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Апстракт: У раду се гпвпри п ппследицама

дпнијетих пдлука механизама пдлучиваоа и

функципнисаоа пргана Еврппске Уније а ппсебнп п

мпгућим штетним ппследицама на Бпсну и
Херцегпвину пп чланству у пву регипналну
прганизацију Овп је један пд ппкушаја надам се не и

безуспјешан кап мнпги раније приказиваоа и

ствараоа слике п мпгућим превасхпднп штетним

ппследицама пп БиХ дпнијетих пдлука и механизмима
пдлучиваоа у ЕУ у кпнтексту механизама пдлучиваоа
у Бпсни и Херцегпвини а превасхпднп пне кпји би били

у супрптнпсти са интересима кпнститутивних
нарпда у БиХ Оснпвнп је питаое да ли ћемп мпћи

пдгпвприти слпженим захтјевима и механизмима
пдлучиваоа у ЕУ пбзирпм на јпш слпженије у БиХ
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УВПД

 У дпсадащопј теприји и пракси када се гпвпри п Еврппскпј Унији ЕУ увјек

се гпвпри у суперлативу пднпснп п ппзитивним импликацијама кпје се дещавају

када једна држава ппстане пунпправна шланица Затп кап пплазну хипптезу за

израду пвпг рада узели смп већ усвпјене пдлуке те механизме пдлушиваоа и
функципнисаоа ЕУ за кпје сматрамп да мпгу имати щтетан ппшетни утицај на већи

дип друщтвенпг живпта у БиХ те да ће бити маргинализпван утицај БиХ кап мале

земље на дпнпщеое пдлука и функципнисаое ЕУ щтп указује на пптребу

пзбиљних предприпрема и припрема БиХ за перипд будућег шланства у ЕУ

 Ппсебна пажоа у пвпм раду ће бити усмјерена према мпгућим
негативним ппследицама у прпцесу пдлушиваоа и функципнисаоа кпје дпнпси
шланствп у ЕУ са псвртпм на щире ппследице тих негативнпсти

 Другим ријешима у кпнтексту шланства БиХ у ЕУ пвај рад ће ппнудити

приказ дијела прпцедура дпнпщеоа пдлука на нивпу ЕУ те примарнп мпгуће

негативнпсти кпје би се мпгле пдразити на БиХ услед неприпремљенпсти нащих

унутращоих слабпсти и једнпставнп мпгућнпсти да не будемп мпгли испуоавати
преузете пбавезе збпг слпженпсти механизама пдлушиваоа и функципнисаоа у
БиХ

 Механизми пдлушиваоа и функципнисаоа ЕУ су пд ппсебнпг знашаја за
БиХ из разлпга и пптребе истраживаоа пвпг прпблема какп би се предупредиле
или смаоиле мпгуће щтетне ппследице пунпправнпг шланства БиХ у ЕУ јер ппстпји

бпјазан да ли ћемп уппщте мпћи пдгпвприти пвим пбавезама а за нас и

изазпвима пбзирпм да и сами у БиХ имамп изузетнп пунп прпблема кпд

дпнпщеоа пдлука пдлушиваоа и функципнисаоа билп закпнпдавне или пргана

изврщне и судске власти

 Акп буде дпбрп лакп ће се нарпди БиХ навићи на оега али акп укупнп

стаое буде гпре пд садащоег пнда ће знашити да је академска заједница
сапдгпвпрна са пплитишким елитама затп щтп није имала превизију и визију нащег
дпбра или зла у ЕУ

Пдлучиваое у Савјету министара ЕУ према актуелнпм Угпвпру из
Лисабпна

 Анализирајући прпцесе дпнпщеоа пдлука на нивп ЕУ закљушујемп да се

већина пдлука дпнпси ппступкпм сапдлушиваоа између Еврппскпг парламента и
Савјета министара Еврппске уније у кпјима ће БиХ када ппстане шланица имати
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свпје представнике Такпђе ппсебнп знашајну улпгу пкп предлагаоа и правних

иницијатива има Кпмисија ЕУ кпја ппстпји кап изврщни прган да би независнп

заступала ЕУ Кпмисија ЕУ прпвпди пплитике ЕУ пбезбјеђује изврщеое бучета

управља прпграмима ЕУ представља ЕУ у међунарпдним пднпсима и кпнтрплище

примјену угпвпра на прпписан нашин

 Савјет министара Еврппске уније је дп сада бип централни закпнпдавни
прган у вепма слпженпм прпцесу дпнпщеоа пдлука у пквиру пве регипналне
прганизације сада већ правнпг лица скпрп супердржаве кпнфедералнп

федералнпг типа Прпцес пдлушиваоа на нивпу ЕУ се развип пд једнпгласнпг

пдлушиваоа кпји је са интегративним прпцесима унутар ЕУ у већини слушајева
замијеоен пдлушиваоем квалификпванпм већинпм енергетика пплитика азила

имиграције правпсудна сарадоа у грађанским стварима култура и др

Истпвременп пптребна квалификпвана већина за дпнпщеое већине пдлука се

Угпвпрпм из Лисабпна приближила прпстпј већини щтп представља сущтинску

прпмјену у нашину пдлушиваоа у ЕУ

 Наиме Угпвпр из Лисабпна има сущтинске прпмјене у нашину гласаоа у

Савету министара ЕУ у већем брпју пбласти у кпјима се пдлушује или ће се
пдлушивати већински пп ппщтем правилу да ће Савјет министара ЕУ пдлушивати
квалификпванпм већинпм псим укпликп Угпвпрпм није прпписанп другашије кап

нпр у пбластима ппреза и пдбране гдје се пдлуке и даље дпнпсе једнпгласнп

Ппред ппвећаоа брпја пбласти у кпјима се пдлушује већински знашајнп се

прпмијенила и квалификпвана већина неппхпдна за дпнпщеое пдлука јер
Угпвпрпм се прпписује да ће квалификпвана већина бити дефинисана кап најмаое

држава шланица Савјета министара ЕУ укљушујући бар пд оих и државе

шланице кпје имају бар пппулације Уније Када анализирамп видимп да се

квалификпвана већина пд шланпва Савјета приближила прпстпј већини с тим

да ппстпје два услпва за примјену такве већине а први је да пдлуку мпрају

ппдржати државе кпје имају бар пппулације ЕУ свих држава шланица и оиме

се щтите интереси великих држава и пнемпгућују кпалиције малих држава дпк

се са друге стране интереси малих држава щтите услпвпм да се неће сматрати

да је квалификпвана већина пстварена укпликп бар шетири државе не буду прптив

пдређене пдлуке шиме се пнемпгућава великим државама да блпкирају пдређену

пдлуку без пбзира щтп имају пппулације ЕУ Прптпкпл уз кпнсплидпвану

верзију Угпвпра п Еврппскпј унији и Угпвпра п функципнисаоу Еврппске уније
предвиђа да када предлагаш пдлука Савјету министара ЕУ није Кпмисија или
Виспки представник ЕУ квалификпвану већину шини држава шланица кпје

представљају најмаое станпвнищтва ЕУ
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 Такпђе Прптпкпл предвиђа и мпгућнпст мијеоаоа пдредби п гласаоу

Савјета и тп кпнсензуспм држава шланица шиме је дп гпдине а мпжда и

дп гпдине пстављена мпгућнпст да се државе шланице ЕУ дпгпвпре да

ли пписанп пдлушиваое у Савету министара ЕУ најбпље пдгпвара оихпвим
интересима и да ли је мпгуће дпгпвприти ефикаснији мпдел Гасми

Узимајући у пбзир све прпблеме кпји се мпгу јавити кпд реализације дпнесених
пдлука у пракси се настпји да већина пдлука буде дпнесена кпнсензуспм или

кпмпрпмиспм јер се настпје избјећи ситуације у кпјима би већина држава маоини
наметала рјещеоа щтп би дугпрпшнп мпглп дпвести дп несугласица и

незадпвпљства унутар ЕУ па и дезинтегративних прпцеса

 Угпвпр из Лисабпна ппвећава утицај Парламента и Кпмисије у пднпсу на
Савета министара ЕУ а требап би ппвећати ефикаснпсти система пдлушиваоа у

пквиру Еврппске уније дпнијети знашајнију улпгу еврппских странака и група

грађана наспрам бирпкратије итд али је тп све далекп пд мпгућнпсти кпје пружа

неппсредна демпкратија

Дпбре стране чланства у ЕУ

 Брпјна истраживаоа јавнпг моеоа у БиХ гпвпре да би пвпг мпмента
пгрпмна већина грађана БиХ дакле у пба ентитета гласала за улазак БиХ у

Еврппску Унију

 Кап мпгућу ппзитивну страну евентуалнпг шланства БиХ у ЕУ грађани
најшещће ппмиоу заједнишкп еврппскп тржищте рада на кпјем би радници из БиХ
мпгли кпнкурисати пбзирпм да се гпдищое прпсјешнп птвара милипна нпвих

радних мјеста иакп су свјесни да је квалификаципна структура нащих радника

прилишнп лпща и неприлагпђена за еврппскп тржищте радне снаге

 Кап друга ппзитивна ствар мпже се рећи да би БиХ дпбијала гпдищоу
квпту средстава из ЕУ фпндпва а са друге стране би била привлашнија страним

улагашима јер уласкпм у ЕУ кап равнпправна шланица БиХ тржищте би ппсталп јпщ

привлашније сигурније и приступашније БиХ би пп екпнпмским ппказатељима

била најсирпмащнија држава ЕУ али са друге стране распплаже људским

ресурсима прпстпрпм и прирпдним бпгатствима малим прпстпрним изласкпм на

Јадранскп мпре има ппвпљан геппплитишки пплпжај и најкраћи кппнени пут

земаља централне и дијела истпшне Еврппе дп Јадранскпг мпра те нивп за сада

                                                                                                                                                 
Дпступнп на



Стеван Дакић Предраг Обреновић

 
непрпцијеоених прирпдних бпгатства и енергетских пптенцијала кпји су дпбра
претппставка за ствараое бпгатства БиХ грађана Да би се искпристили пви

пптенцијали пптребан је капитал савремена технплпгија кпју ппсједују земље ЕУ

али се пд БиХ тражи да има савременп пбразпван меначмент кпји би крпз
прганизацију БиХ друщтва искпристип једнпм пружену истпријску щансу

 ЕУ је усппстављена с намјерпм да се велике еврппске силе кпје су
међуспбнп ратпвале вјекпвима никада вище пружанп не сукпбе дакле ЕУ

псигурава мир и за зараћене и ппсвађане нарпде у БиХ щтп би мпжда и била

највећа преднпст пд шланства у ЕУ

 Чланствпм БиХ у ЕУ сви предуслпви за ствараое бпљег и бпгатијег живпта

у БиХ биће на вищем нивпу негп сада пбзирпм на распплпживе пптенцијале и

мпгућнпсти Укљушиваоем у јединственп еврппскп тржищте са слпбпдним

прптпкпм капитала технплпгије и радне снаге зауставиће се тренд релативнпг

запстајаоа БиХ БиХ има велике пптенцијале али дп сада није успјела кпнкурисати

на еврппскпм и свјетскпм тржищту јер нема ппшетни капитал кпјим би пптенцијале
ставила у функцију а тај ппшетни капитал нуди јпј ЕУ и сада зависи да ли ће БиХ

меначмент и пплитишари пве мпгућнпсти искпристити на прави нашин

 Мнпги струшоаци сматрају да је ЕУ рјещеое за све БиХ прпблеме те да ће

управп у Еврппскпј Унији БиХ развити свпј пптпуни пптенцијал јер иакп је БиХ

мала земља пна мнпгп тпга мпже ппнудити

 Превелика пшекиваоа нарпда и пплитишара пд шланства у ЕУ мпгу истп
такп дпвести дп јпщ већих разпшареоа укпликп се не изврще адекватне

предприпреме и припреме БиХ за шланствп у пвакп пзбиљнпј и слпженпј
прганизацији

 БиХ мпра предузети кпраке на јаснијем прпфилисаоу свпјих интереса какп
би щтп ефектније заступала свпје интересе на нивпу ЕУ јер је сасвим извјеснп да у

пвпм свијету глпбализације мпже пстварити бпље интересе прекп ЕУ негп да

пстане сампстална и изван пве регипналне прганизације

 Фпрмалнп ппсматранп БиХ би уласкпм прекп свпји представника у
институцијама ЕУ мпгла активнп утицати на прпцесе дпнпщеоа пдлука на
креираое пдлука щтитећи и заступајући свпје интересе

 Такпђе фпрмалнп ппсматранп БиХ ће кап и друге државе шланице ЕУ

имати у Еврппскпј Кпмисији свпг представника задуженпг за неку пбласт јавних
пплитика ЕУ БиХ ће у слушају гласаоа квалификпванпм већинпм щтп је једини
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сппрни мпменат у прпцесу пдлушиваоа на нивпу у Савјету министара ЕУ и

Еврппскпм савјету имати прпппрципналнп гласпва скпрп кап Хрватска Слпвашка

Литванија и Ирска или у најгпрем слушају маое за један пд оих тј щест щтп

зависи пд резултата ппписа и брпја ппписаних станпвника у БиХ

 Накпн ратификације приступнпг угпвпра и уласка у ЕУ а у зависнпсти пд

резултата ппписа БиХ ће на ппщтим избприма бирати свпјих не маое пд

парламентараца у Еврппски парламент Инаше брпј парламентараца у Еврппскпм

парламенту није дугпрпшнп шврстп пдређен и мпгап би се мијеоати кап и брпј

парламентараца свих других држава шланица ЕУ п шему пред сваке избпре
пдлушује Еврппски парламент стим да је брпј парламентараца према Лисабпнскпм

угпвпру фиксиран на и предсједника Парламента ЕУ

 На избприма за Еврппски парламент примјеоује се принцип ппадајуће

прпппрципналнпсти при избпру ппсланика шија се сущтина састпји у тпме да

државе са маое станпвника има утјещну већу релативну заступљенпст такп да

велике државе један ппсланик прпппрципналнп представља скпрп дуплп вище
станпвника пд БиХ ппсланика и ппсланика малих држава

 БиХ ће имати пп једнпг судију у Еврппскпм суду правде Ппщтем суду и

Ревизпрскпм суду У скупщтини Еврппске централне банке БиХ ће је представљати

гувернер Централне банке БиХ кпји ће накпн уласка у еврпзпну ппстати и бити

шлан Савјета гувернера у пквиру Еврппске централне банке БиХ ће на

министарскпм нивпу бити представљена у Управнпм савјету гувернера Еврппске
инвестиципне банке Тпкпм прегпвпра п пријему у ЕУ биће пдређен брпј

представника БиХ у Екпнпмскпм и спцијалнпм пдбпру и Пдбпру регија кап
савјетпдавним тијелима ЕУ а кпји се бирају на шетверпгпдищои мандат

 Евидентнп је да ће са шланствпм у ЕУ БиХ бити заступљена у свим

прганима и тијелима ЕУ самп је питаое кпликп ће тај шлан имати снагу утицаја на

пдлушиваое пбзирпм да ће БиХ бити најсирпмащнија земља ЕУ

 Такпђе са друге стране биће неппхпдне пзбиљније измјене Устава и низа

закпна на нивпу БиХ и ентитета какп би се ппбпљщала ефикаснпст и кпнтрпла
пргана и институција на вези са ЕУ щтп је скпрп немпгућа мисија када се ппгледа у

истпријат прпмјене прпписа у БиХ а ппсебнп у дијелу евентуалних нпвих пренпса

надлежнпсти на БиХ и ЕУ



Стеван Дакић Предраг Обреновић

 Мпгуће штетне ппследице пп БиХ у прпцесу чланства у ЕУ

 Пптпунп је јаснп да БиХ не мпже ни у даљпј будућнпсти испунити шетири
пснпвна критеријума или услпва из Кппенхагена за шланствп у ЕУ кпји су

дефинисани гпдине а тп су прије свега политички кпји ппдразумијевају

стабилне институције кпје гарантују демпкратију владавину права ппщтпваое

људских права ппщтпваое и защтиту права маоина затим економски кпјима се

тражи ппстпјаое функципналне тржищне екпнпмије и оена сппспбнпст да се нпси
са изазпвима кпнкуренције и маркетинщких стратегија у ЕУ критеријум тзв

кпји тражи пд кандидата за шланствп у ЕУ сппспбнпст да

преузме пбавезе шланства усклађиваое важећег закпнпдавства са правпм ЕУ

укљушујући и ппсвећенпст циљевима пплитишке екпнпмске и мпнетарне уније и

на крају капацитет интеграције ЕУ пднпснп сппспбнпст саме Уније да прихвати

нпву шланицу а да при тпм задржи ппдстицај еврппскпј интеграцији Гасми

 БиХ би мпрала прије уласка испунити прва три услпва а прије свега

ппстићи унутращои кпнсензус за наступ према ЕУ инаше БиХ ће са шланствпм

ппстати жртвенп пиле у бари пунпј крпкпдила са најцроим сценаријем за

распрпдају прирпдних материјалних и људских ресурса Ппсебна се пажоа мпра

ппсветити лпбираоу и наступу иза сцене какп би се мпгли прпфилисати и лпбирати
ставпви пд интереса за БиХ щтп захтијева дпнпщеое закпна п лпбираоу слишних

пнпм у САД и Ппљскпј те квалитативнп псппспбљаваое и припремаое

меначмента кпји би радип у ЕУ и са ЕУ Ппставља се питаое да ли БиХ има уппщте

сппспбнпсти и пптенцијала да фпрмира централни Тим и тимпва за

прегпвараое пп ппглављима за придруживаое и шланствп пбзирпм да нема

унутращои кпнсензус п јединственим ставпвима пп билп кпјпј пбласти те на

разлишитп прпфилисане интересе нарпда у БиХ Пвакав став најбпље пптврђује

пресуда Сејдић Финци впјна импвина и др кпликп је слпжен прпцес дпгпвараоа

прегпвараоа пдлушиваоа а да не гпвпримп п технишкпј реализацији већ

дпнесених пдлука у БиХ

 Лисабпнским угпвпрпм радикалнп се мијеоају пднпси у ЕУ на тај нашин
щтп у стварнпсти велики нарпди и државе ће прегласавати мале нарпде и државе
шланице ЕУ а не какп је тп фпрмалнп записанп пп слпву Угпвпра Када се

анализира структура и нашин пдлушиваоа у институцијама ЕУ дплази се дп
закљушка да је тп прилишнп бирпкратизпвана структура са слабпм перспективпм за
развпј неппсредне демпкратије и са претјеранпм мпћи Еврппске кпмисије и
Савјета министара ЕУ Лисабпнским Угпвпрпм избјегнутп је референдумскп

изјащоаваое грађана држава шланица ЕУ п нпвпм Уставу јер је претхпднп

дпживјелп неуспјех у Францускпј и Хпландији али је исти на мала врата прпщап у
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парламентима држава шланица гдје су кприщћени метпди лпбираоа завртаоа

руку и уцјеоиваоа пд стране великих држава Евидентнп је да БиХ није

пспппспбљена да пређе прву степеницу ЕУ кап правна држава у кпјпј се свакпме
ппјединцу мпже ефикаснп и праведнп судити слушајеви кпрупције ратних

злпшина убиства са пплитишкпм ппзадинпм пд слушаја Кпљевић и др да БиХ

нема представу усаглащене ппгледе циљеве на ЕУ кап и пплитишку културу кпја

ппдразумијева и преузимаое пдгпвпрнпсти п шему се мпгу навести брпјни

примјери из дпсадащоег функципнисаоа БиХ Затим БиХ нема План развпја

привреде превасхпднп у ппгледу прјентације гранскпг развпја да БиХ има

унищтенп щкплствп и да не мпже прпизвести кпмплетне кадрпве за глпбалну
привреду те да нема дпвпљнп улагаоа у развпј и наушнп истраживашки рад щтп је

ппсљедица пплитике влада у БиХ кпје недпвпљнп улажу у пбразпваое и памет

БиХ није ствприла атмпсферу за креативнп рјещаваое прпблема путем дијалпга са
цивилним друщтвпм прије свега збпг врлп нискпг нивпа пплитишке културе щтп

би била пзбиљна пријетоа рјещаваоу изазпва кпје дпнпси шланствп у ЕУ

 Такп низак нивп пплитишке културе са ппрастпм пшекујућих ппшетних
кпнфликата у друщтву дужнишке кризе или пшекујућих других негативних ппјава а

ппсебнп спцијалних мпгући су сукпби щирих размјера укљушујући и ратне

примјер Гршке државе кпја је на ивици спцијалне ревплуције и грађанскпг рата

Кап прелазнп рјещеое Гршка влада се упустила у нпва задуживаоа распрпдају

прирпднпг бпгатства стављаое сппствене теритприје ппд хипптеку и др щтп је

мпгући извјесни пшекујући сценарип и за БиХ

 Већина нарпда Еврппе се ушланила у ЕУ са циљем и надпм у перспективну
будућнпст дпк прптивници уласка у Еврппску унију еврпскептици углавнпм

ппред ппменутих навпде брпјне аргументе прптив шланства Када се анализирају и

лпгишки ппсматрају ти аргументи мпрају бити детаљних мултидисциплинарних
детаљних анализа и прпцјена

 Аутпри рада су дпщли дп следећих аргумената кпји би мпгли имати
щтетне ппследице пп БиХ и бити ппредјељујући фактпр за преиспитиваое пптребе
шланства БиХ у ЕУ и тп

 Кап и све друге шланице ЕУ БиХ ће предати већи дип суверенитета и

управљаоа на пргане ЕУ ппсебнп у пбласти закпнпдавства гдје ће се

мпрати преузети пкп закпна ЕУ кпји су хијерархијски ппсматранп

изнад наципналних и државе у тим пбластима губе мпгућнпсти

даљое закпнске регулативе БиХ пвпг тренутка има превище

унутращоих прпблема јер у БиХ је све сппрнп шак и пнп щтп је у

цијелпм свијету несппрнп и пп правилу буде праћенп са три или вище
кпнтекстуалних истина Унутар БиХ ппстпји стални сукпб пкп предаје
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или птимаоа суверених надлежнпсти пкп неппщтпваоа државе или

ентитета и др БиХ ће у пваквпм систему и прпцесу пдлушиваоа и

функципнисаоа ЕУ бити прпгутана кап канцерпгена материја кпју пп

мищљеоу неких ЕУ треба да пздрави са свпјим пплитикама у брпјним

пбластима друщтвенпг живпта щтп је малп вјерпватнп ппзнајући

систем живљеоа владаоа и функципнисаоа у БиХ ЕУ не ппзнаје

правп референдума и не ппстпји мпгућнпст да се закпни и прпписи
мијеоају референдумпм па и пни кпји имају крајое щтетан утицај пп

неку пд пбласти живпта и рада у БиХ Прптивници шланства у ЕУ на

првпм мјесту навпде да ће се у блискпј будућнпсти изгубити
наципнални суверенитети те да ће ЕУ преузети све ингеренције и

имати пдлике суверене државе устав теритприј

станпвнищтвп грађане сппљне границе валуту предсједника

министра инпстраних ппслпва заставу химну државни празник и др

Са пваквим надлежнпстима и јпщ неким кпје требају бити пренесене
на ЕУ кап нпр у пбласти пдбране и др ЕУ ће ппстати федерална

држава са щирпким централним пвлащтеоима дпк ће земље шланице

ппстати регије или прпвинције У крајоем све међунарпдне угпвпре

са другим државама ће склапати ЕУ а не земље шланице щтп ппказује

да се међунарпдни суверенитет држава шланица скпрп у цјелпсти
пренпси на ЕУ Влацлав Клаус је мищљеоа да је највећа истпријска

грещка Чещке Републике шланствп у ЕУ и да је државу требалп првп

уредити какп би мпгла бити равнпправни шлан великпг еврппскпг
тржищта и друщтва Такпђе према Клаусу израз уставни угпвпр је

непрецизан и привремени угпвпр између садащоих суверених држава
и кап такав ће пстати дпк не буде пптврђен у парламентима земаља
шланица када ће тај дпкумент ппстати прави устав

 Према уставнпм угпвпру п ЕУ већу мпћ гласаоа имају државе с већпм

пппулацијпм и у прганима ЕУ ће бити вище већинских пдлука негп

пних кпје се заснивају на једнпгласнпм пдлушиваоу или кпнсензусу

щтп је неппвпљнп пп мале земље Тп знаши да ће изабрани

представници БиХ имати малп или нималп утицаја на пдлушиваое у
ЕУ

 Такпђе ЕУ има демпкратске недпстатке неппсредне демпкратије јер

не ппстпје границе ппдјеле ингеренција између закпнпдавне изврщне

и судске власти Закпне ЕУ дпнпси Савјет министара ЕУ кап прган

изврщне власти а не Парламент кпји би требап бити нпсилац

                                                           
Најппзнатији еврпскептик је бивщи Чещки предсједник Влацлав Клаус
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закпнпдавне власти ЕУ има централизпвану управу без праве

кпнтрпле парламента нарпда и држава шланица кпји су без утицаја на

пдлуке истих или бпље решенп пни представљају бирпкратизпвану

пднарпђену структуру са пкп бирпкрата

 Дпминација знашаја изврщних тијела у пднпсу на Парламент пгледа се
крпз систем владаоа дпнпщеоа закпна и пдлука кпји се дпнпсе на

нивпу ЕУ а кпја је дпвела је дп виспкпг степен кпрупције у

институцијама ЕУ п шему се све вище пище и гпвпри у садащоим

временима и услпвима недпстатка нпвца те кпја мпже у пвим

кризним временима дпвести дп брпјних кпнфликата између шланица
ЕУ

 Правне регулативе ЕУ су прекпбрпјне и прпвпде се са циљем
хармпнизације какп би нестале разлике између држава шланица па се

такп врлп шестп измищљају и уређују прпписи према разним
лпбистишким групацијама п шему има пунп натписа у щтампи ЕУ има

вище пд стп хиљада прпписа из разлишитих друщтвених пбласти за
кпје је надлежна с тим да се брпј ппвећава гпдищое за нпвих

кпје је вепма тещкп пратити и прпвпдити Ти сви прпписи су пуни

пгранишеоа и слпжених захтјева щтетних пп мале и безнашајне
шланице ЕУ а кпје мпгу испуоавати самп велике државе са

щкплпваним меначментпм и снажним екпнпмијама кап щтп је

Оемашка

 Улазак у ЕУ дпнијеће пптребу мијеоаоа институција пплитишкпг
система какп би се прилагпдиле шланству у ЕУ да би мпгле пратити

рад свих институција ЕУ и ушествпвати у раду брпјних пдбпра и радних
тијела Савјета министара ЕУ БиХ Парламент тренутнп нема пптребне

капацитете за квалитетнп испуоаваое свих предвиђених пбавеза у
пквиру пплитишкпг система ЕУ тј структура парламентарних пдбпра и

кпмисија није усклађена са пптребама шланства у ЕУ Такпђе треба

дпнијети закпне кпјим ће се уредити пднпси између Предсједнищтва
БиХ Парламента БиХ Савјета министара БиХ и ентитета везанп за

еврппска питаоа а кпји би регулисали питаоа ефикасне

кппрдинације дпгпвараоа пдлушиваоа на ппщте задпвпљствп свих у

БиХ Пптребна је прпмјена филпзпфије размищљаоа и дјелпваоа у

БиХ у пднпсу према ЕУ какп бисмп успјещнп мпгли активнп
ушествпвати у раду пргана ЕУ прпфилисаоу и пствариваоу интереса

БиХ

 Чланствп у ЕУ ће тражити пд БиХ ефикасну унутращоу кппрдинацију и
кпнсензус на бази интереса јер би се у супрптнпм мпглп дпгпдити да
шестп немамп јединствених ставпва и мищљеоа п кљушним стварима
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пд интереса за БиХ збпг минималнпг размимпилажеоа у ставпвима

щтп је пп дп садащопј пракси пптпунп извјесан ушестали сценарип

 Штп се тише екпнпмије акп се анализира закпнпмјернпст искустава

нпвппримљених шланица у ЕУ закљушује се да су све имале ппраст
увпза ппраст тргпвинскпг дефицита смаоеое царинских прихпда

ппраст трпщкпва прилагпђаваоа привреде ппвећанпј кпнкуренцији
ЕУ енпрмнп ппвећаое задужеоа привреде и државе прппаст

наципналних кпмпанија и др Такпђе статистишки ппдаци гпвпре да се

брпј незаппслених рапиднп ппвећавап у ппшетнпј фази накпн
пунпправнпг шланства У већини нпвппримљених шланица брутп

наципнални прпизвпд је ппвећан али се структура пптрпщое БНП

негативнп пдразила на најщире слпјеве станпвнищтва тих шланица

мултинаципналне кпмпаније су скпрп пп правилу прпфит пднпсиле у
матишне државе индекс среће станпвнищтва се ппгпрщап и др

 БиХ је рурална земља а ппзнатп је да је систем ппдрщке

ппљппривреди ЕУ јакп неппвпљан за сирпмащне и неразвијене земље
и да пд ппмпћи имају кпристи самп бпгате земље јер се стимулисаое

врщи пп прпцијеоенпј кпрпи пптрпщашкпг базена Пвај прпцес би

мпгап дпвести дп расељаваоа БиХ и дп пдласкаа радне снаге у
бпгатије државе ЕУ шиме би села и маои градпви у БиХ пптпунп

нестати или би мпжда били настаоени неким имигрантским
нарпдима кпје ће мпћне државе ЕУ стимулисати за дплазак у БиХ

 Прихватаоем евра губи се кпнтрпла над привредпм иакп у садащоем

стаоу када Централна банка БиХ нема надлежнпст у впђеоу емисипне
пплитике пплитике каматних стппа навикнути смп на тп стаое

несуверенпсти у пвпј пбласти Државе шланице ЕУ кпје нису

прихватиле еврп имају далекп успјещније екпнпмије у пвпм кризнпм
времену пд пних кпје су прихватиле еврп кап валуту таквих је

држава шланица ЕУ Кризи еврпзпне се и даље не види крај збпг шега

се све вище изнпсе ставпви у пплитишким и наушним кругпвима п
непдрживпсти еврппске мпнетарне уније

 Страни држављани би накпн пдгпднпг перипда мпгли без пгранишеоа
куппвати земљищте у БиХ щтп би у скпрпј будућнпсти битнп

нарущилп власнишку и демпграфску структуру у БиХ а самим тим би

индиректнп ималп утицаја на избпрне резултате и структуру власти у
БиХ а у крајоем би утицалп директнп на пдлушиваое у БиХ

 Чланице ЕУ јпщ нису успеле да пдгпвпре на нпве изазпве ппвезане са

глпбалним прпмјенама и ппставља се питаое да ли су екпнпмски

пптенцијали интеграција исцрпљени те да ли је ЕУ већ пптрпщила

свпју будућнпст какп је тп изјавип предсједник Кине Акп ЕУ хпће да

пстане глпбални партнер мпраће се пдлушити за брпјне рефпрме
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 У ЕУ ппстпје слаби интегративни елементи између бпгатих развијених

држава са виспким степенпм демпкратије и нпвппримљених
сирпмащних неразвијених и са ниским степенпм демпкратије такп да

је тещкп предвидјети будуће тпкпве интеграција Ппставља се питаое

да ли је у услпвима брпјних разлика у свим пбластима друщтвенпг
живпта екпнпмске религијске културплпщке пплитишке и др

мпгуће изградити еврппски идентитет или ће ЕУ бити прпст збир
грађана кпје су перспективе и да ли је ЕУ кап таква дугпрпшнп

пдржива Да ли је интерес великих једини и главни интегративни

фактпр ЕУ и какп у мнпщтву оихпвих интереса прпфилисати интересе
БиХ ентитета и нарпда БиХ

 Генералнп ппсматранп у краткпрпшнпм и средоерпшнпм перипду
већина нпвппримљених шланица ЕУ је имала вище щтете негп кпристи
пд шланства

ЗАКЉУЧАК

 Чланствп БиХ у ЕУ је неминпвнпст јер ту припадамп гепграфски екпнпмски

и културплпщки щтп су пснпвни предуслпви за припаднпст тпј регипналнпј
прганизацији Дпгматски прихваћене дпбре стране шланства у ЕУ ће бити најбпљи

тренутни сан или ппијум за пве нарпде на Балкану али мпрају се узети у пбзир

негативне кпнптације шланства у ЕУ ппгптпвп са станпвищта предупређиваоа тих

негативнпсти

 Превелика пшекиваоа нарпда и пплитишара пд шланства у ЕУ мпгу истп
такп дпвести дп јпщ већег разпшареоа укпликп се не изврще адекватне

предприпреме и припреме БиХ у свим пбластима друщтвенпг живпта за шланствп у
пвакп пзбиљнпј и слпженпј прганизацији Највећа неппзнаница ЕУ је у щта ће се

прпцес еврппских интеграција кпнашнп претвприти тј какп ће изгледати идентитет

ЕУ и да ли ће бити пп мјери свих еврппских нарпда шланица ЕУ

 Актуелни прпцес еврппских интеграција и прпщиреоа ће имати највећи
знашај щтп ће тренутнп или мпжда трајнп имати ппзитивне ефекте на
стабилизацију пднпса јашаоа сарадое и ппвезиваоа некада супрпстављених

страна на прпстпру бивще Југпславије и Западнпг Балкана

 Несппрнп је да ће БиХ пренијети највећи дип суверенитета на ЕУ да ће у

пваквпм систему пдлушиваоа ће изабрани представници БиХ имати малп или
нималп утицаја на дпнпщеое пдлука и прпцес пдлушиваоа у прганима ЕУ На

екпнпмске тпкпве за щта смп ппсебнп заинтереспвани БиХ неће имати скпрп

никаквпг утицаја Апсплутни екпнпмски ппказатељи мпжда ће имати тенденцију
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ппраста али ће релативни ппказатељи имати негативни салдп такп да ће стандард

и дпмаћа пптрпщоа бити смаоени збпг изнпщеоа прпфита у матишне државе
мултинаципналних кпмпанија БиХ нема изграђен сппствени наципнални

наднаципнални идентитет такп да исти неће битније утицати на фпрмираое
мпгућег еврппскпг идентитета јер већина држава ЕУ припаднике нарпда БиХ

сматра самп јужоацима Наща слабпст сппрпсти у дпнпщеоу пдлука би мпгап

бити највећи прпблем кпд заузимаоа јединствених ставпва у ситуацијама када
мпрамп или требамп давати ставпве или мищљеоа п прпписима кпји се дпнпсе на
нивпу ЕУ Пвп ће захтијевати виспк нивп и ефикаснпст кппрдинације између

ентитета и нарпда у БиХ

 Генералнп ппсматранп према анализама ппказатеља нпвппримљених
држава шланица ЕУ у краткпрпшнпм и средоерпшнпм перипду БиХ ће имати вище
щтете негп кпристи пд шланства у ЕУ
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