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ТРИ ТЕМЕ О КОЈИМА ЋЕМО ГОВОРИТИ:

1) СА КИМЕ/ЧИМЕ ТО УСКЛАЂУЈЕМО

ДОМАЋИ ПРАВНИ СИСТЕМ? – правна и 
политичка природа и економска сврха ЕУ; шта је то 
EU acquis?

2) ЗАШТО ГА УСКЛАЂУЈЕМО? – одредбе 
домаћих и ЕУ аката и смисао усклађивања

3) КВАЛИТЕТ УСКЛАЂИВАЊА – добре и лоше 
стране постојећег оквира



Тема за наредни четвртак, 10. новембар 2016. 
године

УЛОГА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ПРОЦЕСУ 
УСКЛАЂИВАЊА ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ СИСТЕМА СА 

ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕУ

(надлежност, акти, технике…)



• Европска унија је регионална међународна 
организација sui generis... (сличности/разлике у 
односу на ОУН, Савет Европе...)

• Међународна организација је зато што је 
заснована на међународном уговору  >  2005. 
је начињен (неуспели) покушај да се усвоји 
Уговор о Уставу за Европу (одбачен на 
референдумима у Француској и Холандији)

• Два кључна акта на којима се тренутно заснива 
ЕУ су:

1) Уговор о Европској унији – УЕУ (The Treaty on 
European Union)

2) Уговор о функционисању Европске уније -
УФЕУ (The Treaty on the Functioning of the EU)



• Ова два уговора се заједно називају и примарни извори 
права ЕУ

• примарни извори не садрже дефиницију ЕУ, али се до 
ње може доћи анализом више чланова УЕУ и УФЕУ

Члан 1, став 1 УЕУ - - - поверавање надлежности

Члан 2 УЕУ - - - принципи на којима се ЕУ заснива



• Члан 2, став 1 УФЕУ - - - искључива 
надлежност ЕУ

члан 3, став 1 УФЕУ конкретизује ову одредбу...



• Члан 2, став 2 УФЕУ - - - подељена 
надлежност између ЕУ и држава чланица



члан 3, став 1 УФЕУ конкретизује ову одредбу...



• Члан 2, став 5 УФЕУ - - -
допунска/координациона надлежност ЕУ
(општа одредба)

• Члан 2, став 3 УФЕУ - - - координациона 
надлежност ЕУ (посебна одредба)



• Члан 2, став 4 УФЕУ - - - посебна одредба о 
заједничкој спољној и безбедносној 
политици, као и о “поступном обликовању”
(sic…) заједничке одбрамбене политике



• Поред УЕУ, УФЕУ и постоји још један битан 
примарни извор права ЕУ – то је Повеља 
Европске уније о основним правима, од 7. 
децембра 2000. године - - - члан 6, став 1 
УЕУ



• поред примарних, постоје и секундарни 
извори права ЕУ, који су засновани на 
примарним и са њима морају бити 
усклађени (однос као између устава и 
закона у унутрашњем праву)

• то су: правилници, директиве, одлуке, 
препоруке и мишљења - - - члан 288. став 1. 
УФЕУ



термин EU acquis (тековина ЕУ) или 

старији термин acquis communautaire 
(заједничка тековина, тј. тековина Заједнице) 

означава

целину правног система Европске уније



ЕУ се у политичком смислу заснива на 

А. вољном

Б. делимичном

В.  поступном

преносу суверености са држава чланица на 
Унију као целину...



ради ефикаснијег обављања послова 

и

у циљу постизања синергије (заједно 
вредимо више него сви појединачно)



Економски циљ оснивања ЕУ је био стварање 

заједничког тржишта које је, од 1957. 
еволуирало у

унутрашње тржиште које се заснива на 
четири слободе:

1. слободно кретање људи

2. слободно кретање робе

3. слободно пружање услуга

4. слободно кретање капитала



Или, како то формулише члан 3, став 3 УЕУ:

„високо конкурентна социјална тржишна 
привреда“...



2. УСКЛАЂИВАЊЕ ДОМАЋЕГ ПРАВА 
СА EU acquis-јем – општи оквир



• Најбитнији домаћи правни акт који 
регулише питање усклађивања са правом 
ЕУ је потписан 29. априла 2008. године, а 
Народна скупштина га је ратификовала 10. 
септембра 



на основу Уговора из Лисабона, који је ступио 
на снагу 1. децембра 2009. године (састоји се 

из УЕУ и УФЕУ)

термин „Европске заједнице“ је замењен 
јединственим термином „Европска унија“



члан 72. ССП-а



НЕКОЛИКО ЗАКЉУЧАКА телеолошког 
тумачења члана 72. ССП-а...

1. Усклађивање је постепено – пре свега због 
потребе да се осигура ефективна 
имплементација  (лоши примери велике брзоплетости)



2. Правилна примена важећег и будућег 
законодавства (ово је питање којем домаће 

институције треба да посвећују све више пажње, што чини и 
ЕК у својим годишњим извештајима)



3. Усклађивање је почело на дан 
потписивања ССП-а, не чекајући његово 
ступање на снагу (после потписивања, била је 
потребна и ратификација)



4. Усклађивање у раној фази је било 
усредсређено на:

а) унутрашње тржиште

б) правосуђе

в) слободу и безбедност

усклађивање и даље траје и у овим 
областима...



5. Спровођење усклађивања заједнички прате 
органи Р. Србије и Европска комисија

првобитно Национални програм интеграције (НПИ), да 
би касније добио мало логичнији назив, познат под 
скраћеницом НПАА (National Programme for the Adoption 
of the Acquis)

- до јула 2014. био је на снази НПАА за период од 2013. 
до 2016. године

- НПАА усвојен јула 2014. године (1000 страница) има 
амбицију да се усклађивање оконча 2018. године





извор: www.seio.gov.rs/национална-
документа.733.html



БИТНА НАПОМЕНА

Домаћи правни систем би, 
колико је год то могуће, 
требало ускладити са EU 

acquis-јем 

чак и да циљ Србије није 
пуноправно чланство у ЕУ



Зашто?

1. Зато што право ЕУ, у готово свим 
областима привреде, заштите људских 
права, животне средине ... садржи 
највише достигнуте нивое заштите и 
најразрађеније технике примене;

2. зато што би, и без пуноправног чланства, 
ЕУ остала главни економски и један од 
главних спољнополитичких партнера;

3. зато што се ради о принципима и 
вредностима о којима су успели да се 
сагласе представници 28 веома 
различитих држава. 



Шта каже право ЕУ о усклађивању 
закона држава чланица?

Члан 114, став 1 УФЕУ 
(веза: члан 26. УФЕУ – заједничко тржиште) 



3. ОДЛИКЕ ПРОЦЕСА УСКЛАЂИВАЊА –
добре и лоше стране

• од почетка овог процеса, однос између 
извршне и законодавне власти 
функционише по такозваном 
принципу три нивоа провере 
усклађености



Неки од недостатака…

1) Институције у наведене три фазе 
усклађивања често немају међу запосленима 
довољно компетентих правника





2) у многим ситуацијама су, осим правника, 
потребни и стручњаци других специјалности, 
а они се ретко укључују (посебно у 2. и 3. 
фази)

3) потребна је већа координација извршне и 
законодавне власти



4) у фази јавне расправе о нацрту закона, 
потребно је обратити више пажње на питања 
усклађености (различити интереси 
различитих друштвених група и организација)

5) Акт Владе под називом НПАА (за периоде 
2013-16. и 2014-2018.) је углавном усвајан без 
широких консултација са свим актерима на 
које ће се односити законска решења.


