
 

 

Контрадикције Брегзита 

БРЕГЗИТ ИПАК НИЈЕ ЕГЗИТ 

 

Ових дана, скпрп шетири мјесеца накпн Брегзита, исппставља се да није билп сулудп 

пшекивати да ће референдум, тај ултимативни демпкратски нашин пдлушиваоа, сведен 

на бинарни избпр и пгпљене аргументације п будућнпсти једне земље, дпнијети вище 

питаоа негп пдгпвпра. Расписан прије збпг пптреба тампщоих пплитишких елита, негп 

збпг истинских демпкратских рефлекса, референдум је стрмпглавип Уједиоенп 

Краљевствп у перипд пплитишке и екпнпмске неизвјеснпсти, све дпк нпва влада 

ппкущава да неутралище кпнтрадиктпрне силе кпје “раздиру” унутращоу пплитишку 

сцену. 

 

Како пререзати легислативну врпцу... 

Питаоа се рпје и ппщтп је премијерка УК Тереза Меј, накпн мјесеци ппнављаоа 

таутплпщке мантре “Брегзит је Брегзит!”, на гпдищнпј кпнференцији Кпнзервативне 

странке ппшеткпм пктпбра изнијела пквирни план за наредне кпраке британске владе у 

бракпразвпднпј парници са Еврппскпм унијпм (ЕУ). Први пут накпн 23. јуна су 

британски (али и еврппски) пплитишари, грађани и фирме имали прилику да завире у 

црну кутију Брегзита. Међутим, из пквирнпг плана кпји, узгред решенп, премијерки Меј 

и даље пставља знашајан маневарски прпстпр, пбриси кпнтрадикција Брегзита су 

ппстали пшигледнији. Наиме, најављена су наредна два пптеза британске владе – првп 

се у марту 2017. гпдине пшекује активираое шлана 50. Лисабпнскпг сппразума, кпји 

регулище прпцес изласка земље шланице из Еврппске уније. 

Накпн тпга, на дневнпм реду парламента Уједиоенпг Краљевства ће се наћи 

анулираое Закпна п Еврппскпј заједници (енг. European Community Act - ЕЦА) из 1972. 

гпдине, кпјим је Уједиоенп Краљевствп ефективнп приступилп данащопј Еврппскпј 



 

унији и кпјим се легислативи ЕУ у тпј земљи даје припритет, те се иста превпди на 

британскп закпнпдавствп. Прва нелпгишнпст кпја се из пвпга да примјетити лежи у 

сампм редпслиједу најављених пптеза.  

Лпгишније би ипак билп да парламент првп “ппвуше” Закпн п Еврппскпј заједници из 

1972., пднпснп да га замијени нпвим закпнпм кпји би задржап ЕУ легислативу 

прилагпђену нпвпм кпнтексту. Какп ствари тренутнп стпје, пвај пптез ће, у сущтини, 

бити пука фпрмалнпст акп прије тпга дпђе дп активираоа шлана 50. с пбзирпм на тп да 

за Уједиоенп Краљевству у тпм мпменту престаје пбавеза ппщтиваоа темељних 

угпвпра ЕУ. Другашије решенп, у наведенпм плану владе УК угпвпри и закпни кпји би 

требалп да се анулирају у парламенту ефективнп неће ппстпјати. 

 

...и ко ће то учинити ? 

 

Међутим, парадпксалнија ситуација се назире у кпнтексту кљушне предреферендумске 

теме – суверенитета. Ппзнатп је да је пснпвни аргумент загпвараша изласка УК из 

Еврппске уније бип ппврат надлежнпсти и јашаое суверенитета државе – ташније 

оегпвпг парламента, кап главнпг закпнпдавнпг тијела. Ипак, судећи према најавама 

премијерке Маy, присталице напущтаоа ЕУ би мпгли прпћи кап прптагпнисти 

ппслпвице “тјерали лисицу, истјерали вука”. Наиме, кап щтп смп већ навели, закпн 

кпјим ће се анулирати ЕЦА из 1972. (такпзвани The Great Repeal Bill), неће ппнищтити 

шетрдесетпгпдищоу ЕУ легислативу у УК, већ ће пмпгућити да се на дан активираоа 

шлана 50. (такпзвани Brexit Day) ппменутп закпнскп насљеђе секундарнпм 

легислативпм прилагпди “пптребама” Уједиоенпг Краљевства. Секундарна 

легислатива се у англпсакспнскпм кпнтексту пднпси на статутарне инструменте, 

пднпснп закпне кпје дпнпси изврщна власт без пптребе за пдпбреоем парламента или 

бар кпнсултацијама са истим. 

 

 



 

Прпмјене, кпје ће се наћи на дневнпм реду, мпгу варирати пд једнпставних 

лингистишких прилагпдби (рецимп, избациваое референци на институције ЕУ и сл.) дп 

битних измјена сампг садржаја закпна. Акп се на тренутак псврнемп на 

предреферендумскп пбећаое – ппврат суверенитета Уједиоенпм Краљевству – циник 

би мпгап закљушити да ће се пнп уистину испунити. Суверенитет ће се “вратити” 

изврщнпј власти на ущтрб закпнпдавне.  

Акп пвпме придпдамп најаве владе УК да парламент те земље неће имати ријеш при 

дефинисаоу самих прегпварашких ппзиција, пднпснп п нашину напущтаоа Еврппске 

уније и активацији шлана 50.1 - већ да је планиранп да свпј став изнесе самп п 

закљушенпм “пакету” накпн прегпвпра - пшигледнп је да се ради п пптпунп изврнутпј 

лпгици “ппврата” суверенитета. 

 

Не баш тако јефтин излазак 

 

Кпнтрадикцијама Брегзита пвђе, ипак, није крај. Наиме, јпщ једнп пд пбећаоа “Leave”  

кампаое – заустављаое имиграције у Уједиоенп Краљевствп – бременитп је 

пплитишким тензијама са кпјима ће влада УК мпрати да се пбрашуна. Дп сада је 

шланствп у Еврппскпј унији Уједиоенпм Краљевству дпнпсилп преднпсти јединственпг 

тржищта ЕУ, пднпснп бенефите такпзване “шетири слпбпде” – слпбпда кретаоа рпбе и 

услуга, слпбпдан кретаоа људи (укљушујући, наравнп, и раднике) и слпбпда кретаоа 

капитала.  Са једне стране, напущтаое ЕУ ће пмпгућити Уједиоенпм Краљевству да 

ппнпвп пдлушује п слпбпди кретаоа људи (пднпснп п стппи гпдищое имиграције). Кап 

щтп смп већ навели, пвп је бип пснпвни аргумент “Leave” кампаое, те се шини да је бип 

један пд главних разлпга збпг кпјег је скпрп 52% грађана УК гласалп за излазак из Уније. 

На другу страну, еврппски званишници, настпјећи да пшувају принципе на кпјима је 

изграђена ЕУ, наглащавају да “шетири слпбпде” дплазе у пакету и да тп не мпже бити 

щведски стп за Уједиоенп Краљевствп.  

                                                           
1 Накпн пве изјаве премијерке Маy, питаое улпге парламента у активираоу шлана 50. је заврщилп на суду. 



 

Тп знаши да би излазак из ЕУ, увеликп нащтетип фирмама са сједищтем у УК, прије 

свега збпг наглпг заустављаоа слпбпднпг тпка капитала. 

Влада УК се, такп, тренутнп нащла између двије ватре – са једне стране се налазе 

грађани кпји захтијевају заустављаое имиграције, дпк су са друге стране 

мултинаципналне фирме и финансијска индустрија, кпја жели задржати приступ 

јединственпм тржищту ЕУ, пднпснп свпје прпфите. Иакп се у јавнпм дискурсу у 

ппсљедое вријеме нащлп некпликп приједлпга за рјещеое прпблема приступа 

јединственпм тржищту (тзв. щвајцарски и нпрвещки мпдели2 ), сваки пд оих 

ппдразумијева “неђељивпст шетири слпбпде”, те еврппски званишници и даље пдбацују 

мпгућнпсти суи генерис рјещеоа за УК.  Изврщна власт УК, предвпђена премијеркпм 

Меј, изгледа, пред спбпм има јпщ једнп уже на кпјем ће мпрати да балансира – пнп 

између гласаша и финансијских интереса.  

Судећи према расту пппулизма и радикализма у Еврппи и Сједиоеним Америшким 

Државама, пфанзивама прптив пплитишке кпректнпсти, те према пщтрим 

предизбпрним и предреферендумским ретприкама, шини се да је пред нама перипд у 

кпјем ће се све шещће прибјегавати демпкратским средствима зарад пправдаваоа 

недемпкратских циљева.  Ипак - кап щтп примјер Бречита и оегпвих инхерентних 

кпнтрадикција ппказује - и дпбар алиби мпже да зада главпбпљу пнпме кп га тражи.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Швајцарски мпдел ппдразумијева пптписиваое биалтералних тргпвинских сппразума са земљама шланицама дпк нпрвещки 
мпдел знаши приступаое Еврппскпм екпнпмскпј зпни (European Economic Area – ЕЕА) са ппщтиваоем правила јединственпг 
тржищта Еврппске уније (тзв. „шетири слпбпде“) 

О ВПИ БХ: 

Ваоскппплитичка иницијатива БХ (ВПИ БХ; www.vpi.ba) је дпмаћа невладина и непрпфитна прганизација, пснпвана 2004. гпдине у 

Сарајеву, ппсвећена прпмишљаоу међунарпдних пднпса и еурп-атлантских интеграцијских прпцеса БиХ. Циљ ВПИ је, пружити ппмпћ 

државним институцијама при пткриваоу слабпсти и прпмпцији вриједнпсти присутних у тим прпцесима, ради ппвећаваоа 

ефикаснпсти бх. Институција у испуоаваоу предстпјећих пбавеза. 
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