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ТРИ ТЕМЕ О КОЈИМА ЋЕМО ГОВОРИТИ:

1) ОПШТИ НОРМАТИВНИ ОКВИР И МЕСТО 
НС У ЊЕМУ

2) АКТИ ОД ЗНАЧАЈА у процесу усклађивања 
И ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ УСКЛАЂИВАЊА 
(Пословник НС, изјаве, табеле…)

3) УСКЛАЂИВАЊЕ И ПРЕГОВОРИ О ЧЛАНСТВУ



• 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 у 28 
парламената)

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



Поред члана 72. ССП-а, који на општи начин 
предвиђа обавезу усклађивања, ту је и 

...

Члан 151, став 4. Пословника Народне скупштине

Елемент који недостаје?



Предлог закона може бити и

1) неусклађен или

2) делимично усклађен

са правом ЕУ, из различитих разлога (потреба 
за поступношћу, непреносивост неких 
одредаба пре одређеног тренутка, стратешки 
избор или политичка одлука...)



Прва организациона јединица Службе 
Народне скупштине која је била искључиво 
посвећена питањима придруживања ЕУ је 

основана априла 2006. године, под називом

Одељење за усклађивање прописа













1 + 3 + 3
• 1 СИСТЕМСКА НЕЛОГИЧНОСТ

• 3 НОМОТЕХНИЧКЕ НОЋНЕ МОРЕ

• 3 КОРАКА У ПРОЦЕСУ 
УСКЛАЂИВАЊА



ЈЕДНА СИСТЕМСКА НЕЛОГИЧНОСТ

• рубрике 6-г и 6-д Табеле усклађености нису 
у складу са чланом 151, став 4 Пословника: 

табела предвиђа могућност делимичне 
усклађености или неусклађености, а 
Пословник искључује ту могућност!!! 

(осим ако се одредба Пословника 
сматра неважећом, јер је у 
супротности са чланом 72, став 1 
ССП-а)



ТЕХНИКЕ УСКЛАЂИВАЊА – ТРИ
ПОЧЕТНА ПРОБЛЕМА

• номотехничка ноћна мора бр. 1: не усклађује 
се акт са актом, већ кохерентан систем аката са 
другим системом 

• номотехничка ноћна мора бр. 2: велики број 
аката који спадају у секундарне изворе права 
ЕУ предвиђа само циљ који треба постићи, а 
избор средстава оставља државама  

• номотехничка ноћна мора бр. 3: често се 
дешава да једну одредбу права ЕУ транспонује 
више одредаба домаћег права и обратно 



ТЕХНИКЕ УСКЛАЂИВАЊА – ТРИ 
НЕОПХОДНА КОРАКА

• 1. корак: утврђивање области (јед.) или 
области (мн.) на коју се нацрт домаћег 
прописа односи

• 2. корак: утврђивање надлежности ЕУ у тој 
области / тим областима



• 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



Коначно, трећи, најтежи корак…

ПРОНАЛАЖЕЊЕ 
РЕЛЕВАНТНОГ ПРОПИСА ЕУ 

У ОБЛАСТИ НАВЕДЕНОЈ У 
ПРВОМ КОРАКУ



http://eur-lex.europa.eu/homepage.html



http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-
law/legislation/recent.html



http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-
form.html?qid=1478517971992&action=update



Један пример: јавне набавке (public
procurement)



3.1. Категоризација поглавља пре 
почетка преговарачког процеса

1.Потпуно неусклађено са acquis-јем
2.Потребни значајни напори
3.Потребни даљи напори
4.Не очекују се веће тешкоће







3.2. Категоризација поглавља по 
завршетку преговарачког процеса

усклађено са acquis-јем



Неколико чињеница о поступку 
ратификације (пример Хрватске)

• прве државе које су ратификовале Споразум 
о приступању између Хрватске и ЕУ су управо 
из региона Централне и Источне Европе 
(Словачка, Мађарска, Бугарска...)
• Словенија је чекала са ратификацијом да би 
се постигао споразум о Љубљанској банци (у 
готово последњем тренутку, 7. марта 2013. 
године)



НЕКОЛИКО ЗАКЉУЧАКА

1) поступак преговарања је углавно стручно-
технички и највећа пажња се поклања 
ефективној примени законодавства

2) иако ће то ретко званично признати, многе 
државе користе период ратификације Споразума 
о приступању да реше нека билатерална питања

3)  у таквим ситуацијама, највећи савезник 
државе која приступа су супранационални 
органи институционалне структуре ЕУ



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 искључиве и подељене 
надлежности ЕУ 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. 



ТРИ ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

1) усклађивање је процес који стално траје и 
не завршава се чланством у ЕУ

2) у Србији је до сада урађено пуно, али 
огроман посао још предстоји, бар до 2018. 
године

3) усклађивање ће тећи паралелно са 
преговорима о чланству, као и у свим 
каснијим фазама


