима рада.
2011. година – Европска година волонтерства (European Year of Volunteering 2011)
Више од 100 милиона Европљана волонтира, живи солидарно и тиме мења наше друштво на
боље. Према анкети „Еуробарометар“ из 2006, 3 од 10 Европљана изјавило је да се бавило
волонтерским радом, а близу 80% анкетираних сматрају волонтирање важним делом
демократског живота у Европи. 2011. године славимо десету годишњицу Међународне
године волонтера. Међународна година волонтера, показала је да висок степен пажње
јавности и допринос волонтера друштву резултира обавезивањем влада и других актера на
заједничке акције. И 2012. година као Европска година активног старења и солидарности
међу генерацијама, биће посвећена јачању друштвене одговорности и бољем повезивању
младих и старих.
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Волонтирање у иностранству
Не учи се само у учионици. Неким стварима једноставно не могу да нас науче професори и
књиге. Волонтирање у иностранству је један од начина да сазнате више о различитим
културама, а и о себи, док помажете другима. Европска служба за волонтирање (EVS)
покрива ваше трошкове и нуди мноштво могућности кроз које сазнајете увек нешто ново, а
на вама је да будете потпуно предани и посвећени волонтирању.
EVS је само део програма Младост у покрету (Youth in Аction http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm ).
Помоћу овог програма можете да се прикључите размени младих или иницијативи из друге
земље, не само из Европе, него и из целог света. Уколико имате идеју за неки пројекат који
ће укључити младе из вашег града или државе, програм Млади у акцији је онда право
решење за вас. Парламент Србије усвојио је 26. маја 2010. Закон о волонтирању у ком се по
први пут јасно дефинише шта подразумева волонтирање, као и која су права и обавезе
волонтера, као и оних који спроводе волонтерске програме. Текст Закона о волонтирању
можете пронаћи на сајту Народне Скупштине http://www.parlament.gov.rs
„Волонтирање представља један од основа цивилног друштва, афирмишући оно
најплеменитије у човеку – пацифизам, слободу, једнаке могућности, безбедност и
правду за све људе. Волонтирање је начин на који се јачају и чувају основне људске
вредности: заједништво, брига и помагање; пружа могућност сваком појединцу да
постане и буде одговоран члан заједнице, да помажући другима учи и стиче вредна
искуства“
(„Универзална декларација о волонтеризму“ усвојена на 16.
светској конференцији Међународне асоцијације за волонтерске
активности (IAVE), одржаној у Амстердаму, Холандија, 2001.
године)
Предузетништво: будите другачији – будите своји!
Шта означава појам „предузетништво“? Према једној дефиницији, предузетништво значи
спровести пословну идеју у дело, да би се достигло материјално и духовно задовољство.
Жаба оптимиста и жаба песимиста упадоше у крчаг пун павлаке.
Шта је помислила свака од њих?
Жаба песимиста: „Погибох! Не могу да дишем! Не могу се избавити, удавићу се!“ Тако и
би.
Ни жаба оптимиста није знала шта да чини, али пошто је била оптимиста, имала је наде, а
пошто је имала наде – није све препустила судбини. Почела је да се бацака на све стране,
млатарајући ногама што је могла снажније и брже... Павлака се запени, па згруша и убрзо је
жаба оптимиста стајала на чврстом комаду путера, дишући с олакшањем.
Наравоученије ове басне јесте: боље покушати нешто, него не чинити ништа.
– Андре Мороа (Аndré Маurois)
Чинити нешто више него други око тебе значи – бити предузимљив.
Предузетничко учење
Предмет Предузетничко учење изводи се у завршној години школовања као обавезан део
програма у 145 (око 50%) средњих стручних школа у Србији. Циљ предмета је да развије
пословна и предузетничка знања и вештине међу ученицима, да их оспособи да активно
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траже посао и препознају пословне могућности у средини у којој живе. Предмет је
прилагођен сваком од профила средњошколских установа: пољопривреда, производња и
прерада хране, здравство и социјална заштита, машинство и обрада метала, електротехника.
Организација Достигнућа младих у Србији (ДМуС), која је део глобалне мреже Достигнућа
младих у свету (Junior Achievement), као факултативне активности реализује програме
изградње предузетничког духа међу средњошколцима. У ове програме укључено је око 120
средњих школа из 53 општине у Србији. У 14 општина у граду Београду учествује 47 школа.
Нарочито је популаран програм тзв. ученичких компанија (око 100), у оквиру којег ученици
у реалном окружењу организују предузетничке пословне активности: праве модне ревије,
организују културно-забавне програме, покрећу производњу различитих производа и
организују пружање низа пословних услуга.
Десет савета за покретање сопственог посла:
1. Дођите на идеју у коју верујете.
2. Стекните радно искуство у области за коју сте заинтересовани.
3. Посаветујте се са стручњацима и онима који су прошли слична искуства.
4. Научите више о финансијама, маркетингу и односима са јавношћу.
5. Развијте добар бизнис план.
6. Сазнајте што више можете о свом тржишту.
7. Будите одлучни и очекујте да ћете се суочити са проблемима.
8. Учите на својим грешкама и увек гледајте један потез унапред да видите шта
је следеће што можете предузети.
9. Спремите се на то да вас неко време чека напоран рад и беспарица.
10. Пуном паром напред!
Да ли сте чули за Европски парламент младих?
Европски парламент младих (ЕПМ) основан је 1987. године у
Француској ради развијања политичке дебате, неговања
интеркултуралног дијалога и размене различитих идеја. ЕПМ
чине 32 организације које своја седишта имају и ван држава
чланица ЕУ, а обухвата више од 20.000 младих Европљана.
Више података и контакт за ЕПМ Србије наћи ћете на сајт
www.eypej.org
Ученички парламент
У оквиру средњих школа, постоји законска могућност организовања ученичких парламената,
тела које чине по два ученика сваког одељења у школи, ради:
» давања мишљења и предлога школским органима;
» разматрања сарадње ученика и наставника;
» обавештавања ученика о важним питањима.
Ово је полигон за учење о томе како се одређују приоритетне активности, како се прави
акциони план за решавање проблема и како се на демократски начин утврђују циљеви и
доносе одлуке.
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Како ће се улазак у ЕУ одразити на наше школство?
У Европској унији не постоји јединствен и уједначен образовни систем, тако да је област
академског
образовања у надлежности сваке државе чланице. Активности које Унија предузима у
области размене студената и професора и међусобног признавања диплома изузетно су
значајне. Од 1994. године уведена су два образовна програма: Сократ – програм општег
образовања и Леонардо да Винчи – програм професионалног образовања. Право учешћа у
овим програмима имају, поред држава чланица, и све земље са којима је ЕУ почела
преговоре о
стабилизацији и придруживању, што значи да су отворени и за наше студенте. Србија након
започињања ових преговора има приступ програму Сократ, који обухвата потпрограме:
Комениус -за школско образовање, Еразмус – за високошколско образовање, Грунтвиг – за
образовање одраслих, Лингва – за језичку наставу и стицања знања језика, као и Минерва –
за дописну наставу. Програм Леонардо подржава транснационалне пројекте професионалног
образовања, развој и преношење иновација и квалитета, стицање језичких и културолошких
знања у области стручног оспособљавања, као и транснационалне мреже преношења
стручног знања у Европи. Поред тога, ови програми подржавају мере у области истраживања
и упоредног образовања.
Какве могућности се указују студентима уласком у ЕУ?
Приближавањем Србије Европској унији повећавају се могућности академског образовања
наших студената у државама чланицама ЕУ. У Србији се спроводе програми Сократ и
Еразмус, намењени размени студената на универзитетима.
Већина програма прати и усклађивање академског образовања
држава чланица Уније, Европског економског простора и држава
кандидата за чланство у ЕУ са одредбама Болоњске декларације.
Главни циљ Болоњске декларације је креирање европског
простора високог образовања, за који је планирано да буде
успостављен до 2010. године. То подразумева решавање питања
признавања диплома стечених у другим европским државама,
јасно утврђивање критеријума дипломских и последипломских
студија, усклађеност са европским системом преноса кредита
(бодова), као и уклањање других препрека слободном избору
места студирања и студија.
Какве ће могућности за размену студената постојати по нашем уласку у ЕУ?
Боравак на универзитетима држава чланица ЕУ у трајању од једног семестра омогућен је
програмима Сократ и Еразмус за студенте из држава чланица ЕУ, држава чланица Европског
економског простора и држава кандидата за чланство.
Ратификацијом Оквирног споразума између Европске заједнице и тадашње СЦГ о учешћу
државне заједнице у програмима ЕУ, 28. јуна 2005. године, нашој земљи је, између осталог,
омогућено учешће у програмима Еразмус, Темпус, Леонардо да Винчи II, Сократ и Сократ
II.
Какве ће могућности за студирање у иностранству постојати када уђемо у ЕУ?
Иако наши студенти и сада имају могућност да се школују на универзитетима широм
Европе, уласком наше земље у ЕУ њихов статус ће бити знатно побољшан и моћи ће да
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студирају под истим условима као и држављани државе о којој је реч. То укључује и једнаке
трошкове студирања и једнак третман при упису на универзитет.
Студент из друге државе чланице током трајања студија има право и на здравствену заштиту
у држави у којој студира, у складу с важећим прописима о здравственој заштити који се
примењују на студенте држављане. Студент је дужан да сам обезбеди средства која ће
покрити његове трошкове живота у току студирања у другој држави чланици. Осим ових
права и обавеза које се односе на целокупне студије, студентима се омогућава да им један
семестар у програму Еразмус буде признат као део редовних студија у сопственој земљи.
Да ли ће дипломе наших школа моћи да се нострификују када уђемо у ЕУ?
Прописима ЕУ омогућено је да се држављани једне државе чланице запосле и да им се
признају квалификације у другој држави чланици. Након уласка наше земље у Унију,
диплома завршеног факултета у Србији, као документ који доказује стручност неке особе у
одређеној области, биће призната у свакој држави чланици.
Зашто на нашим факултетима почиње да се примењује Болоњска декларација, иако
нисмо у ЕУ?
Болоњски процес започет је у јуну 1999. године с циљем да до 2010. године европске
универзитете учини конкурентнијим. Болоњски стандарди подразумевају два циклуса
високог образовања: први, трогодишњи циклус, који представља оспособљавање за
конкретан рад или за даље усавршавање и други, у једногодишњем или двогодишњем
циклусу, који би омогућавао даље бављење истраживачким или научним радом. Одредбама
Болоњске декларације промовише се значајније укључивање студената у образовни процес,
при чему је обим студија одређен бројем бодова које носе поједини предмети. Болоњски
процес није успостављен на нивоу Европске уније и не односи се само на државе чланице,
тако да је и Србија приступила усклађивању свог образовног система.
Представници Министарства просвете Србије су 18. септембра 2003. године потписали у
Берлину Болоњску декларацију. Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о
високом образовању, који предвиђа реформу високог образовања у складу са одредбама
Болоњске декларације.
Које су најпознатије студентске организације у ЕУ?
У Европској унији постоји велики број студентских организација. Неке од најзначајнијих су
ESIB (The National Unions of Students in Europe), AEGEE (Association des Etats Generaux
des Etudiants de l’Europe) i ESN (Erasmus Student Network). Циљеви ових организација су
промовисање комуникације и интеграције међу студентима, подстицање и развој програма за
размену студената, сарадња међу студентским организацијама на европском нивоу.
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Млади у акцији
Увод
Европска комисија, Европски парламент и земље чланице Европске уније су се усагласиле да
успоставе програм „Млади у акцији“, који ефективно поставља правни оквир за подршку
неформално образовних активности младих. Програм ће бити реализован у периоду од 2007.
до 2013. године.
Програм „Млади у акцији“ је изграђен на основу искустава
претходног програма „Млади за Европу“ (1989 - 1999), Европске
волонтерске службе и програма „Млади“ (2000 - 2006). Програм
је презентован од стране Европске комисије након извршених
консултација са кључним особама у пољу младих.
Евалуација програма „Млади“ је извршена 2003. године, која је
укључила мишљења од стране различитих стручњака, кључних
особа и индивидуалаца укључених у програм. Ова евалуација је
искоришћена у процесу структурисања програма „Млади у
акцији“. Програм је осмишљен да одговори на тренутну
еволуцију омладинског сектора на Европском нивоу. Програм је у линији са недавним
развојима европских оквира и европске сарадње у подручју омладинског дјеловања, те ће
подржати политичке процесе.
Генерални циљеви програма:
· Промовисање активног учешћа младих и њиховог европског грађанства;
· Развити солидарност и промовисати толеранцију међу младим људима, са фокусом на
изградњи социјалне кохезије у Европској унији;
· Ојачати обострано разумевање међу младим људима у различитим земљама;
· Доприносити развоју квалитетног система подршке омладинским активностима и
капацитетима организација цивилног друштва у подручју омладинског деловања;
· У подручју омладинског дјеловања промовисати сарадњу на нивоу Европе.
Ови циљеви ће бити постигнути на пројектном нивоу узимајући у обзир следеће сталне
приоритете.
Акција 2 - Европски волонтерски сервис (ЕВС)
ЕВС даје младима могућност да, као волонтери/ке, живе и раде у другим земљама током
највише 12 месеци.
Ко може да учествује?
ЕВС је отворен за све младе, узраста од 18-30 година, било да потичу из неке од
Програмских или Партнерских земаља, и без обзира на њихово образовање и претходно
искуство. У изузетним случајевима, у ЕВС-у, такође, могу учествовати и млади узраста 16-17
година.
Шта може да буде тема ЕВС-а?
Активности волонтера/ке су осмишљене тако да доносе добробит локалној заједници у
земљи где се сервис одвија, али и да имају јасно дефинисан образовни циљ за самог/у
волонтера/ку.
Волонтери/ке често раде са децом, тинејџерима, особама са хендикепом, имигрантима,
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старим лицима, бескућницима и другим мањинским групама. ЕВС пројекти се, такође, могу
бавити културом или заштитом животне средине.
Шта је важно знати приликом осмишљавања пројекта?
Учествовање у ЕВС-у је за волонтере/ке бесплатно, а такође им бивају покривени трошкови
становања, здравственог осигурања и исхране, за све време трајања пројекта. Охрабрује се
укључивање младих из мање подстицајних средина, што је уједно и један од општих
приоритета Програма «Млади у акцији».
Сваки ЕВС пројекат може укључити између једног/е и 30 волонтера/ки.
Индивидуалне ЕВС активности подразумевају једног/у волонтера/ку, организацију која
га/је шаље и ону која га/је угошћава; групни ЕВС, са друге стране, може обухватити до 30
волонтера/ки истовремено и неколико организација, и може бити организован на локалном,
регионалном, националном или међународном нивоу. Једна од укључених организација
преузима улогу координатора, и подноси предлог пројекта у име свих партнера.
У сваком ЕВС пројекту мора учествовати барем једна земља чланица ЕУ; број волонтера и
партнерских организација из суседских Партнерских земаља не сме да премаши број
волонтера и партнерских организација из Програмских земаља.
Све организације које желе да пошаљу волонтера/ку у инострантсво или пак угосте младу
особу из неке стране земље, морају за то бити акредитоване.
База података о свим организацијама које су акредитоване да примају и шаљу
волонтере/ке је доступна на Интернету ( http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/) и пружа
потенцијалним волонтерима/кама могућност да сагледају шта све може бити тема њиховог
сервиса. Матична организација која шаље волонтера/ку (енг. Sending organisation - SO) му/јој
помаже да ступи у конкакт са изабраном организацијом-домаћином (енг. host organisationHО). Након тога, обе организације преузимају бављење техничким и административним
стварима у вези са пројектом.
Искуство које обогаћује
Млада особа може много тога да добије, волонтирајући у страној земљи. Живећи и радећи у
другачијој средини, волонтери/ке упознају сами/е себе и, истовремено, уче како да се
прилагоде другој култури, и стичу нове вештине. Волонтерски пројекти имају значаја и за
локалну заједницу, која је волонтера/ку угостила. Није предвиђено да у организацијидомаћину волонтери/ке замењују запослене, већ да они својим ангажманом допринесу
добробити саме организације и људи који су у њен рад укључени и њиме обухваћени као
циљна/е група/е. Поред тога, волонтер/ка из стране земље даје пројекту интеркултуралну
димензију, што може водити и ка развоју локалне заједнице.
Све организације које желе да пошаљу волонтера/ку у иностранство или пак угосте младу
особу из неке стране земље, морају за то бити акредитоване. За информације о томе како
можеш акредитовати твоју организацију посети страну Акредитација за ЕВС>>>
Акција 3 – Млади у свету
Укратко о Акцији 3.1
У оквиру Акције 3 постоје две подакције и то:
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Акција 3.1 – сарадња са Партнерским земљама (ова акција покрива три врсте пројеката:
омладинске размене, тренинге и умрежавање);
Акција 3.2 – сарадња са другим земљама у свету.
За пројекте у којима као учесници/е или промотери учествују млади, омладинске
организације и они који раде са омладином из Србије, отворена је само подакција 3.1, коју
ћемо у даљем тексту детаљније представити.
У оквиру подакције 3.1 могу се реализовати пројекти у две категорије:



Омладинске размене
Тренинзи и умрежавање организација

САВЕТ! Активности које се могу реализовати у оквиру Акције 3.1 су идеалне за младе који
се први пут откривају Програм «Млади у акцији»: за разлику од ЕВС-а, овде си увек са
групом; упознајеш вршњаке из целе Европе, са којима ћеш моћи да наставиш да се дружиш и
сарађујеш; правиш своје прве велике међународне кораке и око себе имаш мноштво оних
који ћете у томе подржати.
Омладинске размене
Омладинске размене пружају јединствену прилику за бављење
различитим темама, уз истовремено стварање атмосфере
разумевања и поштовања међу различитим културама.
Пројекти омладинских размена на једном месту окупљају
младе из две или више земаља, омогућавајући им да посете
једни друге и заједно се баве темом која им је свима
интересантна. Врло је пожељно укључивање младих са мање
могућности, што је један од општих приоритета Програма
«Млади у акцији».
Ко може да учествује?
Пројекат може да траје између 6 и 21 дан и може укључити 16-60 учесника/ца. Генерално
правило је да право учешћа имају сви млади узраста 13-25 година, који су држављани једне
од земаља обухваћених конкретним пројектом. При том, њихово образовање и претходно
искуство нису од значаја. У изузетним случајевима, могу се укључити и млади узраста 26-30
година.
Шта може бити тема омладинске размене?
Пројекти се могу бавити различитим темама, при чему треба, са једне стране, да одражавају
интересовања младих који учествују у пројекту, а, са друге, да буду у складу са темама
које су од значаја за Програм «Млади у акцији». Сви пројекти треба да буду тако
конципирани да пружају учесницима/цама прилике за неформално учење, које су добро
осмишљене и интегрисане у програм размене. Сви елементи пројекта треба да буду
усклађени са његовом главном темом, а ефекти треба да буду дуготрајни и да се односе не
само на саме учеснике/це, већ и на њихове локалне заједнице и на окружење у коме се
пројекат реализује.
Неке од могућих тема омладинских размена су: актуелне појаве у друштву, разумевање
култура, прихватање мањинских група, интер-етнички и међу-религијски дијалог, решавање
сукоба и пост-конфликтна рекоснтрукција, заштита баштине и животне средине итд.
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Шта је важно знати приликом осмишљавања пројекта?
Партнери на пројекту могу бити непрофитне организације, локалне или регионалне јавне
службе, као и неформалне групе младих. Вође група преузимају одговорност за припрему и
реализацију пројеката. Важно је, међутим, да сами млади буду укључени у све фазе
пројекта – почев од планирања, до реализације и евентуалног наставка пројекта. Број
учесника/ца из сваке од земаља обухваћених пројектом треба да буде приближно једнак.
Такође, број програмских и партнерских земаља укључених у пројекат треба да буде
уједначен. У сваком пројекту мора учествовати барем једна држава ЕУ, али се сама размена
може десити у било којој од земаља обухваћених пројектом, изузев у медитеранским
партнерским земљама.
Интеркултурална димензија и узбудљиве могућности
Омладинске размене су одличан начин за развој омладинског рада у локалним заједницама,
јер уносе интеркултуралну димензију и пружају младима мноштво узбудљивих могућности.
Размене су се показале као посебно мотивишуће за младе људе, који се из разних разлога,
осећају искљученима из друштвеног живота своје заједнице. Упознавање са људима из
других земаља шири њихове видике и подстиче их да ствари сагледају из другачије
перспективе. Постоји мноштво примера успешних омладинских размена, које су оствариле
јак утицај на лични развој младих који су у њима учествовали. Млада особа, посебно из
нестимулативне средине, кроз овакве пројекте често проналази нови смисао живота и нове
начине да се укључи у друштвене токове.
САВЕТ! Пажљиво бирај партнерске организације, јер су снажна, дугорочна партнерства
веома добра гаранција да ће и пројекат имати велике изгледе да успе.
Тренинзи и умрежавање организација
Пројекти који спадају у ову категорију су од значаја и за унапређење и развој сарадње између
организација које су у пројекат укључене, као и за побољшање квалитета активности које се
реализују под окриљем Програма «Млади у акцији». Они партнерским организацијама
омогућавају да се међусобно упознају и истраже могућности за развој заједничког пројекта,
те су веома значајни за развој будућих сарадничких односа.
Ко може да учествује?
Тренинзи и умрежавање организација су намењени како младим људима, тако и онима који
са њима раде. Тако, за овај тип активности нема узрасних граница за потенцијалне
учеснике/це.
У зависности од природе самог пројекта, у њему може учествовати до 50 особа.
Шта све може бити тема тренинга и сврха умрежавања организација?
Приоритетне теме су јачање цивилног друштва, активног грађанства и демократије; борба
против расизма и ксенофобије; запошљавање и предузетништво младих; интер-етнички и
међу-религијски дијалог; решавање сукоба и пост-конфликтна реконструкција; активна улога
жена у друштву; права мањина; регионална сарадња, заштита баштине и животне средине.
Пројекти могу укључивати различите врсте активности, попут: стицања праксе на
одређеном радном месту (енг. јоб схадоwинг), процена изводљивости (енг. феасибилитy
виситс), евалуативних састанака, студијских посета, активности за изградњу партнерстава,
семинара, тренинга и пројеката за умрежавање.
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Шта је важно знати приликом осмишљавања пројекта?
Приликом подношења предлога пројекта, треба приложити и детаљно разрађен програм,
који је у складу са генералном темом пројекта. За различите типове пројеката у оквиру ове
категорије, се примењују различити критеријуми. Ипак, за све пројекте важи да морају
укључити барем једну земљу чланицу ЕУ. Број Програмских и Партнерских земаља мора
бити уједначен; за већину пројеката важи и правило да морају обухватити барем четири
организације – две из Програмских и две из суседских Партнерских земаља. Пројекти
стицања праксе на одређеном радном месту и процене изводљивости могу укључити само по
једну земљу из сваке од горепоменутих категорија.
САВЕТ! Уколико процениш да Ти или твоја организација тренутно немате довољно
капацитета да напишете и реализујете међународни пројекат пробај за почетак да будеш у
улози партнера некој организацији из иностранства која је већ реализовала пројекте у оквиру
младих у акцији. Тиме ти се отвара прилика од организација које годинама реализује
пројекте у оквиру Програма Млади у акцији (и пре тога Програми Омладина) научиш како се
пројекат пише, спроводи и након реализације, како се извештава. Као и код Омладинских
размена пажљиво бирај партнерске организације!
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ЗАНИМЉИВЕ И КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЗАНИМЉИВОСТ
Исланд нема стајаћу војску од 1869. године, али је члан НАТО. Исланд је имао споразуме
о одбрани са Сједињеним Америчким Државама, ради кога су успостављене
Одбрамбене снаге Исланда и војна база, која је постојала до 2006. године. Након тога, САД
су најавиле да ће се и даље старати о бе-збедности Исланда, али без стајаћих сна-га. Иако
Исланд нема стајаћу војску, учествује у мировним мисијама, има систем ваздушне одбране,
обалску стражу и полицијске снаге.
ЗАНИМЉИВОСТ
Као пример државе која није завршен нажалост се најчешће узима Сомали Сомалија је
настала 1960. годин ослобађањем од колонијалних власт до данас се није конституисала.
Стални преврати, грађански ратови, диктатуре и војни удари обликују историју Сомалије.
Данас, Сомалија има више отцепљених територија, нема централну власт, као ни већину
државних институција. Као што неки људи могу имати више држављанстава, тако се може
десити да један човек остане без иједног држављанства. Особе без држављанства се називају
апартиди.
ЗАНИМЉИВОСТ
Суверенитет је одлика државне власти. Та одлика разликује државну власт од свих других
организовања власти и управљања. Сувереност власти значи да је државна власт врховна, тј.
да не постоји ни једна друга власт која је изнад ње. Истовремено, сувереност гарантује
равноправност свих држава у међудржавним односима. То значи да су државе, без обзира на
неједнакости у погледу величине територије, степена развоја, броја становника, моћи
којом располажу, у својим односима једнаке, независне од било које спољне власти. Свака
држава има подручје унутрашње, властите надлежности у коју се нико не може мешати, ни
друге државе, ни медјународне организације.
ЗАНИМЉИВОСТ
Француски краљ Луј XIV је веровао да је његова владавина божанско право. Колико је
широко схватао свој положај го-вори чињеница да је сам себе прогласио за “Краља Сунце“.
Мешао се у све сфере живота: одређивао је начин понашања поданика, одлучивао шта ће се у
држави производити, чак је диктирао и модне трендове.
ЗАНИМЉИВОСТ
Да би један међународни уговор почео да се примењује, он мора проћи процес
ратификације. То значи да се о њему морају изјаснити посланици у парламенту или
грађани на референдуму. У највећем броју случајева, о сваком међународном уго-вору
посланици разговарају и гласају. Тек када већина посланика гласа за усвајање међународни
уговор се сматра важећим. На овај начин, грађани посредно добијају последњу реч у
одлучивању о преузимању одређених обавеза.
Референдум је начин изјашњавања грађана о одређеном питању. Наиме, када се
одлучује о одређеном питању које је од велике важности за једну земљу, власт одлучи да
позове грађане да се по том питању изјасне на референдуму, тј. да гласају за или против
неке одлуке. На тај начин, грађанима се даје право да доносе најважније одлуке. У
Републици Србији је последњи референдум одржан 2006. године, када се одлучивало о
усвајању новог Устава.
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ЗАНИМЉИВОСТ
Први закон о Народној скупштини Србије донет је 28. октобра 1858. године. На основу њега
сазвана је Светоандрејска народна скупштина, одржана од 30. новембра 1858. до 31.
јануара, 1859. године у Београду. Тиме је озакоњена установа Народне скупштине и
ударен темељ представничког система у Србији. Бирати значи учествовати у одлуци: онај ко
не изађе на изборе одриче се права да одлучује о својој сопственој будућности. Он мора
прихватити одлуку коју донесу грађани који бирају.
ЗАНИМЉИВОСТ
У Великој Британији функцију шефа државе обавља Краљица Елизабета II, која је на
трону дуже од 50 година. Амерички председник се често спомиње као “најмоћнији
човек на планети“, а 2008. године, је први пут на ту функцију изабран један АфроАмериканац.
ЗАНИМЉИВОСТ
Међународне организације су трајан облик сарадње међу државама која се обезбеђује
постојањем сталних органа. Државе сагласно оснивају међународну организацију, у складу
са својим интересима и циљевима и одређују јој поље деловања, начин финансирања, начин
доношења одлука и све остале карактеристике битне за њено функционисање.
ЗАНИМЉИВОСТ
Међународни уговор потписују државе. Он је одраз њихове сагласности по одређеном
питању. Међународни угово р се потписује при оснивању сваке међународне организације и
њиме се уређују до танчнина сви детаљи везани за њено функционисање. Тако на пример,
када су се државе сложиле да је у интересу свих да оснују Међународну телеграфску унију,
потписале су Уговор о оснивању, који је прецизирао шта ће унија и како радити, како ће
доносити одлуке и све остале детаље будуће сарадње.
ЗАНИМЉИВОСТ
Оснивачки акт УН се назива повеља уједињених нација. Повеља Уједињених нација
представља најважнији документ. Потписана је на Конференцији Уједињених нација у Сан
Франциску 26. јуна, 1945. године од стране 50 првобитних земаља чланица. Ступила је на
снагу 24. октобра, 1945. пошто ју је ратификовало пет земаља оснивача - Република Кина,
Француска, Совјетски Савез, Уједињено Краљевство, и Сједињене Државе - и већина других
потписница. СФРЈ је била једна од држава оснивача УН. Државе оснивачи су државе које су
учествовале у оснивању међународне организације и прве потписале оснивачки акт. Државе
које касније приступају организацији имају обично иста права и обавезе као и државе
оснивачи. Међутим, сама чињеница да је држава оснивач учествовала у преговорима и на тај
начин имала прилику да утиче на одлуке и успостављање правила, ставља је у по-вољнији
положај од осталих држава које касније приступају.
ЗАНИМЉИВОСТ
Савет Европе је међународна орга-низација европских земаља, основана 5. маја, 1949.
године, у Лондону од стране 10 европских држава: Белгије, Холандије, Луксембурга, Данске,
Ирске, Велике Британије, Италије, Француске, Шведске и Норвешке. Седиште Савета.
Европе је у Стразбуру, на граници. Немачке и Француске. Ова организаци- ја данас има 47
чланица, а најмлађа међу њима Црна Гора. Циљ је да се широм Европе развију демократски
принципи и осигура поштовање људских права и слобода како се нацизам, диктатуре и
тортуре не би поновили.
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ЗАНИМЉИВОСТ
Царинска унија је облик удруживања држава са циљем да се уз договор укину царине у
међусобној трговини, а да се за производе из земаља изван царинске уније уведу заједничке
царине.
ЗАНИМЉИВОСТ
Предмет су честих збрка. Наизглед слични, али разлике су суштинске. Обратите пажњу на:
Савет Европе - међународна организацијачији је циљ да се широм Европе развију
демократски принципи и осигура поштовање људских права и слобода.
Европски Савет- орган Европске уније који даје основне смернице за развој Европске уније.
Чине га председници држава и шефови влада држава чланица.
Савет Европске уније - орган Европске уније кога чине министри земаља чланица
ЗАНИМЉИВОСТ
Веровали или не, Европски парламент има три седишта! У свом пуном саставу седнице
Европског парламента се одржавају у Стразбуру (Француска). Седнице појединих комитета
(радних тела) одржавају се у Бриселу (Белгија), док се Генерални секретаријат налази у
Луксембургу.
ЗАНИМЉИВОСТ
Приликом избора назива монете Европ-ске уније било је више предлога: “дукат“, “еки“,
“флорин“, “франкен“, “еуромарк“. Ипак, пошто су сви имали у себи неки национални
предзнак предлози су били одбијени.
ЗАНИМЉИВОСТ
На референдуму у Норвешкој 1972. танка већина је одлучила да Норвешка не приступи ЕЕЗ,
54% грађана је гласало против, наспрам 46% за чланство. Премијер Норвешке је две недеље
након тога поднео оставку.
Турска, предуго у чекаоници
Иако је модерна турска одувек била привржена Западу, од 1963. године, од када је потписала
први споразум о придруживању, са тада европском економском заједницом, па до данас није
успела да се значајно приближи чланству у еу. као кандидат, преговоре о чланству је
започела јуна, 2006. године, али је успела да оконча преговоре само у области науке и
истраживања. Услед негативног става европских институција и појединих земаља које су
донекле блокирале процес преговора, турска и након четири године није одмакла далеко.
Ста се то замера турској? На спољно политичком плану постоји сукоб још од 1974. године,
када је турска напала кипар и окупирала северни део земље. на унутрашњем плану замера јој
се недовољна заштита људских права и основних слобода грађана, конкретно, слободе
изражавања, насиље над женама, недовољна заштита права мањина и корупција. Међутим,
вероватно најосетљивији разлог јесу управо културне и религијске разлике будући да је
турска држава грађана претежно муслиманске вероисповести, а у поређењу са чланицама
европске уније најмногољуднија земља.
ЗАНИМЉИВОСТ
Западни Балкан је политички термин за 6 држава југоисточне Европе: Албанију, Македонију,
Србију, Црну гору, Босну и Херцеговину и Хрватску. Термин се користи од 1999. године.
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ЗАНИМЉИВОСТ
Зона слободне трговине се успоставља између две и више држава. Подразумева укидање
царина и других органичења која производе исти ефекат у међусобној трговини. Зона
слободне трговине се успоставља постепено, а свака страна у току преговора одлучује у ком
року ће укинути царине за одређене производе према сопственој процени да ли се ради о
неосетљивим, осетљивим или врло осетљивим производима.
ЗАНИМЉИВОСТ
Европска унија има територије које се налазе ван њених географских граница. Кипар, земља
чланица ЕУ, географски се налази на територији Азије. Ипак, ова држава се због историјских
и културолошких одлика увек посматрала као део Европе, а не Азије. Француска Гијана је
део Латинске Америке, али се сматра делом ЕУ јер је то територија Француске. Острва
Гвадалупа, Мартиник, Св. Вартоломеј и нека друга карип-ска острва су такође део ЕУ иако
нису географски део Европе.
Острва афричког континента, Мадера, Канарска острва и Азорска острва су такође део
Европске уније. Гренланд, иако се налази на северноамеричком континенту део је
Краљевине Данске. Ипак, становници ове земље нису желели да се на њиховој територији
примењују закони који важе у ЕУ. Њихова жеља се поштује још од средине осамдесетих
година XX века.
Норвешку и Швајцарску већина људи сврстава међу земље Европске уније. Иако се
географски налазе на европ-ском континенту, иако су економски развијене оне НИСУ
чланице Европске уније. Ипак, захваљујући потписаним међународним уговорима одржавају
блиске везе са Европском унијом. Слична је ситуација са малим европ-ским државама
(Ватикан, Андора, Лихтенштајн, Монако, Сан Марино).
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Корисни линкови:
http://www.seio.gov.rs/pocetna.102.html
http://www.mos.gov.rs/
http://euinfo.rs/
http://www.mladiuakciji.rs/
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.salto-youth.net/rc/eeca/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://europa.eu/pol/educ/index_en.htm
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index
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За израду ове публикације коришћени су следећи извори:


„Европа од А до Ш, приручник за европску интеграцију“



„Звони за Европу“



„Србија у ЕУ – шта од тога имам ЈА, шта од тога има МОЈ ГРАД“



„Како, зашто, да ли, када Европска Унија“



„Европски дневник 2011, 2012“



„Курс АБЦ“
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