
Рго1. сЈг ЈОУОП 51.АУМ1С* 

О Б 1 С 1 1 Р А М Ј Е 

ОО РР0РЕ510МА1МЕ 
О О С О У О К М О З Т ! Р А М А 5 

1. 2МАСАЈ I СИЈ 15Р1Т1УАМЈА ТЕМЕ 

Ијиспа гес баугешепјћ <Зетокга(бкШ (Зги§1ауа 
"ООСОУОКГчГОбТ", с1ш зе с!а п1је ш§с!е и заугеше-
погп сјућпош ргауи 1оНко §1гоко рпћуасепа 1 гагућ 
јепа као и ргауи 051§игапја кгох 1П8ћ(:и(: 051§игапја 
0(3 0<3§0У0гп0бћ. Рп 081§игапји осЗ§оУогпобћ, §с!е зе 
је<Зпо ћсе које је 121огепо о<3§оуогпо8ћ и уег1 за рги-
гапјет и81и§;а и оћауђапји зуоје ргоШбшпаШе Ш 
сћи§е <Зе1а1побћ, и уе21 ба рго12Уосћта ба песШбка!:-
кот које б!ау1ја и рготе!, Шпкајот који оћау1ја Ш 
и уе21 ба у1абт§1уот Ш робесЗоуапјет пеке б(^ап 
об1§игауа га б!исај паб(апка §1е(е (гесет Пси гћо§ 
пје§о\ге §га<Запбко-ргаупе ос!§оуогпобћ - О<3§ОУОГ-
поб! ргесЗб1ау1ја рге<3те! об1§игапја. 

5 оћгћот <3а ргакћспо пе роз!ој1 иб1и§а (а 1о уа-
211 га рг012У0<3, ћтксјјс! ((розао, га<Зпо тез(о 1 51.)) Ш 
осШоз ргета пекој з!уап) и уе21 5а којот пе то г е <3а 
паб!апе ос1§оуогпоб1 га §1е1и (Зауаоса иб1и§е (рго12уо 
сЗаса, опо§ којг оћау1ја пеки ћтксјји Ш је 1та1ас б^а-
г1) рпгосЗпо је <3а бе и ОУОЈ уеота §ћокој оћ1абН 1то-
уШбко§ об1§игапја и ЕТЈ 1 сћи§1т екопотзИ га2У1Је-
п ј т сЗггауата, касЈа је и рћапји о<3§оуогпоб1 сЈауаоса 
иб1и§а, У1§е пе га/та(ха, као кос1 паб, рћапје сЗа Н је 
опо иор§1е ро!гећпо ошта кој1 би 121о2еп1 П21ки о<3-
§оуогпобћ, уес коНко би ројесНпа о<3 пј1ћ ког1бпа /а 
081§игагике ро<3 ибЈоуЈта рос! кој1та 1ћ 051§игауас1 
бргоуоће као с!оћгоуо1јпа об1§игапја, <3а Н 1 која 051§и-
гапја ос1 ос!§оуогпобћ 12 <1е1а1:по5ћ, о<Зпобпо с!ауа1аса 
иб1и§а 1 рос! кој1т иб1оу1та, §1гоко Ш ибко роб(ау1је-
гат, 1гећа сЗа бе бргоуос1е као оћауегпа 051§игапја, 1 
зћт и уе21 рћапје које зи ргесЈпозћ 1 пе<Зо5(:ас1 бргоуо-
сЗепја ос!гесЗепо§ об1§игапја о<3 рго&бшпаШе о<3§о-
уотобН као оћауегпо§ об1§игапја. Оа је иргауо (о 5а-
угетеп рп5(ир и га2та(гапји об1§игапја о<3 ОС!§ОУОГ-

побћ 12 оћау1јапја <1е1а(по5ћ које 5е 5аб(оје и рги/апји 
иб1и§а и гагуј јетт гет1јата <ЗОУО1ЈПО ^оуоге (ете 
које бе и Нт 2ет1јата га/.та(гаји и (екб(оу1та 1 уебћ-
т а и Шегаћш 12 об1§игапја. 

1Ј јесЗпот о<3 ћћ (екб(оуа пауосћ бе <3а роб1ешс1 
и §гас1еутагб1уи и УеНкој Вгћапјјј петаји уећко ро-
уегепје и об1§игапје буоје рго&бшпаШе О<1§ОУОГПО-
бћ које је и рописћ па (ггЈбШ, јег је ргета јес!пот 15-
(га/луапји које је 5ргоуе<Зепо и (ој /ет1ј1 и(лгсЗепо 
<3а (ек ро1оУ1па 15рћашћ §га<3еу1пага, агћћека(а 1 
<3ги§1ћ Ш/епјега и §га<3еутагб(гуи бта(га сЗа 1таји 
копбћ ос1 5УО§ 051§игапја о<1§оуогпобћ 1/ <1е1а(побћ. 
1брћапЈс1 би бе /аћН па уеНИ ћгој П21ка коЈ1 би 1бк1ји-
сеш 12 пјШоуЈћ и^оуога о оз^игапји, као I па (о с1а 
рокг1се које 1т бе писћ (бите об1§игапја 1 <1ги§е па-
кпас1е 12 Об1§игапја) п1је <1ОУО1ЈПО сЗа рокпји гј/лке 
којг и§го/ауаји оуи ћгап§и.' 

1Ј је<Зпот <Зги§от (екб(и оћјау1јије 5е уеб( <3а 
5ауе( Е1Ј ргјргета сћгекћуи о рги/апји иб1и§а па 
ипи(га§пјет (г/1§(и и којој 5е рге<3\л<3а, и с1. 27, иуо-
с!епје оћауе/по§ 051§игапја о<1§оуогпобћ /а уећкл 
ћгој ргоШб1ја.2 А и <Зги§ој уебћ <3а је и АГОА (Аззоаа-
Ноп ШетаНопак с1е БгоИ Аез Аззигапсез) обпоуапа 
га<3па §гира /а об1§игапје §га<3апбке о<3§оУогпобћ 
(је<3апаеб(а ро гес1и гас!па §гира Шгтћапа осЗ пје-
по§ обп1Уапја 1960. §ос1.) 1 <3а је ргу1 ибре§ап баб(а-
пак поуе гасШе §гире /а 051§игапје ос1§оуогпобћ 
осћгап и таг(и 2006. §о<1. и Суас1а1аћап, и Мекб1кс1 
(окот IX Коп§геба СЊА ((ке Њсг1ап апЛ ЕаНп Атеп-
сап ге§шпа1 СоттШее о/Л/ОЛ).3 

СПј оуо§ па§е§ гаћа је, како (о рго1/Па/1 1/ па-
/пасеп1ћ ак(иеШШ рћапја која бе и /ет1јата ЕТЈ га/-
таћгаји С1 об1§игапји ос1 ргоШбшпаШе оћ^оуогпобћ, 
<1а 15рћато икга(ко пеке (еп<1епс1је које 5е и оу1т 
051§игапј1та 1бро1јауаји и еугорбкот ргауи (ргауи 
ЕТЈ) 1 /ет1јата с1ап1сата, аН 1 сЗа га/то(пто, б оћ/ћ 
гот па /аросећ ргосез рге§оуагапја о рг1с1ги/1Уапји 
бгШје Е1Ј, то§иса осекјуапја ос1 (о§ (гсп<3а и па§ет 
/акопо<ЗаУ5(уи 1 роб1оупој ргакб1 па§1ћ Зги§(ауа /а 
об1§игапје. Као ћиб(гас1ји <3а ош геа^ији па пеке о<3 
ћћ еугорбкШ (окоуа т о / е т о пауебћ <3а је РгесПо-
§ о т 2акопа о а<3\'ока(ип рге<Зу1<Зепо, и с1. 27, <3а бе 
а<Зуокаћ оћауе/по об1§игауаји о<3 о<3§оуогпоб(1 1 сЗа 
би кгајет 2005. 1 ргуој ро1оуЈт 2006. §оћ. ргуо па§а 
пајуеса с1ги§1:уа /а об1§игапје ("Оипау об1§игапје" 1 
"ОООК Г\[ОУ1 5ас1 а.сЈ.о."), а кабшје 1 пека сћи§а, апћ-
с1р1га1а ОУО гебепје 1/ РгесНо§а 2акопа о а<1уока(с1Г11 
и бУоји ропис1и иИјисПа роНбе /а об1§игапје аЈуока-
(а ос1 ргоШбшпаШе 0<3§0У0т0бћ, аћ 1 пеке <3ги§е 
брес1ја1пе роћбе об1§игапја о<3 ргоШб10паШе ос1§о-
уогпобћ, као §(о би роНбе ос1§оуогпобћ робгесЗпЈка 

* Рго&зог Вео^гаЉке ро81оупе бко1е 1 ип1уег/Ј1е(а и И о у о т басЈи. 
1 Т. Ро\уе1еу: Сопб1гисИоп 1обеб (аИћ јп јпбигапсе, Роб( Ма^а/т, 17.11.2005, б1г. 2. 
1 СаборЈб Ов1§игапје (Нгуа1бка), ћг. 11/1005, 81г. 64. 
3 1/УОГ: ћ11р://\У\У\У. а1с!а.ог§.ик/пе\Уб.абр 
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Р е у ј ј а г а р г а у о о б ј д и г а п ј а 

081§игапја 11екага. 1Ј тпо§оше и 1оте зи паза с!ги-
зКа 2а оз1§игапје ро<3 ићсајет газргауа које зе о 
оу1т оз1§игапј1та уос!е и пазој Шегаћи!4, ра је 1ако 
оуе §ос!те па§1о рогаз!:ао 1п1егез пазШ <3гиз1:ауа га 
051§игапја с!а и зуоје ропи<Зе икЈјисе 1 розећпе роНне 
1 иб1оуе оз1§игапја 0<3§0У0гп0зћ уе1еппага. 

Ројауе 1зро1јепе и оз1§игапји рго1ез1опа1пе о<3-
^оуогпозћ и гет1јата с1ап1сата ЕТЈ 1 ро<3 пј1ћоу1т 
ићсајет уеНкЈ т^егез <Зотааћ <3гиз1:ауа сЗа 5УОЈ рогћ 
1е1ј ргозће па поуе угз(:е оз1§игапја о<3 ос^^оуогпозћ 
гаг1о§ зи сЗа зе и га<3и га/тоће ројесћпа уагпа ргак-
ћспа рћапја о<3 којШ 2аУ181 а!:гакћупо51 оујћ оз1§ига-
пја 2а сЗауаосе рго&бктаћић и51и§а а ћси 5е 51ппе 
рокпса која зе оће/ћесЈије оУ1т озјцигапјјта, као 
з1о је рћапје угз!:е 1 оћНка 0<3§0У0гп0зћ <1ауа1аса 
рго1ез1опа1п1ћ иб1и§а које зи рокгјуепе оу1т оз1§и-
гапј1та. 

2. РОЈААД, ГЦМКШЕ I ТЕРМ1М0105К0 
ООКЕВЕМЈЕ 05101ЈРАМЈА 
О О РР0РЕ510МА1МЕ О О С О У О К М О б Т ! 

Оз1§игапје о<1 ргоЈезтпа1пе о<1§оуогпо5ћ је 
ргаут о<Зпоз 051§игапја кој1 паз^аје па озпоуи и§о-
уога, Ш, ако је опо оћауегпо, па озпоуи гакопа 1 га-
к1јисепо§ и§оуога, оз1§игауаса 1 озј^игашка, о<Зпо-
5по и§оуагаса 051§игапја 1/ ко§а га оз1§игауаса па-
з(:аје оћауега <3а 1тесет (оз1:есепот) Нси, коЈ1 је тасе 
копзтк пеке из1и§е 051§игап1ка (а<Зуока(:а, 1екага, 
агћћек!е ргојек(:ап(:а, §еоте(га, уе!егтага ћ<3.), 15-
р1аћ о<1§оуагајиси пакпаћи га ргећ"р1јепи §(е(и, ако 
опа паз1:ир1 као роз1есћса икирпе Ш осћесЗепе §га-
(Запзко-ргаупе осЗ§оуогпозћ 051§игагака и оћау1ја-
пји пје§оуе рго1ез1опа1пе <Зе1а1по5ћ, о<Зпозпо ргига-
пји осЗгесЗепе из1и§е, га з1:а зе за зуоје з(:гапе и§оуа-
гас оз1§игапја оћауегије сЗа оз1§игауаси р1аћ осЗ§о-
уагајиси ргетјји озј^игапја. 

Оз1§игапје осЗ осз^оуогпозћ 1та <3уе ћдпксћ 
је. Је<3па је рптагпа, а <3ги§а 5екип<3агпа. Рптагпа 
је 2а§ћ(:а Нса која то§и ћШ оз(:есепа копбсепјет ос1-
ге<ЗепШ ргоШбтпаШШ из1и§а о<ЗгесЗепо§ сЗауаоса, 
ри(ет оћегће<Зепја 51§игпе пакпасЗе рге(хр1јепе §(:е-
(:е. бекигкЗагпа је газШа Јауаоса из1и§е осЗ (:еге(а па-
кпасЗе з(:е(:е који т о г е <3а ргоиггокије копзп1ки изШ-
§е. Ако а<Зуока(: п1је оз1§игап Ш ако 1екаг п1је оз1§и-
гап оп тоге /ћо§ о<3§оуогпо5ћ (Зоуезћ и рћапје сак 
1 зуоји е§/15(:епаји ако пета оз1§игапје О<3§ОУОГПО-

зћ. Магосћо ако је и рћапји росе(п1к. I /ћо§ 1о§а озћ 
§игапје оуе 0<3§0У0гп0зћ 1:гећа <3а рги/1 /азШи 1ге-
сет о§(есепот Нси. 051§игашк ри(ет ШпсЗоуа 051-
§игапја која 5е 1огт1гаји 1/ ргегшја 1 <3ги§1ћ рпћо<За 
и сћизћа! /а оз1§игапје које је о51§игауас <Зоћ1ја јесЗ-
пи 5о1уепћш ог§ап12ас1ји која се пас!окпа<ЗШ §1:е4:и 
о§1:есепот Нси, аН 5 сћи§е зћапе оп оз1§игапјет зћћ 
зуоји 1тоу1пи ос! то§исШ §ићћака које Н 1пасе, ако 
пета оз1§игапје, 15р1а(:от §1ећ1 о§1есепот копбтки 
пје§оуе из1и§е 1а<3а ћ т <3и/ап зат <3а 8П051. 

Ро§ге§ке, ота§ке 1 ргоризћ зи пи/па роз1ес31са 
5Уаке акћупозћ. Розећпо ко<3 рги/апја шзоко рго1ез1-
опа1тћ из1и§а, као §(о зи уес ротепике из1и§е а<Зуо-
ка(:а Ш 1екага, 1 које 5е осЗпозе па сЗауапје зауе(а 11п1ог-
т15апје копбгика и о<Зпо5и па 1бћо<3 (ге/ића!:) <3а(:е 
из1и§е 11/ћог робћдрка кој 1 ћећа рге<3и/ећ, па рптег, 
и пекот ргаупот робћдрки Ш робћдрки 1есепја пеке 
ћо1езћ. 0<3 пјШ то§и пазћдрШ пеза§1е<31уо У15оке §1е-
(:е ра је 051§игапје о<3§оуогпо5ћ ОУШ Нса пи/побћ Ћ т 
рге §1о /1У1то и 5Уећд које па/1Уато "зуе(: котреп/а-
с1је", зуећд §<3е зуако ко то/е <3а оз!уап пеки пакпа-
<3и о<3 пеко§ 5е 1 (гисП <3а је оз!уап 1 (о гесЗоупо розН-
/е. То је <Зо<За(п1 тоћу, рогес! уес ротепићћ Нса, /а 
ргојек(ап(е, геУ1/оге, з(есајпе иргаушке, ћгокеге га-
/шћ УГ51:а (ћгокеге перокге(:по5ћ, ћгокеге 051§игапја) 1 
<3г. <3а оз1§игаји зуоји О<3§ОУОГПОЗ(:. ТО 5и Шасе 1јисН ко-
Ј1 зи пајакћугај1, а пајакШпф 1јисИ 5и иргауо и з1ћдас1-
Ј1 <3а 1 §ге§е, Ш (:асшје, <3а пају1§е §ге§е. 

Оз1§игапје о<3 ^гасЗапбко-ргаупе осЗ§оуогпозћ 
/ћо§ §ге§ака, петагпозћ 1 ргориз(:а кој1 паз1аји и 
оћау1јапји рот1пјапЈћ рго!ез1ја, и ај1 ге<3 и1а21 1 озћ 
§игапје о<3§оуогпозћ по(ага, гасстоуос1а, ћпапз1ј-
зИћ заусЧпЈка, ргаутћ зауе(:гака, вићзкШ 1/уг§ће1ја, 
ћоШкага, 1аћогапа(:а, тазега, зићзкШ уез(ака, роге-
зИћ зауе(:п1ка, иргаутка 51уапта, иргауп1ка гао-
з(:ау§ћпе, тесћја(:ога, тћоупо^ бисћје, ргеуосЗНаса, 
коп5ићап(а 051§игапја (копзи1(:ап(:а га репгттзапје, 
ргосепће1ја П21ка, ргосепће1ја §(:е(:а, Нку1<За(:ога §1е(а, 
тагкећп§ копбићап1:а) ројтоупо зе (гасћс1опа1по 
осћесЗије ( егтШот оз1§игапје рго1е5тпа1пе ос1§о-
уогпозћ (еп$. Ргојеввшпа! ПаВИНу 1пзигапсе). МесШћт, 
угетепот зи 5е оуа /аштапја 5Уе У1§е, рогесЗ 5ато-
51аШо§ оћау1јапја, Нсгат га<1от 1 згесЈзћата, оћау1ја-
1а и окући ргесШ/еса 1 <3ги§1ћ ргаупШ 1огт1 која зи 
озпоуа1а Нса која зи оћау1ја1а Ш патегауаји <3а зе ћа-
уе оуаку1т /аштапј1та гасћ /аје<Зтско§ рги/апја 
из1и§а које апе за<Зг/Ши пјјћоуе рго!ез1је (па рптег, 

4 УкЈеН: Е 5и1еј1с, Окјцигапје с1ауа1аса из1и^а; 2. Јапјјс, СЈуИпо-ргаупЈ акрек! ођауе2по§ 081§игапја ос1 ОЈ^ОУОГПОВН га пакпа-
с!и §(е(е; О. СуогсНс 1 Ј. 31ауп1с: 0<3§ОУОГПО5( уе(егјпага за 05уг(0т па 081§игапје пјјћоуе О<1§ОУОГПО5Н: 2ћогп1к гадоуа ка 
5ауе(0уапја 1Ј<1ги2епја га ргауо оа§игапја 5СС: Оз1§игапје и зизге! ргосези ргјс1ги/луапја 5СС Е1Ј, ЕаПс, аргИ 2006, 8(г. 83-
92,121-1271 228-335; М. ОгНс, 2. Јапјк 1Ј. 51ауп1с: 0<1§ОУОГПОЗ( 1 051§игапје ОС!§ОУОГПО5(1 а<1уока(а, 1п(егтех, Вео§гас1, 2006; 
2. КаЈоуЈс: ОС1§ОУОГПО5( - азрекИ 051§игапја, Токоуј о51§игапја, ћг. 3/2005, 5(г. 22-25. 
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ћо1шсе 1 кНшке, ог1аска асЈуокаћка сћи§(:уа, уе!ег1-
пагзке 8(ап1се 1 кНшке). 51о§а зе 1081§игапје о<3 о<3§о-
уогпозН 12 угбепја оуаку1ћ 2ап1тапја угетепот 
ргоб1ПУа1о за ћ21ск1ћ Пса која 8и Јћ 8атоз1а1по оћа-
у1ја1а 1 па о<3§оуогпо81 пј1ћоу1ћ ог§ап12ас1ја. А (ако-
<3е 1 2а огпасауапје об1§игапја ос1§оуогпозћ о т ћ ро-
јесћпаса (НгЈскЈћ 1 ргаупјћ Нса) о<3 кој1ћ зе га оћау1ја-
пје из1и§а које ргигаји коп8П1С1та пе роз1:ау1ја гаћ-
1еу <3а газрокги за у1зок1т зЈгистт рго!е8шпа1тт 
оћгагоуапјет, уЈзокЈт з!гисшт гпапј1та 1 уезћпа-
та , као §1о 8и <Зауаос1 котипа1п1ћ и81и§а, НдпзћШћ 
Ш и§обћ1е1јзк1ћ из1и§а, зресШегзкШ, 5к1асН§(аг5кШ, 
сиуапја уогИа, иб1и§а §апЗегоћа, ћетјјбкјћ абћошса, 
аиШбегуЈба 1 гагшћ <3ги§1ћ иб1и§а. 

То би ћШ §1ауги га21о21 <3а бе оуе \тб1е об1§игапја 
0<3§0У0гп0бћ и оз1§игауајисој ргак811 гакопосЈаУбКа! 
итебШ р о ј т о т об1§игапја ос! ргокбЈопаШе о<3§оуог-
побћ буе У1§е гатепјији ЗегтШот 051§игапје о<3 о<3§о 
уогпобћ 12 <Зе1а1по8ћ Ш оз1§игапјет о<3§оуогпозћ сЗа-
уа1аса и81и§а. Као рптег 1гећа пауезћ <3а је и 01гекћ-
VI Е1Ј о ргигапји из1и§а па ипс11га8пјет 1г218Нј 12 1е-
ћгиага 2006. §о<3., о којој се казшје ћ1ћ §ОУОга, га зуа 
оуа оз1§игапја о<3§оуогпобћ 12 угзепја <Зе1а1:побћ рги-
гапја иб1и§а копзћ 1ептип оз1§игапје о<3§оуогпобћ <3а-
уа1аса иб1и§а. Тај ројат је пебитпјћш бШ о<3 ројта 
ргоЗебЈје, ргоШбшпаШе 0<3§0У0гп0бћ 1 об1§игапја рго-
кбшпаШе ос1§оуогпобћ 11бргаупф је, јег оћићуаЈа пе 
бато 051§игапја о<3 рго&бшпаШе о<3§оуогпобћ уес 
§га<Запбко-ргаупи 0сЗ§0У0гп0б1 <3ауа1аса ћИо које 
иб1и§е. 1рак, ројат ргоЗебктаШе 0<3§0У0гп0бћ 1 Обћ 
§игапја о<3 ргоЗебЈопаШе о<3§оуогпобћ је <Зео <3и§е (га-
сћсјје и об1§игапји осЗ§оуогпобћ 1 гћо§ 1:о§а је зјгоко 
габргобћгапјеп 1 икогепјеп и 5У1т еугорбкјт рга\ата. 
То бе јабпо У1сћ 12 с1апка ба росеШа па§е§ 121а§апја и 
коте бе §оуоп сЗа је 1бћ-а21Уапје бргоуес!епо и УеНкој 
ВгћатЈ1 рокага1о <3а "5ек1ог §га<3еу1пагб(уа и УеНкој 
ВтћашЈ1 пе роМапја уеНко роуегепје и об1§игапје осЗ 
ргокбшпаШе о<3§оуогпобћ које је и рописН об1§ига-
уајис1ћ <1ги51ауа". 2ћо§ 1о§а се бе ројат об1§игапја о<3 
рго1ебЈопа1пе о<3§оуогпобћ зазујт б1§игпо јо§ <Зи§о 
копбћћ и зуот озпоупот, аН 1 §1гет гпасепји као б1-
поп1т га об1§игапја осЗ§оуогпобћ с!ауа1аса ћНо којјћ 
иб1и§а. Зуој с1орг1поб о<Зг2ауапји 1о§ ројта <3асе пеби-
т1ј1уо 1 буе сИгекћуе којјта бе игес1ије ро1о/.ај ро(го-
§аса, б оћ/ћот сЗа опе и брјбкс! бУОЈШ к1јисп1ћ 1/га/а, 
ос!побпо с1ећшс1ја као §1о би ро!го§ас 11г§оуас копб1е 
/а (т^оуаски Зе1а1по5(:, роб1оупе, /апа1бке 1 <1ги§е с!е-
1атобћ, оЗпобпо иб1и§е ројат рго1е51Ја. ОЗаНе бе пе-

бит1ј1УО 12уосН ројат ргоЈебЈопаШа <Зе1а(:по51:1 ргоЗе-
бшпаШа осЈ§оУотоб(.5 

Ка<1а бе гагта(га Об1§игапје ос1 рго1е5шпа1пе о<1-
§оуогпобћ иуек, гасћ пје§ОУО§ га/Нкоуапја о<1 об(аНћ 
\Тб(:а об1§итапја о<1 §тас1апбко-ргаупе о<3§оуогпобћ, 
(тећа 1таћ и уШи сЗа је опо бато јес!ап оћћк 051§с1га-
пја о<1 ̂ гасЗапбко-ргаупе 0<1§0У0гп0бћ. 1Ј (и ћтап§и, 
1пасе Јтстпбко^ о51§игапја, и1а/е 1 об1§игапје о<1 о<1-
§;оУогпобћ /а рг012У0<1е, об1§итапје о<1 о<3§оуогпобН 1/ 
оћауЈјапја Шпксјје 1 об1§игапје о<3 о<3§оуотпобћ 1/ у1а-
бП1§(уа, осЈпозпо робе<Зоуапја 5(л'ап. 5уа оуа об1§ига-
пја о<3§оуогпобћ 1таји тпо§о /аје<3шск1ћ обоћШа, 
ргет<3а те<3и пј1та роб(оје 1 га/Нке /ћо§ се§а бе опа 
и роб1оупој ргакб1 об1§игапја бргоуос1е па обпоуи ро-
бећпо баб(ау1јешћ ор§Нћ 1 робећгаћ иб1оуа (Шгти1аг-
пШ) и§оУога /а 051§игапје о<1§оУогпобћ. Тгећа тес1и-
Нт гарагШ сЗа бе 081§игапј1та ргоЗебШпаШе о<3§оуог-
побћ оћићуа(аји 1 б(о§а 1 ројтоупо (аку1т бта(таји 1 
об1§игапја о<3 о<3§оуогпобћ С1Ј1 12УОГ орабпобћ пјје 
иб1и§а 1 коп§сепје иб1и§е (Зауаоса иб1и§е уес 1 ос1§о-
уотпоб! <1ауаоса иб1и§е која 1та као 12УОГ орабпобћ 
б(уаг, (ј. робеЈоуапје Ш иро(гећи 5(уап који <1ауа1ас 
иб1и§е копбћ и оћау1јапји буоје ибШгпе <1е1а(:по5ћ Ш 
5(уаг која је <1е1о, осШовпо рг012У0<3 иб1и§е (Зауаоса. 
N8 рптеги 051§игапја ртоШбшпаШе о<3§оуогпобћ аг-
ћћекаЗа ргојек(апа(а и Ргапсибкој кој1 б1есћ (о бе то г е 
уг1о е1ек(по Ниб(гоуа(1. 

3. ОБ1МОУМ1 Е1ЕМЕМТ1 ЦООУОКА 
О 051СиКАМЈЦ ОО РК0РЕ510МА1МЕ 
О0ООУОКГЧО5Т1 КАРА 5Е ОМО 
5РКОУОР1 КАО о о в к о у о и м о 
051СЏКАМЈЕ 

Ош апе басћгШи и^оуога о об1§игапји о<3§оуата-
јисе угб(е ргоЗебЈопаШе осЗ§оуотпобН 1 /а(о тогаји, б 
оћ/1гот сЗа би ћћпј /а пјјћоуо бргоуосЗепје јег ге§иН§с1 
бћШи рокгјса које бе оће/ће<Зије об1§игапјет о<3§оуог-
побћ 1/ оћау1јапја о<Зге<1епе ргоЗебЈје, о<1по5по рги/а-
пја оћгесЈепе иб1и§е, ћЈН ге§иНбаш роНбот об1§игапја 1 
ибкзујта об1§игапја као пјешт 5аб(аушт <1е1от. 

©гскЗапзко -ргаупа осЈдоуогпоз! 
к а о оз јдигап! Г12|к 

Је<1ап о<1 обпоутћ е1етепа(а 5Уако§ и§оуога о 
051 с̂1гапји о<1 схЗ^оуогпобН (Зауаоса оћгећепе иб1и§е 
јеб(е и§;оуогот Ш /акопот 1 идоуогот, кас! је об1§и-

5 У1с1е11 прг. с1. 2. (ОеКпЈсЈје) ОЈгекНуе 2005/29/ЕС бкирбКпе 1 5ауе1а Еугоре о<111. та ја 2005. о пекогек!пој (г^оуаској ргакб1 
ргаутћ Пса ргета ро(го§аата па ипи!га§пјет (Г21§(и ко јот бе <Зорипјије ОЈгекНуа 5ауе(а 84/450/ЕЕС, Оћекћуе 97/7/ЕС, 
98/27/ЕС 1 2002/65/ЕС бкирЈНпе 1 5ауе1а Еугоре 1 (ЈгесЊа (ЕС) ћг. 2006/2004 бкирбНпе 1 5ауе(а Еугоре (51иЉет 1Ш I 149 , 
11.6.2005. $1г. 0022-0039). 
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К е у 1 ј а га р г а у о о $ ј д и г а п ј а 
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гапје ођауегпо, рге<Зу1сЈепа §га<3апзка О<3§ОУОГПОЗ1: 
оз1§игашка /а §1ећ11геееш Нси паз(:а1а угзепјет Ш ко-
г1зсепјет пје§оуе из1и§е. Опа је ОЗПОУШ пг1к Ш 12УОГ 

оразпозћ ко]1 је рокпуеп оуот угз1от озј^игапја. 
1Ј 051§игапји ОСЗ§ОУОГПОЗН, па рптег, асЈуокака 

ор§1е је рпћуасепо и ироге<Зпот ргауи <3а зи оујт 
оз1§игапјет рокпуепе (зато) поусапе §1е1е које је 
051§игашк рпато о§1есешт (Неат) Ната оћауђа-
пјет зуоје (рго1ез1опа1пе) акћупобћ. Та акНупобћ 
осЗпобпо гаштапје ај1т оћау1јапјет паб1:аје §1е1:а 
која је оћићуасепа 051§игапјет јез!:е акНупоз!: а<Зуо-
ка!:а и ргигапји ргаупе ротоа з!гапката (кНјепН-
та). Рптепот аг§итеп1:а а соп1гапо гаИјисије 5е <3а 
ОУ1т оз1§игапјет шзи рокгјуепе §1е1:е које асЗуока!: 
рг1с1п1, па рптег, и буојб^уи с1апа иргаупо§ осЗћога 
1:г§оуаско§ <3ги§ћ̂ а Ш, и 031§игапји о<3 О<3§ОУОГПОЗН 
агћНека(:а ргојек(ап(а и Ргапсизкој, које је као 1 озћ 
§игапје а<Зуока!:а и ОУОЈ 2ет1]1 оћауегпо, рокгШа зе 
пјјћоуа О<3§ОУОГПОЗ1: ргета 1геат Нс1та га §1е1:е о<3 
ргојек(оуапо§ оћјек!:а, П21к ги§епја ргојек1:оуапо& 
оћјек(:а и (:оки §га<3пје, О<3§ОУОГПОЗ(: га пе<Зоз(:а1:ке 13-
ро1јепе па ргојек(:оуапот оћјек(:и и §агап1пот гоки 
1 (:го§коУ1 га§а§сауапја.6 

1Ј с!оћгоуо1јшт оз1§игапј1та о<3 рго1ез1опа1пе 
ОСЗ§ОУОГПОЗН ако п1је и^оуогот о оз1§игапји (роН-
5от 1 из1оу1та о51§игапја) рге<3у1с3епа О<3§ОУОГПОЗ( 
која је рокгјуепа оз1§игапјет, 051§игапјет је рокп-
уепа и§оуогпа 1 <ЗеНк(:па О<3§ОУОГПО5(:. 1БН је 51исај 1 
кос! оћауе/по^ о51§игапја о<3 0сЗ§0У0гп0бћ осЗгесЗе-
по§ сЈауаоса иб1и§е, ако гакопот гаје о<Зге<Зепа о<3-
^оуогпоз! која зе рокг1уа 051§игапјет. 2а(о се асЈуо-
ка( Ш 1екаг о<3§оуагаћ кНјеп(:и, о<Зпозпо 1екаг рас1-
јеШи за кој1т 1та гак1јисеп и§оуог о из1и21 ро рпп-
ари ро/Јћупе роугесЗе и§оуога, а ргета кНјепНл ко-
т е <3аје ргаупи ротос ро з1и/ћепој (Зи/позН, о<Зпо-
зпо 1екаг којј рги/а тесПстзки ротос опе5Уе§се-
пот за кој1т шје то§ао сЗа /ак1јиа и§оуог о из1и/1 
ргета ргауШта о <ЗеНк(:пој О<3§ОУОГПО5Н. 

МесЗиНт, ка<3а 15рНијето рокгјсе О<3§ОУОГПО5Н 
које 5е оће/ћесЗије сЗауаоси из1и§е и га/таИатт 
051§игапј1та, ргоћ1ет, као §1о У1сНто, гаје рН:апје 
угб(:е О<3§ОУОГПОЗН која је оћићуасепа оз1§игапјет 
о<3§оуогпо5ћ сЗауаоса из1ице уес је (о рНапје оћНка 
(зићјекћупа 1/Ш оћјекНупа) О<3§ОУОГПОЗН која зе ро-
кг1уа оз1§игапјет о<Зге<Зепо§ сЗауаоса из1и§е. 2ћо§ 
(:о§а §(о 5и зазујт ге(кј з1исајеу1 <3а зе 1о рНапје иге-
<3ије розећпо /акопот сак 1 касЗа је оз1§игапје о<3§о-

уогпобН сЗауаоса о<ЗгесЗегаћ из1и§а ргор1бапо као 
оћауе/по, као §1о је (о з1исај и Ргапсизкој §сЗе је и 
гакопи којјт је ргор1запо оћауегпо оз1§игапје о<3-
^оуогпозћ а<Зуока(:а ргесЗуЈсЗепо сЗа зе оз1§игапјет 
па<Зокпа<Зији поусапе §(е(:е гћо§ петагпо5ћ Ш §ге-
§ке који ас!уока(: ист1 и угзепји пје^оујћ акћупозћ.7 

Та<3а зе па ОУО рћапје рптепјији ор§1а ргауНа оћН-
§асшпо§ ргауа о угзН 1 оћНки о<3§оуогпо5ћ /а §(е(и. 
ТЈ уеага ргаугаћ 518(:ета, као §(:о је (о и Ргапсизкој, 
Аи51пЈ1 Ш Метаској8, и ро§1ес!и 0<3§0У0гп0зћ а<Зуо-
ка1а, 031§игапјет је, рптепот ор§ћћ ргауПа о §га-
сЗапбко-ргаупој осЗ^оуогпобћ /а §(:е(:и, рокгјуепа 
пје§оуа и^оуогпа 1 сЗећкпа О<3§ОУОГПО5(:, које 5е рге-
та оћНки коте опе рпра<3аји зтаћаји рге1роз1:а-
у1јепот зићјекћупот 0<3§0У0гп0§си. 

А која је 1о \'гз(а 1 оћћк 0<3§0У0т05ћ <Зауаоса 
из1и§е коЈ1 ћ1 ћШ рокг1уега оз1§игапјет о<3 О<3§ОУОГ-
позћ и па§ет ргауи озј^игапја осЗ о<3§оуогпо5ћ ако 
и§оуогот о 051§игапји осЗ§оуогпобћ п!је т§1а ро-
5ећпо рге<Зу1<Зепо, §1о је ор§1е теб(:о и и51оу1та озћ 
§игапја о<3§оуогпозћ па§1ћ <3ги§(:ауа га 051§игапје 5 
оћ/ћот <3а о т гесЈоупо 5а<3г/е о<Зге<Зћи <3а зе оз1§и-
гапјет осЗ§оуогпозћ рокгјуа "/акопзка О<3§ОУОГ-
поз(" 051§игап1ка /а §1ећ1? 

Рге пе§о §1:о 1/пе5ето 5Уој ОСЗ§ОУОГ, сћаоса се-
т о росЗбећћ па ге§епја па§е§ 2акопа о оћН§ааотт 
о<Зпо51та о 1:от рћапји 1 ирогпаћ §а за пек1т з(:аУО-
У1та о рћапји оћНка о<3§оуогпобћ и па§ој 1ћегаћдп. 

№§ 2акоп о оћН§ас1оп1т о<Зпо51та т и оћ1абћ 
<ЈеНк(пе о<3§оуогпозћ 12 оћау1јапја <Зе1а(:по8ћ (с1.154. 
з(. 1), шћ и оћ1абћ и§оуогпе о<3§оУогпозћ (с1. 262. зћ 
2) пе куаНћкије оћНк о<3§оуогпозћ §1:е1:п1ка, о<Зпозпо 
<3и/тка, 1ј. оп је пе оргесЗе1јије као зићјекћупи Ш 
оћјекћупи О<3§ОУОГПОЗ1:. КО<3 <ЗеНк(:пе О<3§ОУОГПОЗН 

1/ оћау1јапја <Зе1а(:по5Н 200 , и зћ 1. с1.154. рге<3у1<3а 
<3а зе §4е1тк то/е О51оћо<31ћ о<3 сЗигпозН пакпасЈе 
§(:е(:е зато ако сЗока/е <3а је §(е(а паз(:а1а ће/ пје§оуе 
кг1У1се, а косЗ и§оуогпе ОСЗ§ОУОГПОЗН <3а зе и з1исаји 
роуге<Зе оћауе/е <3и/п1к оз1оћа<За О<3§ОУОГПОЗН га 
§1е(:и ако сЈокаге сЗа је роугесНо оћа\ге/с1 /ћо§ око1-
по5ћ које 5и па5(:а1е ро51е /ак1јисепја и^оуога које 
гаје то§ао зргесШ, о!к1отћ Ш 1/ћеа (с1. 263). 

1Ј 1ћега(:ип зе о рћапји оћНка осЗ^оУогпозћ га 
§1е(:и /а51ираји га/Нсћа §1есН§1а. 

Је<Зпо о<3 пјШ ро1а21 о<3 5(:ауа сЗа 2 0 0 пе оргесЗе-
1јије оћНк О<3§ОУОГПО5Н 12 уг§епја сЈе1а(:по5ћ (како 
(ЈеНк(пе, (ако п1 и§оуогпе) 1 /а1а/е зе <Ја зисЗоуј и 

' Оуа јесЈпа о<1 пајз1апјЉ угв(а ођауегпо§ овјдигапја за пахпасепгт рокпсет ге^иНзапа је 2акопот ос1 31.12.1940. §о<1. 1 

1Јгес1ћата о<Ј 24.11.1941.1 31.5.1943. §о<Ј. (С. Сгоциег: аззигапсез оШ$а1оиез, с!о<Ја(ак и сазорјви 11аг$и&, тагк 1972). 
' С1. 27, аНпеја 1. 2акопа осЈ 31.12.1997. (А. Оагтеп, Н. А<Јег, I. Ма1§ге(: Ке§1ев <Је 1а ргоНезвЈоп с!'ауоса(, ОаНог, 2004, 5(г. 546). 
8 2. ЈапЈ1С, и риђПкасф "Об1§игапје 1 О<Ј§ОУОГПО5( а<Јуока(а", 5(г. 59. 
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рптеш 2 0 0 рг1ћуа1:е оћјекћупи ОС1§ОУОГПО81. Опо 
§(о ап1 оргаусЈапЈт с!а ве ргјћуаћ оћјекћупа ос!§о-
УОГПОК):, ро 1от §1есћ§(ЛЈ, јеаке <3а га/уој ОС!§ОУОГПО-

зћ 2а 51е(:и који пеко ргои/.гокије вуојјт сЗе1оуапјет 
ирисије па пари§1апје бићјекћупе 1 рпћуа1апје 
оћјекћупе осЈ§оуогпобћ." 

Ргета с1ги§от §1есћ§1и, гебепја 2 0 0 о ОС!§ОУОГ-

побћ ирисији па гак1јисак, 8 оћ/лгот па кагак!ег 
око1побћ које пазШре ро81е /ак1јисепја и§оуога 1 
ргесЈуМепе зи и с1. 263, с1а с1и/п1к то/е /а сЈоспји 1 
с!ги§е роугесЗе и§оуогпе оћауе/е сЗа о<3§оуага 1 ро 
озпоуи кгтсе 1 ро озпоуи оћјекћупе о<3§оуогпозћ. 
Ро оуот §1е<31з1и ако је <3и/шк то§ао зргесШ, о(к1о-
пШ Ш 1/ћесЈ окоШозћ /ћо§ којШ је рао и сЈоспји, аП (а-
ко шје розћдрш, јег прг. т ј е копзћо аћегпаћуш ри( 
кас!а је /ћо§ рор1ауе згизеп то з ! 1 ргеуо/ пјје то^и-
се ћПо 1/угб1ћ иоћкајешт ри!ет Ш т ј е рго1/уео 118-
рогиао гоћи рго1/уес!епи о<3 бћоуШе које је ћПо па 
(т/1б(и ка<3а је п1је то§ао ргој/уезћ 1 1брогис1ћ ос1 
и§оуогепе иуо/пе бћоујпе с1ј1 је иуо/ ћ т /аћгапјеп, 
оп је кпу /а роугесШ и§оуога. Ме<3ићт, с1и/п1к то -
/е, ргета оуот §1есћб(:и, о<3§оуагаћ /ћо§ пекШ око1-
побћ које би паб(а1е роз1е /аИјисепја и^оуога и којћ 
т а 1пасе шје кгШ /ћо§ сЗоспје. 'П <Зо§асЗаЈ1, ргета 
оуот §1есћз(и, ика/ији <3а 2 0 0 ргозћије О<3§ОУОГ-
поз( с1и/шка и <Зоспј11 па окоШозћ које зи оћјекћупе 
и(оПко з(:о Ш с1и/п1к т ј е то§ао бргесШ, о(к1оп1ћ Ш1/-
ћеа, а шби У1ба бПа и бгшзШ зро1јпје§ <1о§а<Заја кој1 зе 
т ј е то§ао ргеЗујЗећ, о(к1опЈћ Ш зргесШ, 1е <1а зе С1 
( о т зШсаји гасП, роз(о опе пе 1з1јисији О<ЗО§ОУОГПОЗ( 

<3и/п1ка, о пје^оуој оћјекћупој о0<3§оуогпозћ. 1Ј оуе 
<Зо§ас1аје, ргета аи(оги ОУО§ §1есћб(:а, ићгајаји бе прг. 
куаг тазШе 1 екзро1о/1ја рагпо§ ко(1а.10 

Ргета (гесет §1есћб(:и, С1 пазет ргауи ројат 
кгтсе бе оћјекћу1/ије 1 (бато) ргЈћИ/ауа оћјекћупој 
о<3§оуогпобћ. Кас1а зе ша и У1<3и, 18(1се /азНлршк 
ОУО§ §1есћб(:а, <1а бе ројат к гтсе и Сгас1апзкот рга-
уи зуе У1§е ис!а1јауа ос1 8ћуа(апја к гтсе С1 Кг1у1спот 
ргауи, <1а зе оћјекћу1/ије 1 зћуа(а као ро§гезпо ро-
з(ирапје, (ј. као ропабапје које о<1з(ира о<1 ропаза-
пја га/итпо§ 1 ра/1ј1уо§ соуека и <3аћт окоШозћ-
та , опс1а зе то/е /ак1јисШ <3а зе ројат кгтсе, ра 1 
и ос1пози па акћупоз! а<Јуока(а, оћјек(т/ије 1 (ако 
рпћП/ауа оћјекћупој о<3§оуогпозћ." 

Ргета па§ет т1§1јепји О<3§ОУОГ па рћапје како, 
ро обпоуи кгтсе Ш ргета ргауШта о оћјекћупој о<3-
^оуогпобћ, о<3§оуагаји асЗуокаћ, 1екап, уе(ег1паг1 1 

<1ги§1 <Зауаос1 иб1и§а /ћо§ §ге§ака, отазкј 1 ргориб(а 
и оћау1јапји бУоје ргокбшпаШе <Зе1а(побћ, (гећа <3а бе 
/абшуа па (итасепји 1 рптеп1 пасе1а ргесМс1епо§ и 
с1апи 18. б(. 2. 2 0 0 . То /паа <1а је ргета оуот пасе-
1и §га<Запбко-ргаупа 0с1§0У0гп0б( 1/ уг§епја ргоЗенЈо-
паШе с1е1а(позћ оћПк рооз(гепе ос1§оуогпо8ћ која па-
б(аје ако зе с1ауа1ас из1и§е и пјепот оћау1јапји ропа-
§ао ргета ра/пј1 која је и(лг<3епа и ргауШта б(ги ке 1 
оћјсајјта ("ра/пја <Зоћго§ б(гиспјака") 1 <3а и ОУОЈ 

оћ1аб(з об1§игапја па оћау1јапје <Зе1а(побћ 1 О<3§ОУОГ-
поз( сЈауаоса из1и§е пе то/е сЗа ићсе угб(а О<3§ОУОГ-
побћ (и§оуогпа - с1еНк(:па) (ако <3а бе 1/тес1и пјШ ћп-
§е (гасПс1опаШа га/Нка о ргесМсНуобћ (јтоујпзке) 
§(е(е /а који бе о<1§оуага кос! и^оуогпе о<1§оуогпозћ, 
како је 1о ос1гесЗепо и с1. 266. 8(.1. 2 0 0 1 о<3§оуогпозћ 
/а ро(рипи пакпа<3с1 <ЗеНк(пе §(е(е, ргесЈујсЗепа и с1. 
190. 200 ,1 сЗа зе опа осћесШје и оНти ро(рипе па-
кпа<3е §1:е1:е и §гапката оз1§игапе зите, ће/ оћ/ћа 
<3а Н је <3ауа1ас из1и§е и осЗпози па ког18шка роугесћо 
пеки и§оуогпи оћауе/и Ш т и о<3§оуага /а §(е(и ех с1е-
Ис(о јег за пјјт ргШкот оћау1јапја из1и§е гаје ћш и 
и§оуогпот о<Зпози. 2а(о се прг. ас1уока( осЈ§оуагаћ, 
ако роугесН ргауПа з(гике 1 оћјсаје, па 1з(:1 пасШ ргета 
кНјеп(и за кој1т 1та /акЈјисеп и^оуог о асЗуока(зкој 
изШ/11 кас!а из1с1§с1 рги/а кћјеп(:с1 за кој1т пета /а-
Ијисет и^оуог о из1и/1, прг. као ћгапПас ро зШ/ћепој 
<Зи/позћ Ш рпугетеш рипотостк. То (ако<Зе /пас1 
(пасе1о о ра/пјј <Зоћго§ з(:гиспјака) <3а зе иуосЗепјет 
б(апс1агЗа сЗа је и 1/уг§ауапји оћауе/а 1/ буоје ргоШбћ 
опаШе Зе1а(побН <1ауа1ас из1и§е сћд/ап <1а роз(ира за 
роуесапот ра/пјот, ргета ргауШта з(гике 1 оНсајћ 
та, ^гасЗапзко-ргаспа О<3§ОУОГПО8( оујћ оћјек(т/ије 
1 зћуа(а као ро§ге§по роз(ирапје, (ј. као оЈзШрапје 
о<3 ргауПа з(гике 1 опа ргакћспо ргећ/ага и оћјекћупи 
ОС1§ОУОГПОЗ(. А ргауПа з(гике апе 1 опа која зи кот-
риз, 1пасе, ћршгапШ оћауе/а које <3ауа1ас из1и§е рге-
и/1та 1/ /ак1јисепо§ и§оуога о осће<Зепој из1и/1 за 
ког18п1кот (ас1уока!:8кој, 1екагбкој Ш сћи^ој ибШ/1). 
2а(о с1ауа1ас из1и§е, ос1позпо пје§оу оз1§игауас (гећа 
сЗа осЗ§оуага ког18п1ки из1и§е /а §(е(и иуек ка<3 1/те-
сЗи роугесЗе оћауе/е сЗауаоса из1и§е која је з(апс3аг<3 
з(гике 1 паз(апка §(:е(е копзп1ки иб1и§е роз(ој1 и/гос-
па уе/а. ОУО ба га/1о§а §(о <3апаз и тпо ј ^ т С1б1и/п1т 
ргоШб1јата, као §(о ви ргокбјја 1екага, уе(еппага, §е-
оте(та, геУ1/ога 1 <3ги§јт, роз(оје иоНсајепе (1р1/ћа-
пе оћауе/е, рјзапа (ећшска ргауПа, роз(ирс1, о<Зпо-
зпо ргосесШге /а рги/апје иб1и§а Ш ко<Зекз1 кој1 за<3г-
/е б(ап<3агс1е ргоШбшпаШо§; ропа§апја Ш ећсИ б(ап-

' б. СлЈ о̂ј: Кошеп1аг 2 0 0 , §гира аи1ога, Вео§га<1,1995, баугешепа ас(гтт5(гааја, 8(г. 357. 
10 I. Јапкоуес: ор. сИ., з!г. 594-596. 
" М. ОгНс: СгаЈапзко-ргаупа О<1§ОУОГПО51 ас1уока(а и згрзкот ргауи, 8(г. 26, рп1о§ оћјау1јеп и риђНкасф "0<1§ОУОГПОЗ1 1 051-

§игапје осЗ^оуогпобН а<Зуока(:а", 1п1егтех, ВеоцгаЈ, 2006. 
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К е у ј ј а г а р г а у о о з ј д и г а п ј а 

Загсћ које /а и§1и§е и ос!гес1ешт рго^езЈјата ргор1-
бији рго1еб10па1па иЗгихепја с!ауа1аса Нћ из1и§а и ко-
ја зе и§1аупот оћауе/по ис1ги/ији 8VI рпрас!та ос1-
гесЈепо§ б1:а1е2а Ш /а осћећепе 8(:а1е/е (акуе 81ап<3агс1е 
ргорјзији (рага)с!г/аут ог§ап1. П т ргауШта 8е косћ-
ћкији <1и/по8ћ /а <1ауаосе иб1и§а и о<1ге<Зешт рго^е-
зјјата. Мпо§а о<3 ОУШ ргауПа /а ројесћпе ргоШ810-
паШе 51а1е/е изуојепа зи па те<1ипагос1пот п1уои 
о<1 5(гапе тесЗипагос1п1ћ и<1ги/епја и које 5е ис1апје-
па пасШпаШа исћи/епја о<3§оуагајисШ рго(ез1ја, као 
51о је Еугорзка асЗуокаћка котога Ш те<Зипагос!пе 
ог§апЈ/ас1Јс, као §(о је 5уе(зка /с3гау5(уепа ог§ага/а-
с1ја. 1Ј паб (о 5и ас1уока(зке, 1екагбке, уе(еппаг8ке ко-
тоге 1 сЗги§а 5)гикоупа исЗги/епја. Озоћепоз!: ОУШ 
з!:апс1агс1гаћ оћауе/а 1/ и^оуога које /ак1јисији <3ауа-
ос1 С1з1и§а за копзпјсјта, ко<Зекза (ећшсИћ ргауПа, 
ргосес1ига, обповпо роз(ирка, ргоШ51опаШ1ћ 5(апЗаг-
<3а 1 ећсИћ погт1 је сЗа оп1 иге<3ији 1 ргауПа, ргосес!и-
ге, осШобпо ро5(ирке 1 8(ап<3аг<3е /а из1и§и која 8е 
оћау1ја ри(ет ћта, 1зћћ Ш га/ћсШћ 5(:гиспјака, кој1 
рги/а ос1гес!епи ргоШбшпаШи иб1и§и.12 

1Ј ге/1теи 1/1а§апја о угбћ 1 оћНки осЗ§оУогпобћ 
<Зауаоса ргоШбЈопаШШ иб1и§а и пазет ргауи, то/е-
т о <3а 1б(акпето <3а зе ко<3 о<3§оуогпозћ 1/ <Зе1а(по-
зћ икМа пе 5ато га/ћка 1/тесЗи и§оуогпе 1 сЈећк(пе 
о<3§оуогпозћ уес 1 га/ћка 1/те<Зи зићјекћупе 1 
оћјекћупе ос1§оуотозћ 1 сЗа ргакћспо 5VI опј аја је 
<1е1а(поб( Јауапје иб1и§а ргШкот рги/апја рго^е51о-
паШШ иб1и§а а т роуге<Зе <Зи/побћ иб(апоу1јепе 
ргауШта б(гике 1 оћ1сај1та <3а о<3§оуагаји /а §(е(и 
ргета кошгаки и5Ш§е ро рг1пс1ри и/госпобћ, (ј. 
ргета ргауШта о оћјекћупој о<3§оуогпобћ ће/ оћ/1-
га <3а ћ би ба копбткот иб1и§е /аИјисШ и§оуог о 
иб1и/1 Ш 5и т и ибШ^и рги/Ш уапи^оуогпо. 

Оауаоа иб1и§а Шби 1/1о/еп1 бато о<3§оуогпобћ и 
уе/1 ба рги/апјет иб1и§а које апе пјШоуи ("обпоу-
пи") рго1е510па1пи <Зе1а(поб(, прг. а<Зуокаћ ргШкот 
рги/апја иб1и§а ргаупе ротос1 кћјепћта, уес 1 §га-
<1апзко-ргаупој 0с1§0У0гп0бћ С1 рги/апји иб1и§а које 
би роуе/апе 5а пј1ћоуот <1е1а(по5си Ш опШ <Зе1а(побН 
које бе то§и оћау1јаћ рага1е1по ба пјШоуот ргоШб1о 
паШот <Је1а(побси, као 1 о<3§оУогпобћ 1/ у1абШб(уа Ш 
с1г/ауШе о<Зге<Зепе бК'ап. И робећга зШсајеуј о<3§о 
уогпозћ, као §(о је о<3§оуогпоб( а<Зуока(а /а §(е(е 
/ћо§ рпт1јепо§ поуса, ћагћја о<3 уге<Зпобћ 1 <3ги§1ћ 
угес1побћ, оЗ§оуогпоб( и уе/1 ба у1абга§(уот Ш робе-
сЗоуапјет пеке перокге(пе Ш рокге(пе 5(уап (асЗуо 
ка(бке капсакпје 1 <3г. б^уап) Ш о<3§оуогпоб(: као б(е-

сајпо§ иргаупјка, Нку1<Зас1опо§ иргаутка, 1/уг§10са 
(еб(атеп(а, тесћја(ога, с1апа иргаупо§ Ш пасЗ/огпо§ 
ос1ћога (г§оуаско§; с1ги§(уа 1 <3г., <3а ћј ћШ рокгШеш 
тогаји ћШ 1/псћо рге<3\а<3еп1 и^оуогот о об1§игапји. 
1Јоћ1сајепо је с!а 5е ОУ1 робећп1 оћћс1 ос!§оуогпо5ћ <3а-
уаоса С1б1и§а и роНб1 1 иб1оу1та об1§игапја (гећгаји 
као с1орипбк1 п/1С1 аје об1§игапје бе тога робећпо 
и§оуопћ 1 /а пје§а р1аћћ робећпа ргетјја о51§игапја. 
РпНкот ШгтиНбапја роНба 1 иб1оуа 051§игапја ос1 °<3-
^оуогпобћ 1/ ргоШбшпаШе <Зе1а(побћ, <3ги§(лга /а обћ 
^игапје иИјисијсс и рокгјсе 1 оуе робећпе оћНке о<3§о-
уогпобћ БУЕБПА сЗа бато С1ОУО1ЈПО §ћо1ат рокг1с1та 
која рги/аји и оу1т угб(ата 051§игапјјта то§и а<3е-
кла(по <3а 0с1§0У0ге Ш(:егеб1та об1§игашка. 

Ројауа је (акос!е <3а иб1оу1 о51^игапја о<3 о<3§о-
уогпобћ ге<Зоупо рге<ЗуШаји иб1оуе ро<3 кој1та бе 
ПОУ1 П21С1 ос1§оуогпобћ коЈ1 бе ројауе ко<3 0б1§игап1-
ка и (оки (тајапја и§оуога о об1§игапји бта(таји ро-
ктШешт Ш бе то§и пакпа<Зпо оћићуаћћ уес /ак1ји-
сешт Об1§игапјет 0<3§0У0гп0бћ. Ма рптег, и б1с1са-
ји ка<3а 1екаг <Зегта(ао1о§ рго§1П <Зе1а(поб(: па рги/а-
пје ко/тећсагбИћ ибШ§а. 

5Је1е рокпуепе озјдигапјет 
ос! рго{е51опа1пе осЈдоуогпозћ 

Рге<3те(: рокпса и об1§игапји рг()1е510па1пе о<1-
§оуогпобћ и окујги и§оуогепе бите озј^игапја је ге-
<1ОУПО ћпапбјјбка Ш (/V. аб(о 1тоуШбка §(е(а. N8 рп-
тег и об1§игапји ас!уока(:а Ш робгесЈтка об1§игапја 
о<3 осЗ^оуогпобћ с15(о 1тоу1пбка §(е(а је поусапа §(е-
(а која шје роб1есћса о§(есепја, иш§(:епја, ргорабћ Ш 
§ићКка з(:уат1 - §(е(а па б(уапта, пШ §(е(а /ћо§ бтг-
ћ, роугесЗе (е1а Ш о§(есепја /<3гау1ја - §(е(а па Ната. 
ОаИе, с1б(о 1тоутзка §(е(а Ш ћПа §(е(а која т ј е ге-
/ића( П1 §(е(е па 8(\'апта П1 §(е(е па Нс1та. 

Ме<3ићт, ако је ргоШз1опа1пи 0с1§0У0гп0б( обћ 
§игао аро(екаг Ш 1екаг оп<За је §1ауп1 рге<1те( роИ1са 
об1§игапјет иргауо §(е(а па Нс1та. АН бе С1 окујги 
обпоупо§ роИ1са Ш <Зорипбко§ раке(а ко<3 ОУШ угз(а 
оз1§игапја о<3§оуогпобћ то/е и^оуопћ 1 роИ1се §(е(а 
па б(уапта - паз1а1е прг. ргШкот 1есепја Ш ролгесћуа-
пја рас1јеп(а ргШкот 1есепја 1 аб(о јтоујпзке §(е(е. Ра-
с1јеп( кој1 је ро§ге§по 1есеп с1о1а/1 и бћиас1ји <3а (трј ћ-
/1ске ћо1оуе, б(таћ 1 <3и§еупе ћо1оуе, <ЗаИе пета(епја1-
пи §(е(и, аН оп себ(о /ћо§ (о§а пе то/е <3а гасћ, јег је 
пје§оуо /<3гау1ја о§(ссепо 1 оп 1тр1 тоуШбки §(е(и, 
оћјспи, која паб(аје /ћо§ 1/сЗа(ака и уе/1 ба 1есепјет 1 
1/таИи копб( ка<3а 1та §ићћак и /агасћ (ШЛ сћи§1 §и-

12 (Ј УеНкој Вп1апф зи прг. сЉауе/е 1 ОС1§ОУОГПО51 уе!еппага и(угсЈепе ођауе/пјш ргаујНта које је га уе1егјпаг8ки з!гики Сог-
тиНзао Коуа1 Со11е$е ој Уе1ептгу Зиг$еп1з (КСУ5, 2006), а 5(ап<3агс1е рго&8Јопа1по§ ропазапја и ро51оуЈта 081§игапја /а ро-
бге<1пјке 051§игапја Пшпсш1 Зетзез Аи1оћогИу која је 5ато51а1па 1 пегаУ15па а§епсјја 5а 5(а1и5от јесНп51уепо§ коп1го1по§, 
о<1по5по пас1/огпо§ ог§апа пас! Ппапхјјхкјт зек1огот и УеНкој Вп(ап1Ј1. 
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Шак). ОакЈе, обј^игапјет о<3§оуогпо8ћ с!ауа1аса оуа-
кујћ из1и§а кос! кој1ћ би §1аупе па Нс1та тоге зе 
и§оуогШ 1 рокгке а(:е(:а па б(гуапта 1 ћпапбцзИћ §(:е(:а. 
МесЗићт, иб1оуј па§јћ с1гиб(ауа /а об1§игапје ОЈ^ОУОГ-
побћ 1екага оћехћесЈији рокг1се §1е(а па б1уапта, аП 
пе ргигаји рокгЈсе /а аб(:о Јтоу1пбке §(е(е. 

Роб(:ој1 јо§ јесЈап оћПк §(:е(:е, ргесј/пјје 12<3ас1 којј 
би рокгјуепј и бУ1т угб(ата об1§игапја оћ рго1ез1о-
па1пе ос1§оуогпобћ. То би поусаш 12<Зао /а осЈћгапи 
об1§игап1ка ос! пеобпоуап1ћ 1 рге1егатћ /аћ(:еуа 
о§(:есеп1ћ Нса 1 осЈћгапи об1§игашка и кпујспот ро-
бћфки. 1Ј иб1оу1та б1гашћ сћи§(:ауа ргауПо је сЈа §и 
ош рокгјует об1§игапјет 1 касЈа пјШоу 1/поб ргета-
§ије об^гапи бити, §1о п1је б1исај и паб. 1Јб1оу1 обћ 
§игапја па§Љ <Јги§(:ауа рокгШаји (:го§коуе ргаупе /а-
§1ће об1§игатка бато и окЈги об1§игапе бите. 

5рес1ћспоб(: §(е1а које паз(:аји 1/ §гасЈапбко-ргау-
пе осЈ^оуогпозћ, које зи тасе и из1оу1та тоз(:гашћ 
<Јги§4ауа /а оз1§игапје рокгјуепе 051§игапјет о<Ј 
рго!ез1опа1пе осЈ§оуогпозћ, јеб(:е ројауа кабшћ §1е(:а, 
§(е(:а \г гашје§ роб1оуапја 1 бепјбкЈћ §(е(:а. 

5(а би кабпе §(е(:е? Ро/па1о је <3а /ћо§ прг. §ге§ке 
а<Зуокаћ1 Ш 1екага §(е(:а /а пје§оуо§ кНјеп!а, осЈпобпо 
рас1Јеп(:а то/е сЈа паз(апе 1 роб1е ^осћпи сЈапа о<3 /а-
Ијисепја и^оуога о озј^игапји ос! рго1ез1опа1пе о<3§о-
уогпобћ па кој1 гок бе оп ге<Зоупо /аИјисије. То се ћћ 
ћ б1исај ако бе (ек роб1е прг. 20. §осћпа ићтсН <Ја је 
и^оуог о <Зо/1Уо(:пот 1/<Зг/ауапји Ш (ез(атеп( баб!а-
у1јеп ргесЗ зуесЈосЈта п1§(ау јег је а<Јуока(: ргШкот ба-
З(а\Јјапја ОУО§ и^оуога, о<Зпобпо (:еб(:атеп(:а <Зао ро-
§ге§ап бауе(: о 1огт! и којој бе рипоуа/по /ак1јисије 
оуај и§оуог, осЗпобпо ба5(:ау1ја (ез(атеп( Ш бе 1ек ро-
б1е У1§е §осЗта о<315(:ека 1екагеуо§ оз1§игапја осЗ осЗ§о-
уогпобћ ић/гсћ <Ја је пје§оуот рас1јеп(:и ко§а је ро-
§ге§по 1ес1о и угете (:гајапја 051§игапја /пасајпо ро-
§ог§апо 2<ЗгаУ8(гуепо б(:апје. Та<3а зе роб(ау1ја рКапје 
<3а И се об1§игауајисе <ЗШ§1УО косЗ ко§а је асЈуока! 11е-
каг ћш оз1§игап 1зр1аћћ 1е §(е(:е које зи зе ројауПе ро-
з1е 1з(:ека ћајапја оз1§игапја? 

Оак1е, казпе §(е(е зи опе које паз(апи иб1е<3 пе-
шагпозћ, §ге§ке Ш сћи§1т ро§ге§п1т розћфапјет 
оз1§игап1ка /а угете (гајапја и^оуога о оз1§игапји, а 
пазћарПе зи ро 13(:еки пје§оуо§ (:гајапја. КасН /а§ћ1е 
ргаупе 81§игапо5ћ (теаћ Нса и81оу1та оз1§игапја 8е 
рге<3у1<3а гок <Зо ко§а зе рп/паји 1е §(:е(:е. Вћпо је сЗа 
зе б1е1е рпјауе сЗо 1о§ гока 1 1о је ор§1е рпћуасепо. 
МесЗићт, сЗи/1па (гајапја ОУЉ гокоуа је гагћсћо о<3-
гесЗепа. 1Ј иб1оу1та па§1ћ <3ги§1ауа га ОЗ1§игапје 
и§1аупот је рпћуасеп гок о<3 2 §осИпе, <Зок је и Аи-

51пј11 №таско ј оп пе§(о сЗи/1 (прг. и 051§игапји рго-
1еб10па1пе осЗ§оуогпобћ асЈуока(:а - 3 §осИпе). 

5(:е(:е \г гашје§ роб1оуапја би §(:е(е које би паб(:а-
1е 1/ ро§ге§по§ робћарапја, о<Зпобпо о<3§оуогпобћ 
<Зауаоса иб1и§е ка<3а шје 1тао 051§игапје, а ројауе 5е 
и угете ка<3а је <3ауа1ас иб1и§е 1 т а о /аИјисепо обћ 
§игапје о<3§оуогпобћ Ш бе /аћ(:еу /а пјјћоуи пакпа-
<3и (:а<3а 1б(:акпе. Опе зе па/1Уаји 1 §1е(:ата \г гашје 
ргакбе сЈауаоса иб1и§е (а<Ј\'ока(а, 1екага, уе(:еппага 1 
<3ги§1ћ). РокгШепе би Об1§игапјет оп<За ка<3а је пјћ 
ћоуо рокг1се и§оуогепо 1 ако 081§игашки и угете 
паб1апка шби ћПе ро/па1е. 

бепјбИт §(е(ата бта1гаји бе §(е(:е које би оћи-
ћуасепе у е а т ћгојет о<3§(:е(:шћ /аћ(еуа ро<Зпећћ 
осЗ б(:апе У1§е о§(есешћ Нса /ћо§ §(е(а паб(:аПћ па 
обпоуи је<Зпо§ Ш уесе§ ћгоја ро§ге§п1ћ робШрака 
об1§игап1ка кој1 бе то^и рпрјбаћ 1бћт око1побћта 1 
то§исе Ш је роуе/аћ ба угетепбко§, рпуге<Зпо§; Ш 
ргаупо§ з(апоУ1§(:а. бепјбке §(:е(:е бе бтаћаји је<3шт 
об1§игатт б1исајет. 

Кабпе §1е1е, §(е(е \г гап1је§ роз1оуапја озј^игаш-
ка 1 бегјјбке §(е(е као ка1е§опја §(:е(:а росе1е би <3а бе 
иИјисији и иб1оуе сЗотааћ <3ги§(:ауа /а озј^игапје 
као рге<3те(: рокпса ро и/оги па иб1оуе тоб(ташћ 
об1§игауајиаћ <3ги§(:ауа 1ек и роб1е<Зпј1ћ пекоћко 
§осИпа, аН пе и бУ1т \тз(ата об1§игапја.13 

4. 05ТАИ 05М0УМ1 Е1ЕМЕМТ1 ЦООУОКА 
О 051С1ЈКАМЈ1Ј ОО РК0РЕ510МА1МЕ 
О Р С О У О К М О б Т ! 

1Ј озпоупе е1етеп(:е ба<Јг/те и§оуога о об1§ига-
пји осЗ 0<3§0У0ГП0бћ \г сЈе1а(:побћ и1а/е 1 о<Зге<Зће о 1б-
Ијисепјјта \г об1§игапја, об1§игапој бипћ, баторп-
<3г/аји, <Зи/по5ћта 051§игашка ргета 051§с1гауаси, 
пас1пи р1асапја ргет1је, <Зи2позћта 0б1§игауаса 
ргета об1§игашки и оћпоби па 1бр1а(:и бите, осЗпо-
бпо пакпасЗе \г об1§игапја 1 пасти уапбисЗбко§ ге§а-
уапја брогоуа 12тесЗи 0б1§игауаса 1 об1§игатка. 

Ор§(:е је рпћуасепо <3а бе \г 5У1ћ 051§;игапја рго-
1е5!Опа1пе о<3§оуогпо5ћ 15Ијисији §1е(:е које је оз1§и-
гашк ргои/гокоуао патегпо. Рогес! ОУО§ 18Ијисепја 
сез(:о зе из1оу1та 1бИјисији \г 0б1§игапја §1е(е паб(:а-
1е бУебтт о<3 об1§игап1ка кг§епјет /акопа, ргор1ба, 
5(:ап<3агс1а 1 и§ОУОгешћ оћауеха, које је и у е а т рга-
уа пари§1епо јег је осепјепо о<3 бћапе бисЗоуа као 
иор§1епо 1 пергес12по Ш §1о је /ћо§ (:о§а Штасепо 
па §1е(:и об1§игауаса14 (ргет<3а је (:о 1 <3а1је кагаИеп-

" б(е(е 12 гашје ргакзс 18к1јисепе »и и о81§игапји рго1е5шпа1пе О<Ј§ОУОГПО5(1 1екага и ак1ие1гит ив1оу1та ОУО§ 051§игапја АО 

га 051§игапје "Оипау-о51§игапје" о<3 1.10.2005, с1. 6. 
14 Е 5и1еј1с: ор. сН., 5(г. 90. 
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бНсап б1исај 18к1јисепја и <1ошаат ибШујта об1§ига-
пја15). 

1Ј и81оу1та з1гатћ с1ги81:ауа паПа21то <3а зи 1 о<1-
ге<1епе ит1§1јајпе роуге<1е Јигпозћ 051§игатка рокгћ 
уепе оу јт оз1§игапјет, као 1 <1а 1б1јисепјет шби оћи-
ћуасепе §1:е1:е /ћо§ роугес1е <1и2побћ озј^игатка иа-
пјепе еуеп!:а1тт ит1§1јајет. То је га/ит1)1УО јег и га-
кошта о и^оуоги о оз^игапји уесте еугорбИћ ге-
та1ја, /а гагНки о<1 па§е§ ргауа (с1.929, б1.2.200), о<1-
ге<1ће и и§оуоги кој1та бе ргеЈујсЗа <1а 0б1§игауас о<1-
§оуага /а §1еШ који патегпо ргои/гокије об1§игагак 
пе бтаћаји зе арбо1и1по т§1:ау1т. 

Тако<1е, иб1оу1та би 1бк1јисепе тобћ-апе §1е1е 1 
ос1ге<1ет оћИс1 §1е1:а које тби буојбћ^епе /а ос1гес1е-
пе угб(:е об1§игапја рго1еб1опа1пе о<1§оуогпобћ (прг. 
ћпапб1јбке §1е1е и об1§игапји рго1еб1опа1пе О<1§ОУОГ-
побћ ккага). ТЈб1оу1 об1§игапја уес ргета бресШспо-
бћ ос1гес!епе рго1еб1опаШе ос!§оуогпобћ 1бк1јисији 12 
об1§игапја осће<1епе г1/1ке о<1§оуогпобћ, као и обћ 
§игапји ргоШзШпаШе оћ§оуогпобћ 1екага гшк о<1-
§оуогпобћ паб1ао иб1е<1 Ш1егуепаја уе§1:аске ор1ос1-
пје, Шћсћапја ућибјта Н1У-а 1 ћераћћба Ш ћћиг-
§1аћ Ш1егуепс1ја еб!:е1:бко§ кагакШга.16 

ОсћесЉа о баторпсЗг/аји об1§игатка и §1ећ је 
оћН§а1огп1 <1ео иб1оуа буШ об1§игапја ос1 рго!ебш-
паШе о<1§оуогпобћ. 5атогШг/ај бе гећоупо ос1ге<1и-
је и такбШаШот ргосепШ и осШоби па бити Обћ 
^игапја (прг. с!о 10% ос! 0б1§игапе бите). 1Ј окујги и 
иб1оу1та об1§игапја, Ш /акопот ргес1у1<1епо§ бато-
рпсћ/аја, ако бе об1§игапје о<1 рго&бтпаШе о<1§о-
уогпобћ бргоуоШ као оћауе/по об1§игапје, Об1§ига-
п1к бе бат орге<Је1јије /а пје§оуи рпћуаћј^и У1бти. 

Оигпобћ об1§игап1ка ргета об1§игауаси које бе 
ићпчЗији и иб1оу1та об1§игапја јеби опе које оп 1та 
рге 1 роб1е гак1јисепја и§оуога уе/апо /а рпјауи око1-
побћ које ићси па осепи п/Нса ргШкот /аИјисепја 
и§оуога, осЈпобпо роуесапје пг1ка роб1е /,ак1јисепја 
и§оуога коЈ1 об1§игауас ргеи/Јта и о<1гес1епот и§о-
уоги ба обј^игапјкот. А сШ/побћ об1§игап1ка ргета 
об1§игауаси роб1е /ак1јисепја и§оуога које басЈгге 
иб1о\а об1§игапја 8и опе које бе о<1побе па рпјауи па-
бћлрапја §1е1по§ сЈо̂ асЈаја, рги/апје <1ока/а об1§игауа-
си о <1о§ас1аји 1 чтага §1е1е, рпјауи <1а је ргоћу об1§ига-
гака копзпјк из1и§е рокгепио зиЈзИ зрог 1 сЈг. 

1Ј зуШ јпозћатт из1оу1та 051§игапја, ра 1 
ивШуЈта о51§игапја ос! осЈ^оуогпозћ, оћауе/п1 е1е-
тепа! бас1г/Ше и§оуога о об1§игапји апе о<1гес1ће о 

уапбисЈбкот ге§ауапји брогоуа 1/те<1и об^игауаса 1 
051§игап1ка. N3 1оте сЗа ргШкот /ак1јисепја и§оуо-
га о 051§игапји 051§игауас, оЈпобпо ро5ге<1п1к об1§и-
гапја тога <1а јп1огт1§е об1§игагака, осЈпобпо <3а и 
иб1оу1та об1§игапја тогаји <3а ћи<3и рге<3у1<3епе §е-
т е га уапбшЗбко ге§ауапје брогоуа 1Пб1бћгаји сћгек-
ћуе Е1Ј, као §1:о 5и Оћекћуа о 051§игапји 21УО(:а 12 
2002. §о<3.1 ОЈгекћуа о розгесЈоуапји и об1§игапји Ј/ 
2002. §о<3.1Ј §ети то<Зе1а уапби<Збко§ ге§ауапја бро-
гоуа <Зо1а211Шогт1бапје об1§игап1ка о екб1егпот ог-
§апи коЈ1 је пасИегап га гебауапје 2а1ћ1 об1§игап1ка 
ргоћу Об1§игауаса. То је гесЗоупо ог§ап кој1 зргоуосН 
пасЗгог па<3 ро51оуапјет <3ги§1:ауа 2а об1§игапје. 
2аћ1:еуа бе сЗа бе и иб1оу1та об1§игапја оуе §ете иге-
<3е 1ако <3а би опе га 051§игашка 1аки1аћупе, §1о гпа-
а <3а опе као то§испоб(: га об1§игашка пе ргесЗб!:а-
у1јаји бте!пји га об1§игап1ка <3а рокгепе брог ргоћу 
0б1§игауаса. Оуе оћгесЗће пе басћге иб1оУ1 об1§ига-
пја па§1ћ сћи§1:ауа га об1§игапје. 

5. 0 5 0 В Е М 0 5 Т 1 О В А У Е 2 Г Ч 1 Н 

0 5 1 С Ц К А Ш А О Р РК0РЕ510МА1МЕ 
О О О О У О Р М О б П 

Ка<3а бе гагта1:гаји бресШспобћ ОУ1ћ об1§игапја 
роб1:ау1јаји бе сЗуа обпоупа рћапја: ргуо, о гпасаји 
роб1ојапја 1 1бћосЗи пероб1ојапја иб1оуа га иуосЗепје 
и ргаупШ б1б(:ет1та об1§игапја о<3§оуогпобћ 12 УГ-
§епја рго1еб1опаШШ сЈе1а(позћ као оћауегшћ 1 <3ги-
§о, о роћећј роб!ојапја 1 робксНсата пероб(:ојапја, 
касЗа 5и пека о<3 пј1ћ ргорјбапа као оћауе/па, пћт-
таШШ иб1оуа га бргоУосЗепје ћћ об1§игапја? 

1Јб1оу| га иуосЈепје оБауегпод озјдигапја 
рго1е51опа1пе осЈдоуогпозћ 

51а бе тоге гарагШ касЗа бе гагтаћаји иб1оу1 га 
иУосЗепје и ргаут б1б1ет об1§игапја 0с1§0У0гп0бћ 12 
уг§епја рго^ебшпаШШ <1е1а(:по5ћ као оћауеггаћ 051-
^игапја? Оа је ројауа и ргаугат б1б(:ет1та <3а оп1 пе 
ргор1бији иб1оуе ка<1а зе опа то§и иуосћћ као оћа-
уегпа. 5(:ау1зе, ћ иб1оУ1 бе пе ргорјзији П1 га оз(:а1а 
051§игапја, опа која пе и1аге и §гири 051§игапја о<1 
рго&бшпаШе о<1§оуогпобћ. Јесћпо о§гап1сепје које 
роб(:ој1 је 1о <1а бе гакогата кој1та бе ге§иН§е и§оуог 
о об1§игапји Ш котрашјбИт гакогата и об1§игапји 
ргор1бије сЗа бе оћауегпа 0б1§игапја то§и иуосћћ 
гакопот. Ројат /акопа ОУ<1е бе пе (итаб и /пасе-

" Уј<ЈеН прг. с1. 6, 8(. 2, (. 2.1Ј51оуа га 051§игапјс рго(е510па1пс О<Ј§ОУОГПО8(1 розге<Јп1ка 081§игапја, АО /,а оз^игапје "Оипау-
081§игапје" о<Ј 9.1. 2006. Ш с1. 6, в(. 1,1. 9.1Јб1оуа /а озјдигапје о<Ј О<3§ОУОГПО8(1 12 <Је1а(по8(1 А п /а оз1§игапје "Кораоп1к" осЈ 
1.5.1998. 

16 УкЈеН прг. с1. 6.1Ј81оуа га оз1§игапје рго(ез1опа1пе О<Ј§ОУОГПО8(1 1екага АО га озј^игапје "Оипау-об1§игапје". 
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пји робећпо§ Јхуога ргауа ра је и уеНкош ћгоји ге-
та1ја и Е1Ј рпћуасепо <3а бе опа т о § и илосћћ игес!-
ћата у1ас1а.17 I и пабет 2акопот о об1§игапји ос! 
2004. §ос1. је ргорјбапо с!а об1§игапје 1тоуте 1 ћса 
оћауегпо и б1исајеу1та ргор1батт гакопот 1 с!а бе 
т о г е иуосћћ 12и2е1:по, б!о је јо§ јеЈпо о§гатсепје, 
перо2па!:о и сћирт р г а у т т б1б1ет1та, с1о<Зибе ш-
а т ћтШгапо 1 га!о пеоћауегијисе га 2акопо<Зауса 
ка<3а иуосћ пеко об1§иапје као оћауегпо (с1.6, б1.2).18 

№роб!ојапје гакопбИћ о§гап1сепја га иуо<Зепје 
оћауегшћ обј^игапја је 1 та 1о /.а роб1есћси <3а би пеке 
гет1је кгепи1е и табоупо иуосЗепје и ргауп1 б1б1ет 
оћауегшћ об1§игапја, <Зок је и сћи^Јт, таН 1 пе<Зоуо-
1јап ћгој \гб!а оћауегпШ об1§игапја, робећпо опШ ко-
ја бе осЗпове па <Зауаосе ргоШбЈопаШШ иб1и§а б оћгћ 
гот па то§иа кагак!ег б!е1:шћ роб1есћса ћћ иб1и§а 2а 
копбшке (робећпо ко<3 у1бококуа1Шкоуашћ рго&бш-
па1шћ иб1и§а). 1Ј Ргапсибкој је Обатс1ебећћ §осћпа 
ргоб1о§ уека ћНо ргеко сећчЗебеР'', а сЗапаз 1та ргеко 
бегсЗебе! оћауегтћ обј^игапја20. Опа бе и Шегаћлп §ги-
р1би и сећп §гире: Об1§игапја пг1ка која бе о<Зпобе па 
(гапброгта згесћћ/а, об1§игапја о<3 Г121ка кој1 рго1бћси 
12 угбепја рго1еб1Је, сгј1 је ћгој пајуеа, об1§игапја која 
бе о<Зпобе па броН 1 гагопосШ 1 об!:а1а оћауегпа об1§и-
гапја.21 5ирго1поб1: је УеНка Вгћатја и којој је кгајет 
2000-ћћ §осћпа ћПо бато бе<3ат оћауе/пјћ 051§игапја. 
1г 0<3§0У0гп0бћ и оћау1јапји ргоШбшпаШШ <Зе1а(:побћ 
је<ЗШо је га а<Зуока!е, ћгокеге об1§игапја 112пајт1ј1уа-
се копја ћПо ргор1бапо оћауе/по обј^игапје. РогесЗ 
оујћ, иуесЈепо је као оћауегпо обј^игапје О<3§ОУОГПО 
бћ борбЈтешка то1огп1ћ уогПа (1пасе, игауеггаШо рп-
ћуасепо и бУ1т еугорбкЈт ргаугат б1б!:ет1т), об1§и-
гапје 0<3§0У0гп0бћ роб1ос!ауаса /а б!е!е гароб1ешт, 

Об1§игапје каг§о ћго<Зоуа ос1 га§а<3епја 1 об1§игапје 
пс1к1еагпјћ п/1ка (/а које бе б оћ/ћот па уеНкл ћгој 1/-
уога орабпобћ ко<3 ОУШ п/јка то/е геа 1 сЗа с1ш У1§е 
угб1:а обј^игапја).221 и ргауги б1б!ет бгђјје зе роб1е<Зпј1ћ 
§о<ЗШа иуосћ бле У1бе оћауеггаћ Об1§игапја. О пекјта 
о<3 пјШ ћ1се кабпјје геа. 

Ргеокге!: и ро$е<Ји ргорјбјуапја иб1оуа /а иуосЗе-
пје оћауе/гаћ об1§игапја и /ет1јата скпката Е1Ј 
сЈопоб1 Оћекћуа о иб1и§ата па ипи(габпјет (г/јбСи 
о<3 14.2.2006. која је оћауе/а1а с1апке <3а ргор1§и <3а 
с1ауаоа иб1и§а које /а когјбгака ргес!б1:ау1јаји роуеса-
П1 /<3гауб1ует Ш 51§игпобга г1/1к Ш побе /а пје§а па-
госћо У15ок ћпап51Јб1о гшк, тогаји 1таћ рптегепо 
об1§игапје ос! ос1§оуогпобН \г <1е1атобћ Ш, аћегпаћу-
по, <Ја рпћауе (ћапкагбки) §агапаји 1б1е угесЈпобћ. 

5 оћ21гот <Ја гет1је с1агасе Е1Ј ко<Ј оуакуе аћег-
паћуе, гћо§ 1о§а §1:о пјјћоуе ћапке пе рпћуа(:аји <Ја <Ја-
ји §агапс1Је /а п/1ке којј би перо/паћ пјјћоуот (ћап-
кагбкот) роб1оуапји 1 коЈ1 5е то§и рокћН 1ећшкот 
051§игапја, рге!епгаји иуо<Зепји оћауе/гаћ 051§игапја, 
§1о је рока/а1а Оћекћуа о робгесЈоуапјс! и 051§игапји 
о<Ј 2002. и осШови па п/Ш рго&бшпаШе о<1§оуогпобН 
робгесЈшка об1§игапја, §<3е би бе ко<3 оуакуе аћегпаћуе 
опе и§1аупот буе орге<ЗеН1е /а пјјћоуо оћауе/по обћ 
§с1гапје, 1гећа осеИуаН За и 2ет1јата које шби <Зо <Зо 
по§епја ОЈгекНуе 12 Шћгиага 2006. 1та1е уеа когриб 
оћауегпШ об1§игапја и <1отепи ргоШбЈопаШе о<1§о-
уогпобћ <1а се рпбћдрЈН /пасајшјет рго§ћепји кги§а 
ОУ1ћ оћауе/гић об1§игапја. N8 рптег, <3а се АибШја 1 
№таска, 5а<3а <ЗоћгоУо1јпо, 051§игапје ргоШбшпаШе 
0<3§0У0гп0бћ 1екага бргоуосћћ као оћауе/по. 

Ме<1ићт, сПј о<1гес1ће оуе Оћекћуе Е1Ј и којој 
би и(угс1еш иб1оУ1 /а иуосЗепје оћауе/тћ об1§игапја 

17 УкЗеН /акопе о и§оуоги о 051§игапји и еугорвкјт /ет1 јата коЈ1 и51апоу1јауаји ргауНо с!а оћауе/по 051§игапје ро51ој1 оп-
с1а кас1а је ив1апоу1јепо /акопот 1 аи!опта кој1 §оуоге <1а 8е и оујт /,ет1јата р о ј а т /акопа пе копвИ и 1огта1по р г а у п о т 
/пасепји: 2. ЈапЈ1С: С1уЈ1по-ргауП1 аврекН оћауе/по§ 081§игапја ОСЈ̂ ОУОГПОЗН /а пакпасЈи §1е1е, 81г. 229. 

" Оуакуо гезепје је ћИо рпћуасепо ј и 2акопи о овпоуата 81б1ета 081§игапја ј т о у ј п е 1 Иса о<1 1990. 1 /акопи којј је о у о т 
ргеШосИо - 2акопи о 031§игапји ос! 1996.1/и/.е1:ак 1 гагће! је ргес1б1ау1јао Обпоупј /акоп о об1§игапји 1 081§игауајисјт ог§а-
ш/аа јата 12 1967. и к о т е је, и с1. 2, з1. 2, ћПо рге<1у1<1епо с1а зе /акопот т о г е из!апоуШ оћауегпо об1§игапје ос1 г1/лка ко-
Ј1 и§го/ауаји 1геса Нса, §1о зи и зизИт 051§игапја о<1 О<1§ОУОГПО51ј 1 п/јка којј рге<1б1ау1јаји орз!и оразпоз!, з1о би <1е 1ас1о 
ка1аз1го1а1п11 <1ги§1 п/1С1 коЈ1 јга/јуаји табоупе §1е1е. Уес 12 б1ес1есе§ /акопа, опо§ кој1т је /атеп јеп оуај /акоп, а 1о је 1ж) 
2акоп о о з п о у а т а 8 1 б 1 е т а 081§игапја 1 т о У 1 п е 1 Нса 12 1976, и с1. 5, ђпбап1 зи оу ј из1оу1 /а иуоЈепје оћауе2П1ћ 051§игапја 1 
ргјћуасепо је гебепје које Јта ак!ие1пј 2акоп о об1§игапји осЗ 2004. §ос1. Оћјавпјепје гћо§ се§а 5и р о т е п и И т г а к о п о т ћШ 
и!уг<1еп1 иб1оуј га бауегпо§ 1 герићНске гакопосЈаусе ка<1а т о § и сЈа иуос1е оћауегпа об1§игапја је Ш о је<1поб(:аупо 1 оргау-
сЈапо. ћ т г а к о п о т је иИпи1а орз1а оћауега која је роб!оја1а <1о п је§оуо§ <1опобепја <1а бУа »гесШуа 1 П21С1 12 <Зе1а1побН 
с1г2аупјћ 1 с1гиб1уепо-ргаупЈћ Нса, која би 1пасе ђПа <1от1пап1па, то га ји ћШ об1§игапа. 2а1о је, <3а бе пе ћј ропоујо б1исај Ја 
и б1б1ети об1§игапја ргеоу1а<1ији оћауе/па 0б1§игапја, р о т е п и Н т О з п о у т т г а к о п о т ћПо копбпо сЈа зе ргор1би б !пкт 
из1о\'1 га иуосЈепје оћауегпјћ об1§игапја, Ш ћо1је, га угасапје и б1б !ет као оћауе/пјћ пеИћ која би 1о гапјје ћНа. 

" С. Сго^иег: ор. сП. 
20 Е5и1еЈ1с:ор. а!.,б1г. 91. 
21 С. Сгоцие/: ор. сШ; У1бе о угб1ата оћауе/П1ћ об1§игапја 1 п гкЈта рокпуеп ј т п т о51§иапЈ1та и Ргапсизкој и рго !екНт 80-

ћ т §осћпата У1<3ећ: Ј. 51аутс: Оћауегпо 051§игапје, Озпоуе 51б1ета 1 копсер! п је§оуо§ ге§иНбапја, баугетепа а<1тт1б1га-
сјја, Вео§гасЈ, 1978, б1г. 75-79. 

22 С. ћисЈеке 1 сЈг: ШгоЛисНоп 1о твигапсе, ћћР ћопЈоп, Ие\у Уоигк, Ноп§ Коп§, 1996, б!г. 341-342. 
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ос! рго&бшпаШе осз^оуогпобћ и Јггауаша с!ашса-
гпа, п1је Но (За 5е ро<Зб1акпе Аи8(:пја Ш 1\1етаска <3а 
зргоуо<Зе прг. о81§игапје рго1е5Шпа1пе ОСЈЦОУОГПОКН 
1екага као ођауегпо. 1Ј ОУ1Ш пајга2у1јешј1т гет1ја-
та Е1Ј, као 1 прг. и УеПкој Вгћапјјј и којој је (:акос!е 
051§игапје О<3§ОУОГПО8Н 1екага <ЗођгоУо1јпо, опо и 
ргак51 јеб1е ођауегпо 051§игапје. 2а1о §4о П1 је<3па 
ђо1шса Ш кПшка и Нт сЗггауата песе сЗа р п т ј 1ека-
га <3а ођау1ја ргакби, ако пета роНби 051§игапја осЗ 
рго1е8к)па1пе 0<3§0У0ГП0бћ. Оуот сНгекћуот 5е 
хпаа и бизћт тапје га/\ајепе <3г/.ауе с1атсе и којк 
т а ОУО, аН 1 <3ги§а Об1§игапја о<3 ргоШзшпаШе о<3§о-
уогпобћ шби СЗОУО1ЈПО 2аб1ир1јепа и рог11е1ји об1§и-
гапја, рппи<Зпо росЗбћси <3а Јћ /ђоц 1е/те Г121ка 1 га-
бћ1е коштка иб1и§а га2у1јаји 1:ако §1о се 1ћ бргоуо-
сНћ као оћауехпа об1§игапја. 1рак, рптепот ко-
§еп!пе осЗгесЗће 01гекћуе Е1Ј која ргор1бије иб1оуе 
ка<3а бе об1§игапја <3ауа1аса рго1еб1опа1п1ћ иб1и§а 
тогаји броуосНћ и сћ/ауата скпшата као ођауе-
гпа, рг1тогасе 1 Аибћји, №таски 1 <3ги§е <3г2ауе с1а-
п1се које рпра<3аји ОУОЈ екопотбкој 1 роНћској 1п1е-
§гас1ј1, <3а ргор1§и <3а је Об1§игапје рго1ебшпа1пе ос1-
^оуогпобћ 1екага ођауегпо, као 1 <3а рго§1ге когриб 
ођауегпјћ об1§игапја па уеШо ћгој сћи§Ш рго1е81Ја 
с1је об1§игапје о<3§оуогпобћ басЗа пјје ођауегпо. 

1Јб1оу1 га иуосЗепје ођауегтћ об1§игапја које је 
и(:уг<ЗПа ОЈгекћуа о<3 Јеђгиага 2006, б <3ги§е б!гапе, 
песе о§гап1сШ <3ггауе с1ап1се, прг. Ргапсибки, <3а 1 
<3а1је и бУ1т ођ1абћта об1§игапја рго§1гије ођауегпа 
об1§игапја. То је гагит1ј1уо јег бе о т о<Зпобе зато па 
081§игапја о<3 рго1еб1опа1пе осЗ§оуогпобћ 1 п1би ћтћ 
ћгајиа, ра сћгауе-Зашсе то§и б1ођо<Зпо об1§игапја 
о<3 рго^ебшпаШе о<3§оуогпобћ, аћ 1 <3ги§а об1§игапја, 
ргорЈбШаћ као ођауехпа 1 касЗа иб1и§а сЗауаоса пе 
рге<3б!:ау1ја га копбшка 1бк1јиауо роуесап1 гсЈгау-
бђуеш, 51цигпо8п1 Ш У1бок ћпапб1јбк1 пг1к. И т рге 
§1о је и Ргапсибкој 1 <3ги§1т (Зггауата с1ашсата Е1Ј, 
као §1:о 8то У1<ЈеП, ор§(:е ргјђуасепо <Ја зе ођауегпа 
об1§игапја то§и иуо<ЗШ 1 игесЊата у1а<3а. 

Н т ри!:ет, ра 1 јо§ <Ја1је, кгепи1о бе и паб, ра је 
1ако ОсИикот №госШе ђапке бгђјје 12 2005. која 
ргор1бије иб1оуе га ођау1јапје сЈе1а!:побћ ак(:ига рго-
рјбапа ођауега га акШаге <Ја тогаји сЈа 1таји об1§и-
гапје о<3 рго1ебшпа1пе оћ^оуогпозћ.23 Оа ћ би 1е о<3-

гесЗђе Осћике N65 и бк1а<3и ба уес ротепићт с1. 6, 
бћ 2. 2акопа о 081§игапји коЈ1 рге<3у1<3а сЗа бе бато 
гакопот 112и2е(:по то§и иуосћћ оћауегпа об1§ига-
пја? 1гуебпо је сЗа је 1о 1о§ ргебе<3ап кој1 гаћ!:еуа 
оргаусЈапи Ш1егуепаји 1Јб1:аупо§ би<Ја бгћјје. АП <Јо 
1:а<3а 1 т ш о 1о§а, <3а ћј бе 12ђе§1а осепа гакопћобћ 
ОУ1ћ о<Зге<Зађа ротепи1:е 0<31ике N65, итезап је 
рге<31о§ сЗа бе рпћкот ргуе 12тепе 1 <Зорипе 2акопа 
о 051§игапји, об1§игапје 0<3§0У0гп0бћ акШага ОУШ 
гакопот ргор1§е као ођауегпо. 

М|П1та1па засЈггЈпа џдоуога о оВауегпот 
озјдигапјц осЈ ргоЈезШпаШе осЈдоуогпозћ 
која зе ргорјбцје г а к о п о т 

Оа ђј бе и§оуогпо ођауегпо об1§игапјем то§1о 
бргоуосћћ ећкабпо 1 е1екћш, тапје-У1§е ипћогтпо 
осЗ бујћ сЗги§1:ауа 2а об1§игапје, па пасеШ гаупоргау-
побћ то§исШ о§1есетћ ћса 1 пјШоуе рптегепе еко-
потбке 2а§Ше, гакоп коЈ1 §а иуос31 тога сЗа осЗгесћ 
пеИ т1гита1т окућ га пје§оуо бргоуо<Зепје. 

АпаНгот е1етепа1:а коЈ1 С1пе 1ај рптегеш гакоп-
бк1 оку1г га бргоуо<Зепје јесШо^ об1§игапја О<3§ОУОГ-
побћ као оћауегпо§ који бто бргоуеН и ирогесЈпот 
ргауи па ргор1б1та о оћауегпот ОБЈ^игапји ОСЈ^ОУОГ-

побћ а<Зуока!:а 1 оћјауШ и гасЈи "Мо§иса ге§епја и оћа-
уегпот 0б1§игапји осЈ рго1ебшпа1пе осз^оуогпобћ 
а<Јуока(:а и па§ет ргауи"25, аН 1 па ћапсибИт ргор1б1-
т а о оћауегпот 051§игапји рго&зшпаШе О<3§ОУОГ-
побћ агћћека1:а ргојек1:апа1:а 11екага, као 1 па обпоуи 
обоћепобћ ге^иНбапја и па§ет ргаупот б1б1ети <Јо 
ба<3а рогпаћћ оћауегпШ об1§игапја и баоћгасаји 1 ге-
§и1а1Ше о идоуоги о оз1§игапји, тоге бе иб1лт<ЗШ сЈа 
тЈпЈтаШЈ окујг аш о<ЗгесЗепје: пг1ка, (ј. ^гасЗапзко-
ргаупе о<3§оуогпозћ <Јауаоса иб1и§е која бе рокп\'а 
об1§игапјет, §1е1е које бе рокгШаји об1§игапјет о<Ј-
^оуогпобћ (Зауаоса иб1и§е, гаћт, о<Зге<Зепје и§оуага-
са об1§игапја 1 баоб1§игагаћ Нса, т1п1таШе бите обћ 
§игапја и гаујбпобћ о<31егШе пг1ка кој1 бе рокг1уа обћ 
§игапјет, ћап§12е (баторпсЗггаја) 081§игаШка, уге-
тепа о§гашсепја рокгјса га кабпе §1с1е, ргауа 1гесе§ 
о§(:есепо§ Нса па сћгекШи ћдгћи ргета об1§игауаси -
и ргаупЈт б1б(:ет1та коЈ1 је пе рпћ\'а(:аји као ор§1:е 
ргауНо и Об1§игапји осЗ осЗ§оуогпобћ, рг1§оуога које 
об1§игауас пе тоге <3а 1бћсе ћ"есет о§1есепот Нси -

" 0<Ј1ика §иуегпега о<Ј 17. шаг(а 2005. 
24 № р о т е п и с е т о Ја зе ођауегпа 081§игапја т о § и 5ргоуо<Л(1 перозгесЈпо. ОакЈе, итев(о па и§оуогпој овпоуј, <Лгек(по па 

озпоуи гакопа којј иуосЛ оћауегпо 081§игапје. Оуа ођауехпа 081§игапја која, као ргауш о<Јпо8 12те<Ји 081§игауаса 1 гако-
п о т ос!гес1епо§ 081§игап1ка, паб(аји <Јопобепјет гакопа кој јт бе опо иуосН, па/1Уаји ве, /,ђо§ (о§а, гакопбкјт ођауегпјт 
081§игапЈ1та. Тај паст бргоуо<Јепја оћауегпјћ обј^игапја, којј је ппао с1и§и 1б(опји и пабет ргауи буе <Јо <Јопобепја Обпоу-
по§ гакопа о об1§иапји 1 081§игауајис1т ог§ап12ас1јата о<Ј 1967, <Јапаз је пари8(еп и Е1Ј гаћуа1јијиа јесЈпој Ојгек1т о<1 
1988. који с е т о кавпјје ротепић. 

25 УјЈећ и рићНкасЈјЈ "0<Ј§ОУОГПО8( 1 об1§игапје О<Ј§ОУОГПО8(1 а<Јуока!а", б(г. 94-104. 
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ошћ којј 15к1јисији Ш о§гагасауапји ОС!§ОУОГПО81 обћ 
§игауаса а које ов1§игауас то/е <3а 18ћсе 081§игап1ки 
и Шег1пот оћпози и розШрки ге^геза, ођауе/е /а 
ОБ1§игауасе кој1 8е ђауе ођауе/.пјт оз1§игапјет ос!ге-
с1епе уг8(:е о<3§оуогапо8ћ с!а 8а сЗауаосЈта иб1и§а то-
гаји с!а /ак1јисији сс^оуоге о 081§игапји 1 с1еЈ81уи ро-
пис!е ОУО§ об1§игапја који је оз1§игауас осЗђЈо, зиђјек-
1а 1 пасШа коп(го1е ј/угзепја ођауе/е сЗауаоса из1и§е 
с!а (хајпо 1та оз1§игапи зуоји §га<Запзко-ргаУпи ос1-
§оуогпоз( о<1 које је оз1§игапје ођауе/по 1 ка/пепШ 
запксца /а сЗауаоса из1и§е којј п1је оз1§игао зуоји осЗ-
§ОУОГПОЗ(. Рос1га/итеуа зе с!а се зе и /аУ18позН ос1 
зресЈНспозђ из1и§а, прг. огаћ које рги/а асЗуока( и 
осЗпози па 1екага, ОУ1 е1етеп(1 засЗг/1пе и§оуога о 
ођауе/пот оз1§игапји га/Нкоуаћ. 

5ирго(по оуакуот, тапје-У18е, ро(рипот рп-
з(ири и ргор181Уапји е1етепа(а /а зргоУосЗепје озћ 
^игапја осЗ ргоШзшпаШе О<3§ОУОГПОЗН као ођауе-
/по§, о<Зпозпо рпзђдри и ге^иНзапји засЗг/те и§о-
уога о ођауе/пот оз1§игапји о<3 О<3§ОУОГПОЗН <3ауа-
1аса о<Зге<ЗепШ ргоШзшпаШШ из1и§а које 1та Ргап-
сизка, Иетаска Ш Аиз1:г1ја, роз(оје 1 <3г/ауе и којјта 
оп пјје зргоуес!еп. То /паа <3а опе и /акопи и коте 
о<Зге<Зе <3а је пеко оз1§игапје ођауе/по пе ргор1зији 
зуе пеорћо<Зпе е1етеп(е /а пје§оуо зргоуо<Зепје. 
Е1Ј је иапћа рокибај сЗа оуакуи ргакзи сћ/ауа с1ага-
са опето§иа па (ај паап з(о је и Оги^ој сћгекћуј 
пе/Шо(по§ оз1§с1гапја о<3 22. јипа 1988. ргор1ба1а /а 
сћ/ауе с1агасе сЗа 1таји ођауе/и сЗа ка<3а ргор1бС1 
ођауе/и /аИјисепја осће<Зегаћ и^оуога о оз1§ига-
пји, <3а тогаји ргорјбот <3а ге§с1ћби "бресШспе о<3-
гесЗђе" које зе осЗпозе па озј^игапје које зе рптепји-
је и (ој <3г/ау1 с1ата (с1. 8, з(. 2 ) " 

5гШја је ћр1сап рптег <3г/ауе која с!опоз1 ргорј-
зе коЈ1та зе иуо<Зе ођауе/па оз1§игапја, а сЗа рп (от 
о т пе ге§ићби е1етеп(е и§оуога коЈ1 би пеорћосЗт 
/а ПЈШОУО еШкћупо бргоуосЗепје. Об1т <ЗОУО1ЈПО§ 

игесЗепја е1етепа(а /а зргоуос1епје ођауе/по§ об1-
§игапја о<1 0<1§0У0гп0бћ у1азпјка то(огпЈћ уо/ћа /а 
з(е(и рпапјепи (геат ћс1та, о<1§оуотобћ укбгака 
уа/<1ићор1оуа /а з(е(и рпапјепи (геат Нсјта 1 ри(-
шка и јаупот баођгасаји о<3 роб1есћса пебгеспо§ б1и-
саја, га /а јесЗпо сЗги§о ођауе/по об1§игапје Шби рго-
рјбага е1етепћ којјта зе орге<Зе1јије заЈтпа ђи<1и-
с1ћ и^оуога о (от об1§игапји.27 

Оу<Зе као рптег и/1тато и га/та(гапје <3уа 
/акопа која би <Зопе(а и поу1је угете 1 је<3ап и уге-
т е ћок бто р1баћ оуај гасЗ. 

Ргу1 осЗ пјШ је 2акоп о (ип/ти кој1 је б(ирш па 
бпа§с1 8. јипа 2005.1Ј с1. 59. ОУО§ /акопа ргорјзапо је 
<3а ри(тске 1 (игјзћске а§епс1је <3а Ш то§1е <3а сЗођјји 
1 осћ/ауаји Нсепси /а гасЗ, тогаји (гајпо сЗа 1таји ро-
Нзи 081§игапја и пајп1/ет 1/по8и о<3 30.000 Еуга ако 
ог§ат/ији ри(оуапја и /ет1ј1 1 Шоз(тапз(уи 1 5.000 
Еуга ако ог§ап1/ији ри(оуапја и /ет1јј (аћегпаћупо 
8а §агапс1јот ђапке и (от 1/пози Ш <Зеро/ћот и (от 
1/пози па розеђпот гасипи) "којј зе копзћ /а роуга-
сај ри(пШи га/Нке 1/те<Зи и^оуогепе сепе ри(оуапја 
1 сепе ри(оуапја 8га/епе зга/тегпо псп/угзепји Ш пе-
ро(рипот 1/угзепји из1и§а 1 (гобкоуа роуга(ка рс1(п1-
ка и зШсаји б(есаја Ш рпугетепе пеНксгсШобћ ог§а-
Ш/а(ога рс1(оуапја". Које ођауе/по озј^игапје бе С1УО-
сћ оуакујт гезепјет и 2акопи о (ип/ти? 

РГУО је об1§игапје а§епс1је као ог§ат/а(ога ри-
(оуапја ос1 §гас!апбко-ргаупе о<3§оуогпозћ /ђо§ ро(-
рипо§ Ш <ЗеНгШспо§; пе1/утзепја и^оуогшћ ођауе/а 
ргета ри(гаки. Оак1е, и рћапји је ОС1§ОУОГПОЗ(: /а 
с!оспји 1 куап(ће( ргеи/ећћ ођауе/а, осЈпозпо и§о-
уогепјћ из1и§а о<3 з(гапе а^епсјје. А б(а је ба ос1§о-
уогпобси /а куа1ће(: и§оуогегаћ ибћ1§а? 5(а је за те-
ћекзпот б(е(от па Нспобћ 1 з(уапта ри(гака ргета 
коте је а^епаја роугесШа и^оуогпи ођауе/и? Ирг. 
и и§оуогот рге<Зу1сЗепот Ш <Зги§от ћо(е1и коЈ1 је 
ође/ђесћ1а а§епс1ја п1је /а угете (гајапја ри(пЈко-
УО§ агап/тапа гасШо §гејапје 1 ри(Шк зе /ђо§ (о§а 
га/ђо1ео Ш зе ри(гак о(гоуао ћгапот 1 га/ђо1ео, ра 
т и је агап/тап ргорао јег гаје то§ао сЗа §а копзћ 
Ш је ри(гак 1тао (гозкоуе 1есепја кој1 п1зи ђШ рокп-
уега ри(Шск1т оз1§игапјет Ш (о оз1§игапје п1је 
1тао? Оуе з(е(:е зе пе па<Зокпа<Зс1)С1, уес зато га/Нка 
1/те<Зс1 и§оуогепе сепе ри(оуапја 1 сепе ри(оуапја 
зта/тегпо пеШугзепји Ш перо(рипот 1/УГ8епји 
изШ^е ођићуасепе рго^гатот рсиоуапја. ОаНе, и 
окући оз1§игапе зите рс1(п1к 1та ргауо па 1/поз (/V. 
зт/епја сепе ри(оуапја. А з(а је ба бћшајет ка<3 
а§епс1ја и (оки ри(оуапја пеиге<Зпо 1/угбауа ођауе-
/е, ра §а ри(п1к о(ка/е 1 угаћ бе и тез(о ргеђШаћбЈа? 
1та Н ри(гак (ас1а ргауо па рип 1/поз р1асепо§ агап-
/тапа 1/ зите оз1§игапја. 5(а је за <ЗеНк(тт 8(е1:ата 
/а које ри(тки о<3§оуага а^епаја? I опе газс! рокг1-
уепе оз1§игапјет? КасЗа зе и оуот озј^игапји зта-

26 Рип па/1У оуе сћгек(јуе је: Огица сћгекћуа 5але(а Е22 пе/1Уо1по§ озЈ^игапја о<1 22. јипа 1988. о иза§1а8ауапји /акопзкјћ, 
ро^/акопбИћ 1 иргауп1ћ ака1а коЈ1 ве осЗпозе па сНгеИпо об1§игапје 051т 051§игапја 21Уо(а која и(уг<1ије ргауНа гасН 
о1акбапја е{екИупо§ рги/апја ив1и§а 051§игапја 1 к о ј о т зе т еп ја ЛгекНуа 73/239/ЕЕ2 (К1 88/357/ЕЕ2). 

2' Ротепи1е (п уг»1е оћауе/тћ 051§иапја и ваоћгасаји иге<1епе 5и 2акопот о 051§игапји о<1 1996. Опа 5и и Га/1 геГогте. Гч1јј-
т а се 5е рг1<Јги/.Ш 051§игапје у1а5П1ка р1оупЈћ оћјека!а па то!огпЈ ро§оп 1 ргПјистћ р1оуПа ос1 ОС1§ОУОГПО8Н га 51е1и рпс1-
пјепи 1геат НсЈта 1 ђјсе игесЈепа 2акопот о оћауегпот 051§игапји и ваоћгасаји којј је и рпргегт. 
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Р е у ј ј а г а р г а у о о б ј д и г а п ј а 

1га сЗа је пазкирјо 051§игаш б1исај? 5(:а је зепјбка §(:е-
и ОУОШ 051§игапји осЗ ОСЈ§ОУОГПО813? НСЗ. НСЗ. 

Оак1е, па тпо§а рћапја 5асЗтпе и^оуога о озк 
§игапји гакоп пјје <Зао 0<3§0У0ге, ра 5е опа тогаји 
<3а ге§иН§и, па пасе1и б1ођо<Зе ицоуагапја, и^оуогот 
ог§атга(:ога ри(:оуап]а 1 о51§игауаса 1 орбћт из1оу1-
т а и^оуога о51§игауаса (и81оу1та 051§игапја). Ко се 
рп ШгтиИзапји орбНћ иб1оуа и^оуога <3а §ћћ т1еге-
5е рићћка 1 сЗа Н је о51§игапје о<3 о<3§оуогпо5ћ рић 
гаскјћ 1 {ипзћсИћ а§епс1ја као ог^атгаШга ри(:оуа-
пја ргета ри1пк1та па паап како је ге^иИбапо 2а-
копот о Шпгити, 1ј. јесћпо и ро§1есЗи рге<3те(:а ро-
кгјса 1 051§игапе 5ите <ЗОУО1ЈПО <3а /.абћћ оргау<Запе 
1П(еге5е ри(п1ка? 

базујт 1/уе5(:ап је О<3§ОУОГ коЈ1 рго1/11а21 12 оујћ 
рћапја <3а кгеа(:оп 2акопа о ћлп/ти гизи ге§иНбапји 
051§игапја о<3 О<3§ОУОГПО5Н ог§ага/а1:ога ри(:о\'апја рп-
бћлрШ за патегот <3а б(уагпо 1 па ро(:рип паап габШе 
т1:еге5е ри(:гака. А (о, тасе, гаје ћ1о (егак гасЗа1:ак. ВПо 
је с!оуо1јпо <3а 5и ргеигеН Ш рп1а§осИН уес ро/па1:а ге-
зепја о оуот оћауе/пот 051§игапји 1/ ироге<Зпо§ рга-
уа §<3е 1та с!и§и ћасНсЈји. Иа рптег, и Ргапсизкој је 
ОУО 051§игапје, ро/па1:о ро<3 ро ј тот 051§игапје ог§а-
га/а1ога ри(оуапја о<3 ОСЗ§ОУОГПО5Н и 1/\'г§епји оћауе-
/а ргета рићлкјта, и1:ете1јепо јо§ 1959. (коп5оН<Зоуа-
по је 1965.11969). Оак1е, опо је ро/па!:о ј росе1о је <3а 
5е рптепјије и пекот о<3 зуојјћ оћИка §О1ОУО ро1а уе-
ка рге пе§о §1о је <Зопе1: па§ 2акоп о ћ1Г1/ти. 

1Ј је<Зпој сћи§ој УГЗН оћауе/по^ 051§игапја које 
је ргор15апо и 2акопи о ћ т / т и 1/УОГ орабпобћ 1 п-
/1к рокгШеп 051§игапјет је ћапкго(:б(УО 1 рпугете-
па псНк\Ј<Јпо8( (пезо1усп(:по8(?) ог§атга(:ога ри(:о-
уапја /а угете (гајапја 1ип5ћско§ агап/тапа. Опо 
је оћићуасепо 15(:от, 8 оћгћот с1а /а пје§а т ј е ргесЈ-
У1<3епа робећпа, т1тта1пот об1§игапот битот . 
5(:е(:а која бе рокг1уа об1§игапјет /ћо§ пабћлрапја 
ОУО§ пгјка је (1/§ић1јеп1) (го§ак роуга(ка ри(п1ка и 
0<3ге<31§(:е. 1Ј (:ећпк1 бргоуо<Зепја ОУО§ об1§игапја, п-
/1к коЈ1 С1ги пје§оу ргесЈте! то^исе је, као <Зорип-
бИ, оћићуаћћ об1§игапјет о<3 о<3§оуогпобћ ог^ага-
/а(ога ри(:оуапја и 1/уг§епји и^оуогегаћ оћауе/а 
ргета ри(:п1с1та. 

Маап па кој1 је ге§иНбап гег1т оћауегпо§ об1-
§игапја огцап1/а(ога ри(оуапја и 2акопи о (:иг1/ти 
сЈе§гасИга ОУО об1§игапје и осЈпоби па то<Зе1 ргета 
коте бе опо бргоуосИ и ЕТЈ1 §ОУОГ1 о песЗо/Уођепот 
робћлрапји, пагосћо рпби1пот осЗ 2000. §о<3, <3а 
рге<31а§аа па§1ћ /акопа (пасће/па т1габ(:агб1:уа) о1а-
ко ргери§1:аји <3а гакопбка ге§епја кгећаји 1аЈсЈ. 

Оги§1 и П12и па§Љ тапјкаујћ гакопа кој1та бе 
иУосН и ргауга 81б1:ет оћауегпо об1§игапје јеб1е 2а-
коп о 1екоУ1та 1 тесЗктзИт згесЈбМта осЈ 2004. 
(тепјап 1 сЈорипјауап 2005). 1Ј с1. 113. ОУО§ гакопа 
осћесЗепо је сЗа ргоЈгуосЗас, габ!:ирп1к 1 ргес1б1:ауп1к 
рго12Уо<Заса 1 побћас <Зогуо1е га рготе!: па уећко 
тесНстбкШ бге<Јб!:ауа тога ћШ об1§игап га §(:е(:е па-
б1а1е и р п т е т тесћстзИћ 8ге<3б(:ауа. I (:о је буе §(:о 
је и уе21 ОУО§ об1§игапја о<Зге<Зепо и оуот 2акопи. 
5(:а рго12На2112 ОУО§ гакопбко§ ге§епја? 

Оа бе оусЗе гасћ о оћауе/Ј об1§игапја о<3 о<3§о-
уогпобћ /а пе<Зоб(:а1:ке рг01/У0<За. Ргј 1:оте 2акоп пе 
осће<Зији угз(е §(е(а које зе рокпуаји об1§игапјет, 
т1гата1пи об1§игапи бити па који тога ћШ Ч§ОУО-

гепо об1§игапје, оћауегга баторп<Зг/ај об1§игап1ка 1 
<3ги§е т1п1та1пе е1етеп1:е кој1 сте басЗг/ти и§оуо-
га о оуот оћауе/пот об1§игапји <ЗОУО1ЈПО о<Зге<Зе-
т т <3а зе опо тоге и ргакз! ећкабпо 1 е!екћупо 
бргоуосћћ. 

Какуа је роб1е<Зка (:акуо§ ге^иНбапја? Као и 
ргсЧћосЈпо гагто(:гепот оћауегпот Об1§игапји које 
иуо<31 2акоп о (ипгти 1 оћауегпот об1§игапји које 
је иуео 2акоп о ј а у т т б1ојаН§ћта о коте се осЈтаћ 
ћШ У1§е гес1, <3а бе ргакћспо игесћуапје о\Јћ оћауе-
2пШ Об1§игапја ргери§(а б1оћосћ и§оуагапја <3ги§1:а-
уа га об1§игапје (об1§игауаса) 1 об1§игап1ка. 2а(:о је 
га осеИуаћ ројауи, па рг1тег, гћо§ (о§а §(:о 2акоп 
гаје ргорјзао тШ1та1пи бити ОУО§ об1§игапја, <3а 
рго12УосЗас тесИсШзко§ бге<3б(:уа коЈ1 гећ <3а сЈоНје 
Нсепси га рготе! тесНсШбкШ бге<1б1:ауа МШ1б1:аг-
зћт 2<1гау1ја росШебе роНби об1§игапја па об1§игапи 
бити о<1 5.000 Еуга 1 <1а т и опо 12<1а Нсепси.28 

2акоп о ј а у т т бИјаНбНта о<1 јипа 2006. иуосН 
оћауегпо об1§игапје бклја§а 1 <1ги§1ћ перобгес1п1ћ ко-
пбгака вк1јаН§1а о<3 робкШса пег§осЈе па бк1јаН§(и 
(с1. 33) 1 оћауегпо об1§игапје копзпјка иб1и§а §ко1а 
бИјапја 1акос1е ос! робксИса пег§ос1е (с1. 62). Об1т п-
/1ка кој1 је о<Зге<Зеп као ргесЗте!: об1§игапја, оу1т га-
копот бе јо§ јесИпо ге§иН§е рћапје ко је и^оуагас 
об1§игапја. То би кклјабкл сеп1:п 1 §ко1е бИјапја. 

Оу1гп озј^игапјјта ((:2У. оћауегпот пе2§о<Зот) 
пе ргига зе <Зоуо1јпа га§Ша бк1ја§1та 1 ро1а2пк1та 
§ко1а бИјапја. Ро(ритје 1 У1§е је и ћлпкај1 га§Ше оу1ћ 
ћса Об1§игапје о<3§оуогпобћ бклја§1оћ сеп(:ага 1 §ко1а 
бкгјапја 12 <Зе1а1:побћ. Оа је 2акопот иуе<Зепо ОУО 
081§игапје 1о Ш, па рптеги бк1ја§к1ћ сеп1ага, гпасћо 
сЗа ћј о т об1§игапјет тогаН с1а рокг1ји бУоји §га-
<1апбко-ргаупи о<1§оУогпоб1: гћо§ ргориб!:а и игес1е-
пји, оргетапји, оЈггауапји, копбсепји 1 иргауђапји 

28 РОНВИ 081§ИГАПЈА ОЈЦОУОГПОКИ ГА 1ЕКОУЕ 1 ТЕСНС1П8КА 8ГЕ<Ј8(УА, 8А ПАЈТЈП1ТА1П1ЈОТ Т О § И С О Т В И Т О Т 081§ИГАПЈА О<1 5 . 0 0 0 

ЕУГА КОЈА 8Е Т О Г Е И§ОУОП(11ТА И РОПИСП А О га 081§ИГАПЈЕ "ОИПАУ 081§ИГАПЈЕ" (Ш\УШ.<ЈИПАУ.СОТ). 
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бкЈјаШНта (бкјјабкјт сепћ-јта), §1о је пјШоуа 2ако-
п о т о бИјаНзНта ш1апоу1јепа с1е1а1поз1: (с1. 5). 

Опо б1о јо§ рас!а и осј као пес1о81:а(:ак 2акопа о 
јаупјт бкгјаНзНта и ро§1е<Зи ргорјујуапја ођауе/пЈћ 
озјцигапја и бкјјазкјт сеп(:г1та, јек1е §(:о је 1/ ођауе/е 
об1§игапја 1/05(:ау1јеп уеН1о ђгој сћи§Ш зиђјекађа коЈ1 
рги/аји ос!гес1епе из1и§е и зИјабкот сеп(ги: у1абп1а 
ибрјпјаса, /1сага 1 сћи§Ш тећагпск1ћ зргауа /а репја-
пје /а које је и ирогес1пот ргауи као ођауе/по рго-
р18апо озј^игапје ос1 §га<Зап8ко-ргаупе о<3§оуогпо5ћ 
које рокгШа §1е1е /ђо§ 1е1е8пе роугесЗе копапјка и 
пео§гагисепот 1/по5и 1 §(е(:е о<3 та(ег1ја1п1ћ пе/§о<За 
пајтапје па тт1та1пе ргор15апе 5ите 051§игапја; 
ог§ап1/а1ог1 брог^Ић (актЈсепја па 8к1јаН§ћта којј 
8е 1ако<Зе (гасНаопа1по 081§игауаји о<3 §га<Зап8ко-
ргаупе о<3§оуогпо8ћ о<31бћћ п/1ка 1 па 1б(:е 1/побе као 
1 у1абшс1 ибр1пјаса /а §(е(е ргои/гокоуапе §1е<Заоа-
та , (гесјт Нс1та 1 багшт 1акт1сапта; ргоШб1опа1пе 
(акткаге па брог(бк1т (акт1сепј1та којј би <3и/п1 <3а 
1таји 1б(:о обј^игапје као 1 ог§ат/а(:ог1 5рог(бк1ћ (ак-
т1сепја; 1/пајт1ј1уаа 5к1-5ап1а 1 <3ги§1ћ бргауа /а 
5рог( 1 га/опо<Зи па бк1јаН§(и о<3 §га<Запбко-ргаупе о<3-
§оуогпобћ /а (е1ебпе роугесЗе когјбшка 1 <3г.29 

2а буе пјјћ, као 1 /а вИјазке сеп(ге 1 §ко1е бклјапја, 
2акопот о бк1јаП§ћта је (геђа1о <3а бе ргор1§е сЗа то -
гаји 1таћ об1§игапје о<3 буоје §га<Запбко-ргаупе о<3§о-
уогпобћ, јег пјјћоуе ибћ1§е /а копвшке јеби роуесаш 
б1§игпо5ш г1/1к. 1Јтеб(:о <3а је и 2акопи о ј а у т т бИ-
јаћбћта рпћуасеп је<3ап оуакау копсер( ођауе/п1ћ 
об1§игапја (о<3 §гас!апбке-ос1§оуогпоб1) <3ауа1аса иб1и-
§а па бк1јаП§ћта и пјети би рпћуасепа <3уа 051§ига-
пја о<3 пе/§о<Зе (когјбпјка иб1и§а бк1ја§к1ћ сеп(ага 1 
§ко1а бкјјапја) која би пе<Зоуо1јпа <3а /а§ћ(е ког1бп1ке 
иб1и§а ос1 г1/1ка којјта 5и 1/1о/еп1 па б1ајаН§ћта, а 
"рг01/У0<3" би га/поугбтћ <3ауа1аса иб1и§а. Об1§ига-
пје пе/§о<Зе, тасе <Зођгоуо1јпо, бк1ја§11 ро1а/та §ко 
1а бкјјапја 1 тасе 1тајс1 (гасћс10па1п0 као §08ћ ћо(е1а, 
то(е1а 1 <3ги§1ћ <Зауаоса иб1и§а бте§(аја. 5(о§а §О(ОУО 

с1гаспо /уис1 о<Зге<Зђа с1апа 6. и ( о т 2акопи: "N8 о<3-
§оуогпоб( /а §(ећ1 ргои/гокоуапи па бк1јаН§(с1 рпте-
пји бе ор§(а ргауПа о 0<3§0У0гп0бћ /а §(е(и". 

2АКиЦСАК 

1. 2аћуа1јијиа ођауе/С1Јиат и51оу1та ргор15а-
ш т /а иуосЗепје ођауе/п1ћ об1§игапја о<3 ргоШбш-
па1пе 0<3§0У0гп0бћ и Оћек ( т Е1Ј о иб1и§ата па 

ипи(га§пјет (г/1§(и ос1 2006. и /акопоскубђћта <3г-
/ауа с1ашса које би 1 т а 1 е геб(г1кћуап ргјб(ир и иуо-
с1епји ођауе/тћ об1§игапја (геђа и ђНбкој ђис1испо-
бћ осеИуаћ т(егуепаје ка ђћпот роуесапји ђгоја 
ОУШ ођауе/тћ об1§игапја (па рптег, и Аи5(пј1, N6-
таској 1 УеНкој Вгћап1ј1). 

5 ођ/1гот сЗа и51оУ1 рге<3у1<3еп1 /а с1атсе Е1Ј и 
ОУОЈ Оћекћуј ка<3а тогаји <3а иуе<3и ођауе/па обј^и-
гапја тби Нтћћајиа, о т пе бри(ауаји опе <3г/ауе 
с1атсе које 1таји икогепјепи ргакби <3а 1ћ табоупо 
иИјисији и б1б(ет об1§игапја <3а паб(ауе ба ( о т ргак-
бот (Егапсибка). 

Тгеђа осекауаћ <3а се 5кир§ћпа Еугоре паб(а\'|(ј 
ба ргакбот <3а робеђпт <3ћекћуата иуосћ ођауе-
/па об1§игапја и ргаупј б1б(:ет об1§игапја Е1Ј ка<3а 
осет <3а (о па1а/и га/1о/1 /а§(ће погта1по§ ћтксш-
шбапја пјепо§ ипићгабпјед (г/л§(а Ш га/1о/1 У1боко§ 
б(ерепа /а§(ће ро(го§аса (па рптег, као §(о је ђш 
бШсај 5а ОЈгекћуот о робгесЈоуапји и об1§игапји о<3 
2002. којот је иуесЗепо ођауе/по об1§игапје ос! §га-
(Запбко-ргаупе 0<3§0У0гп0бћ робгес1п1ка об1§игапја). 
Оа бе и Е1Ј паб(:ау1ја 5а оуакуот ргакбот §ОУОП сћ-
5ки51Ја која 5е и сћ/ауата с1ашсата иргауо уосћ 
око рге<31о§а ге§и1аћуе <1а 5е /а рго1/уос!асе б(оспе 
ћгапе иуе<3е ођауе/по об1§игапје ос1 ос1§оуогпобћ 
/ђо§ /сћаУбћ/епе пеЈбргаупобћ 5(оспе ћгапе;30 

2. Ргосеб ргШги/Шапја 5гђ1је Еугорбкој 1Јп1ј1 Ш-
се пи/по ође1е/еп ђг/1т ик1јиауапјет и пјеп ргау-
ш 51б(ет уесе§ ђгоја ођауе/пШ об1§игапја о<3 рго!е-
бшпаШе осЗ§оуогпобћ, како огаћ која уес (гасћсш-
па1по роб(оје и /ет1јата с1ап1сата оуе Ш(е§гааје 1 
/ет1јата капсЗШаћта /а пјепо с1апб(уо (па рптег, 
об^игапје о<3 о<3§оуогпобћ а<Зуока(а 1 по(ага), (ако 1 
опШ која се ро<3 ићсајет Оћекћуе о<3 2006. ђШ иуе-
<1епа и ргаупе 515(:ете /ета1ја с1ашса ЕТЈ (па рптег, 
051§игапје о<3 о<3§оуогпобН 1екага, уеСеппага, рго-
јек(апа(а, б(есајпШ иргаупјка, с1апоуа о<Зђога роуе-
гПаса, тесћја(:ога ћ<3.). 1Ј тапјој т е п па оуај (гешЗ се 
ићсаћ сћгекћуе којћпа бе <3г/ауата <Зћек(по па1а/е 
<3а с18(апоуе /а <Зауаосе о<Зге<Зешћ иб1и§а ођауе/и 
/ак1јисепја ос1ге<Зеп1ћ 051§игапја; 

3. Ве/ рго§туапја ргоШб1ја 1 иб1и/п1ћ <Зе1а(побћ 
/а аје се бе (Зауаосе и 5гђ1ј1 ргорјбаћ ођауе/а /аИји-
сШапја и^оуога о об1§игапји о<3 §га<Запбко-ргаупе 
0<1§0У0гп0бћ, тпо§е ргоШбЈје, о<Зпобпо ибШ/пе <3е-
1а(побћ пе Ш бе то§1е га/У1Ја(1 па ро/е1јап пас1п, па 
паап <3а 5е так51т1/ћа /а§(ћа коп5П1ка ОУШ иб1и§а 

" (Ј Ргапсизкој оуа о51§игапја ос1 рго(е810па1пе ОС!§ОУОГПО5Н »ргоуос1е зе у е о т а с!и§о као оћауе/па 081§игапја, пека уес о<3 
1965. §о<3. (у1с1еН ујзе ко<1: С. Сго^иег: ор. сК.) 

30 ЕЦ.-Уегогс1пип$ ШгоМ АгкеИ$р1а1ге Ете ј1аскеп<1ескеп(1е РјИск1уег$ккегип$ т <1ег Еи11егтШе11ки$Јеие 1о$1 паск Аијја$$ип$ <к$ СОУ 
РгоМете тсМ, зопЛегп зскајЏ пеие, Ро&Шопеп, пг. 45, Моуетћег 2005. 
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Кеујја 2а ргауо_р$јдигапја 

као роНобаса, брого Н зе гагујјао ихајатш ићсај 
об1§игапја 1 §га<Запбко-ргаупе ОСЈ̂ ОУОГПОКН 1 пе 5е 
ђг/е то§1а ИепИНкоуаН росЈгисја 1 ођНс1 ОС1§ОУОГ-

позћ и ргихапји иб1и§а које ви ође1егепе ос!ге(1етт 
оаођепозНта ргоШбђе, о<Зпо8по ибЈигпе (Зе1а1побН; 

4. 2акопбк1 ргор151 кој1та ве и 5гђ1ј1 иуос!е ођа-
уегпа о81§игапја о<3§оуогпобћ с!ауа1аса ос1ге(1ешћ 
иб1и§а тогаји и 2аУ13ПОбН ос! зресШспозћ из1и§а, с!а 
ба<3г2е Нт брес1Нспобћта о<1§оуагајисе е1етеп!:е 
коЈ1 орге<1е1јији ђНпи ба<1г21пи и§оуога о 051§игапји 
осЈ^оуогпобћ 12 пј1ћоуо§ ођау1јапја. То би ос1гес1епје 
§га<1апбко-ргаупе ос1§оуогпобћ која је ргес1те(: оз1-
§игапја; ко је и§оуагас об1§игапја 1, еуеп1:иа1по, ко 
би роге<3 и§оуагаса баоб1§игапа Иса; б(е!:е које бе ро-
кгШаји об1§игапјет, о<Зпобпо <3а је рокгјсе пео§гап1-
сепо, ћапзјге, 1бк1јисепја 12 об1§игапја, ог§апа кој1 је 
па<31е2ап <3а бргоуосћ коп1го1и ј/угзепја сЗигпобћ га-
кЗјисепја и^оуога о об1§игапји 1 <3г. Јесћпо бе 1ако и 
ОУОЈ ођ1абћ (ођауе/.пЈћ) об1§игапја то г е зигШ б1ођо-
<3а и^оуагапја иб1оуа и§оуога 1/те^и <3ги§1ауа /а 
об1§игапје као об1§игауаса 1 <1ауа1аса иб1и§а као 
и§оуагаса об1§игапја па теги <3а опа пе то/е сЗа ђи-
<3е 1бкоп§сепа па §1:е1и роћеђе /а о<3§оуагајис1т пћ 
у о о т габШе јп1егеза копбпјка иб1и§а. Оа је и тпо-
§1т ођауегпЈт озфигапрта и 5гђф об1ау1јепа рге-
уећка б1ођо<За и§оуагапја иб1оуа и§оуога која то г е 
ђШ /1оиро1:геђ1јепа па §(:ећл копбпјка об1§игапја ро-
ка/ије апаН/а о<Зге<Заћа којтла бе иб1апоу1јауа оћа-
уега об1§игапја и 2акопи о 1екоУ1та 1 тесћсШбИт 
бге<3б1:у1та 12 2004,2акопи о (игј/.ти осЗ 2005.12ако-
пи о ј а у т т бкЗјаћбћта о<3 2006; 

5. 1\1еоргау<Заш би ођроп 1бро1јет и 5гћф и ро-
кибаји ттс!епја 1:гасћс1опаШо§ и ЕТЈ1 /етђата кап-
сЗШаћта ођауе/по§ об1§игапја о<3 §гас1апбко-ргау-
пе о<1§оуогпобћ а<3\'ока1а, 1бка/ат и сНбкибђата ко-
је би Уос1епе роуо<1от Ргес11о§а 2акопа о асШокаћ!-
п. Касћ б1атапја ПОУШ коЈ1 се бе ројауШ рпћкот 
рге<Ј1а§апја иуо<Зепја поујћ угб!:а оћауе/шћ об1§ига-
пја о<3 о<3§оуогпобћ сЗауа1аса иб1и§а роћ-ећпо је 1б1о-
угетепо обт1б1Ш 1 бргоуебћ бћоки б1га1е§1ји ргото-
сце 1 га/итеуапја /пасаја оу1ћ 051§игапја иор§1:е 1 
као оћауе/пШ. ТЈ кгеасф 1 геаП/асф оуе зћ-аТе^је, 
роге<3 пасНегшћ тШ1б!:ауа као ресћа§аса /акопбкШ 
ргор1ба, кЈјиспи и1о§и тогаји сЗа 1таји ТЈсћи/епје 
об1§игауајиаћ ог§ап1/ас1Ја бгђјје 1 паиспе иб!:апоуе. 

К е х ј т е 

РГУ1 осЈеТјак га<3а аи(:ог је робУећо /пасаји ођга-
<3епе 1ете 1 сНји 1брШуапја. 0<3ге<3ије <3уа сћја. РГУЈ, 

<3а га/то1п пеке уа/шје 1ешЗепс1је и об1§игапји рго-
ШбШпаШе о<3§оуогпобћ и сћгекћуата ЕТЈ 1 <3г/ауа-
т а с1атсата 1, б ођ/1гот па /аросећ ргосеб рге§о-

уагапја о рпсћииуапји бгђђе ЕТЈ, то§иса осекјуа-
пја о<3 ћеп<3а и об1§игапји и 5гђф. Оги^ј сПј т и 
је сЗа 1брћа пеке (:еп<3епс1је и ОУОЈ ођ1абћ озј^игапја 
и бгђф које п1зи и уе21 5а ћепдоујта и ЕТЈ. 

1Ј с!ги§от о<Зе1јки гагтоћ-епо је рћапје ројта, 
Шпкс1је 1 1егтШо1о5ко§ о<Згесћуапја об1§игапја о<3 
ргоШбшпаШе о<3§оуогпобћ. 1Ј оуот <3е1и аи(:ог бе 
2а<3ггауа па 1брШуапји оргаусЈапобћ <3а бе ћ"асћст-
па1т 1егтШ га ОУО об1§игапје гатеш р о ј т о т обћ 
§игапје <3ауа1аса иб1и§а 1 1брШуапји осЗпоба ОУО§ 

об1§игапја ргета <3ги§1т угб(:ата Об1§игапја осЈ о<3-
^оуогпобћ (об1§игапји о<3 о<3§оуогпобћ /а песЗоб(:а(:-
ке рго12Уо<За 1 сЗг.). 

Тгеа о<Зе1јак гасЈа робуесеп је обпоушт орбћт 
е1етепћта басЗтпе и§оуога о об1§игапји ргоЈебш-
паШе о<3§оуогпобћ. Робећпи ра/пји аи(ог оусЈе ро-
буесије 15рШуапји дгасЗапбко-ргаУпе о<3§;оУогпобћ 
као ргесЈтећл ОУО§ об1§игапја ргета ге§епј1та бгр-
бко§ ргауа. Роб1е га/таћапја б1:ауоуа У1§е пај/пасај-
шјШ рјзаса о угз(ата 1 оћНс1та оуе 0<3§0У0гп0бћ аи-
1:ог 1/1а/е ЗУОЈ з(ау 1 <Зока/ије <3а је за абрек(:а об1§и-
гапја ос1 0<3§0У0гп0бћ ик1пи1:а и бгрбкот ргауи гаг-
Пка 1/те<Зи и^оуогпе 1 (Зећкћге о<3§оуогпобћ, аП 1 
га/Пка 1/те<Зи бићјекћупе 1 оћјекћупе о<3§оуогпозћ 
1 сЈа је оз1§игапјет рокгШепа оћјекћупа О<3§ОУОГ-
по5(: сЗауаоса иб1и§е. 

1Ј ре(:от о<Зе1јки гагта(таји бе бресШспобћ оћа-
уегепШ об1§игапја осЗ рго&бшпаШе осЗ§оуогпобћ. 
ОусЈе као ргеШосЈпо рћапје аи(:ог 1брћије ројауе ко-
је би бе 1бро1јПе и гакопо<Заупој ргакб1 <3ггауа с1апћ 
са ЕТЈ и ро§1е<Зи иуосЈепја оу1ћ ођауегпШ об1§игапја 
<Јок и 01гекћУ1 о иб1и§ата па ипи(:га§пјет (:га§(:и о<Ј 
2006. Шби га <3ггауе с1атсе ргор1бап1 пек1 о<3 оћауе-
гијисШ иб1оуа га иуо<Зепје оћауегшћ об1§игапја о<3 
ргоЈезЈопаШе осЗ§оуогпобћ. 1Ј <3е1и о<Зе1јка којј б1е<31 
аи1:ог бе бкопсеШпбао па 1брШуапје е1етепа!:а којј 
апе тЈттаШи ба<3г21пи и^оуога о оћауегпот озћ 
§игапја ргоШзшпаШе о<3§оуогпозћ која тога ћШ, 
гасћ пје§оуо§ е!екћупо§ зргоуосЗепја, ргор15апа га-
копот кој1т зе иуосћ ођауегпо обфигапје сЈауаоса 
о<Зге<Зепе иб1и§е 1 ргођ1ет1та и ргакб1 кој1 паб1аји 
гђо§ (о§а §(о гакопј и бгђф који иуо<Зе оуа обј^ига-
пја пе ргор15ији 1:е т1п1та1пе е1етеп!:е. 1Ј 1от бтћ 
бШ аи(ог је 1210210 о§1гој кгШсЈ ге§епја 2акопа о (:ип-
г т и осЗ 2005. и коте је перо1рипо ге^иПбапо об1§и-
гапје осЗ§оУогпобћ ог§ат/а1ога ри1оуапја и 1/уг§а-
уапји бУојШ оћауе/а ргета ри1тс1та, ге§епја 2ако-
па о 1екоу1та 1 тссћстзкат бге<Зб1:У1та о<3 2004. и 
коте је (:ако<Зе перо1:рипо ге§ићбапо об1§игапје о<3-
^оуогпобћ рг012У0<Заса га пе<Зоб(:а(:ке тесћс1ПбкЈћ 
бге<3б(:ауа 1 гебепја 2акопа о јаупШ бИјаћбћта осЗ 
2006. и коте је, итез(о оз^игапја о<3§оуогпобћ бкћ 
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јазкјћ сеп1ага, у1азп1ка 21сага 1 сћи§1ћ 5гес1б1:ауа га 
репјапје, ог§ашга(:ога (акпћсепја и 5к1ја§к1ш сепМ-
та, §ко1а бкјјапја 1 с1ги§1ћ 5ићјека(а којј ргигаји 
и51и§е и 5к1ја5к1т сеШпта, иуесЈепо 051§игапје ко-
П5тка ккјјабкјћ сеШага 1 рокгпјка 5к1-5ко1а ос! ро-
б1есћса пебгеспо§ 51исаја па бкјјаћбћта, осЈпобпо рп-
Нкот оћике 5к1јапја С1 кој1та 5и 5к1-сеп(:п 1 бкј-ккок 
и§оуагас1 051§игапја. 

1Ј гак1јисс1та аи(:ог с1аје У1§е ргакћстћ ргеро-
гсЛа које т о § и ћШ копкпе 5гр5кот гакопос!аУ51уи, 
5 оћгћот па осеИуат (гегкЗ ћгго§ иМјисШапја и 
ргаут 5151ет бгћјје уећко§ ћгоја оћауегпјћ 051§ига-
пја ос! ргоШбшпаШе осЈ§оуогпо5ћ. 

РР0РЕ5510МА1 ИАВШТУ 1М511КА1ЧСЕ 
ТООАУ 

5иштагу 
Игб! 5есћоп о! Ш15 рарег 1ће аиЉог с!есћса1е<3 1о 

1ће 1троНапсе о! 1ће (орјс апс! (ће (аг§е(5 о! ехр1о-
гаћоп. Тћеге аге (шо 1аг§е!5. Игб! опе, 1о сошШег 50-
т е 1трог1:ап1:1епсЗепс1е5 Ш ргоШ55шпа1 гевроп^ЉШ-
1у 1п5игапсе Ш1е§га(ес1 Ш Е1Ј сћгесћуев апЗ Ш т е т -
ћег 51а1е5, а5 \уе11 аб ро55Ш1е ехрес(аћоп5 ћ о т (Шб 
(гепсЗ 1п 1П5игапсе 1п 5егћЈа ћауШ§ 1П т1пс! гесепћу 
5(аг(е<3 ргосебб о^ пе§оћаћоп5 оп ассеббшп о^ Кери-
ћћс о! бегШа (о ЕХЈ. 5есопс1 (аг§е( 15 ехр1огаћоп о! 50-
т е (епсЗепаеб 1п (Шб ће1сЗ о^ Шбигапсе Ш бегШа, 
шШсћ аге по( Ш ге1аћоп шћћ (геп<35 Ш Е1Ј. 

1п (ће 5есоп<3 бесћоп (ће та((ег оЈ (ће Зећшћоп, 
Шпсћопб апс! (егт5 ћ о т (ће ће1<3 оЈ ргоШ55шпа! 
гебропбјћћћу \уеге сћ5си58е<3. Аи(ћог 5рес1а11у 
ехр1огеб (ће ро5бШШ(у о! (гасћћопа1 (егт о̂  (Шб то -
<3е о^ 1П5игапсе (о ће гепате<3 $ог 'Швигапсе о^ бегућ 
се ех(епсћп§ сотрашеб', аз шеИ аб соп51<Зепп§ ге1а-
ћоп оЈ (ћјз 1П5игапсе (о о(ћег тосЗеб о^ ћаћНћу Шби-
гапсе (НаћНћу 1П5игапсе оп рго<Зис( ^аПигеб е(с.) 

ТШг<3 зесћоп сопсегпб е55епћа1 е1етеп(5 о^ (ће 
ргоШ55Шпа1 НаћПћу Шбигапсе соп(гас(. 5рес1а1 а((еп-
ћоп 15 раГс! (о ехр1опп§ СЈУН 1а\у Наћћћу ћеШ§ а 
бићјес! о^ (Шб Швигапсе то<Зе т ассог<Запсе \ућћ 1е-
§1б1аћоп о{ КериШс о^ 5егШа. Аћег соп51<Зепп§ орћ 
ШОП5 о{ 5оте оЈ (ће то5( етШеп( ехрег(5 оп (ће т о -

с1е5 ап<3 50г(5 о^ (Шб ћаћНћу, (ће Аи(ћог ргебеп(5 ћ15 
а((ћи<3е, ргоуШ§ (ћа( јп 5егћ1ап 1а\у такез по сШЗе-
гепсе ћећ^ееп соп(гас(иа1 ап<3 с!ећс( ћаћПћу, пећћег 
ће(\уееп 5ићјесћуе апЗ оћјесћуе гезропбШПћу, ап<3 
(ћа( оћјесћуе ћаћНћу о{ зегуке ех(еп сотрашеб 
15 соуеге<3 ћу Швигапсе. 

1п (ће ћћћ бесћоп 5оте 5рес1ћс сћагас(ег15ћс5 
ргоШ551опа1 НаћПћу Швигапсе аге сопбШегесЈ. А5 а 
ргеНтШагу дие^ћоп аиЉог сћбси85е5 арреагепсеб Ш 
1е§151аћоп ргасћве о{ Е1Ј т етће г 5(а(е5 1п гебрес!: о{ 
Ш(госЗисћоп оЈ сотри1богу Швигапсе \ућ1сћ оссиг-
ге<3 ћеШге с о т т § 1п(о 1огсе о^ сЗћесћуе оп 5егу1се5 
оп Ш(егпа1 тагке( 1п (ће уеаг 2006 (ћа( Ш(го<Зисе5 
5оте оћН§а(огу сопсћНопб Шг т етће г 5(а(е5 1ог 1п-
(го<Зисћоп о! сотрикогу рго1е5510па1 НаћПћу т5С1-
гапсе. Аи(ћог 15 сопсеп(га(е<3 а( ехр1опп§ е1етеп(5 
ћет§ а тШ1та1 соп(гас( е55епсе оп сотрсћбогу рго-
Шб5шпа1 НаћПћу 1П5игапсе, \уШсћ ћа5 (о ће ргобсп-
ће<3 ћу (ће 1а\у 1п(го<ЗисШ§; сотри1богу Шбигапсе Шг 
бегуке ех(епсћп§ сотрашеб аб \уе11 аб а( ргоћ1етб 1п 
ргасћбе сотШ§ ои( о^ (ће 1аск о^ т ј т т а ! е1етеп(б 
ге§и1а(е<3 ћу 1а\Уб ге§и1аћп§ Шбигапсе 1п 5егШа. 

1п (Шб бепве (ће аиЉог ћаб беуеге1у сг1ћб12ес1 
(ће ћа\у оп (оипбт о^ (ће уеаг 2005 ге§и1аћп§ оп1у 
рагћаПу сШћеб о^ (гауе1 сотраШеб т ћлШ11Ш§ о^ (ће-
ћ оћН§аћоп5 (о (гауеПегб. Не ако сгШбЈгес! (ће ћа\у 
оп тесћса1б ап<3 тесНса1 ецсћртеп( о{ (ће уеаг 2004 
\уШсћ а1бо рагћаћу ге§и1а(еб Шбигапсе о^ (ће 
гебропбШПћу о{ тапсћас(игег5 1ог (ће 1аск о! тесћа1 
е^шртеп! аб \уе11 а5 (ће ћаш оп рићћс бкј сеп(геб о! 
(ће уеаг 2006 \уШсћ <Зоеб по( ге§и1а(е Шбигапсе о{ 
НаћПћу о! бк1 сеп(геб, ошпегб о! саћ1е гаПшауб ап<3 
о(ћег сНтћ1п§ е^шртеп(, ог^атгегб о^ зкЗ сотрећ-
ћопб, бк1 соигбеб ап<3 1Пб(еа<3 1п(го<Зисеб Шбигапсе оЈ 
бк1егб-ибег5 о! бка сеп(геб ап<3 а((еп<3егб оГ бкј соигбеб 
а§а1Пб( асс1сЗеп(б а( 5к1 ра(ћб ог <3ипп§ бкј (га1шп§, 
\ућПе бк1 сеп(геб ашЗ бИ сос^гбе ог§атгегб ћ е т § соп-
(гасћп§ рагћев оЈ 1П5игапсе. 

Ш сопс1и510п (ће аи(ћог §1уеб тапу ргасћса1 ге-
соттеп<Заћопб шШсћ сои1<3 ће {оип<3 ибеШИ (о 5ег-
Шап 1е§1б1аћоп, ћаут§ т тШс! (ћа( уапоиб тос!еб о^ 
ргоШббшпа! НаћПћу јпбигапсе аге (о ће Ш(го<Зисес11п 
(ће 5егШап 1е§1б1аћоп буб(ет Ш пеаг ћдШге. 
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