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Сажетак
Пред лог Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП) 

из ме ђу Европ ске уни је (ЕУ) и Европ ске за јед ни це за атом ску енер-
ги ју, с јед не стра не, и Ко со ва*, с дру ге стра не (ССП са Ко со вом), 
по кре ће број на пи та ња ко ја се ти чу ста ту са Ко со ва. Бу ду ћи да 
Ко со во ни је др жа ва у сми слу ме ђу на род ног пра ва ни ти се, ка ко 
је пред ви ђе но ССП-ом са Ко со вом, за кљу чи ва њем овог спо ра зу-
ма пре ју ди ци ра по зи ци ја чла ни ца по пи та њу ста ту са Ко со ва ни-
ти пред ста вља при зна ње Ко со ва, као кључ но, по ста вља се пи та ње 
прав ног осно ва за за кљу че ње ССП-а, бу ду ћи да је чл. 217 Уго во ра 
о функ ци о ни са њу ЕУ за кљу чи ва ње спо ра зу ма о при дру жи ва њу ре-
зер ви са но за др жа ве и ме ђу на род не ор га ни за ци је.

Аутор раз ма тра и пи та ње уло ге (мо гу ће) УН МИК-а и Ре пу-
бли ке Ср би је у по ступ ку за кљу че ња ССП-а са Ко со вом и пи та ње 
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по сле ди ца за кљу че ња овог спо ра зу ма на од ре ђи ва ње ко нач ног ста-
ту са Ко со ва.
Кључ не ре чи: Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Европ ска 

уни ја, Ко со во, Ре пу бли ка Ср би ја, Ре зо лу ци ја Са ве та без-
бед но сти 1244 (1999), прав ни основ, чл. 103 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ

1. ПРЕД ЛОГ СПО РА ЗУ МА О СТА БИЛИЗАЦИЈИ 
И ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊУ ИЗ МЕ ЂУ ЕУ И КОСОВА 

И ПИ ТА ЊЕ СТА ТУ СА КО СО ВА

30. апри ла 2015. го ди не Европ ска ко ми си ја (Ко ми си ја) је 
усво ји ла и 4. ма ја 2015. го ди не упу ти ла Са ве ту Европ ске уни је (ЕУ) 
и Европ ском пар ла мен ту (Пар ла мент) пред лог од лу ка за за кљу че-
ње у име ЕУ, Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу 
ЕУ и Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју, као јед не стра не, и 
Ко со ва* као дру ге стра не. (Пред лог ССП са Ко со вом*).1) Са вет ЕУ 
је дао сво ју са гла сност за пот пи си ва ње спо ра зу ма 22 ок то бра 2015. 
го ди не. 27. ок то бра у Стра збу ру пот пи сан је ССП са Ко со вом.2) 02. 
но вем бра 2015. го ди не Ко сов ска скуп шти на је ра ти фи ко ва ла ССП. 
За сту па ње на сна гу ССП-а са Ко со вом нео п ход но је да Европ ски 
пар ла мент да са гла сност на за кљу че ње овог уго во ра и ко нач но да 
га усво ји Са вет ЕУ.3) Европ ски зва нич ни ци оче ку ју да ће сту пи ти 
на сна гу у пр вој по ло ви ни 2016. го ди не.4) ССП са Ко со вом, уко ли ко 
сту пи на сна гу, би ће пр ви уго вор из ме ђу ЕУ и Ко со ва*.

1) Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Ero pean Union and the Euro pean Ato-
mic Energy Com mu nity, of the one part, and Kosovо*, on the ot her part, Co un cil of the EU, 
Brus sels, 2 Oc to ber 2015 (OR. en) 10728/1/15 Rev 1. Зве зди ца иза ре чи „Ко со во“ пра ће на 
је фу сно том у ко јој сто ји: “This de sig na tion is wit ho ut pre ju di ce to po si ti ons on sta tus, and 
is in li ne with UN SCR 1244/1999 and the ICJ Opi nion on the Ko so vo dec la ra tion of in de pen-
den ce”.

 Пре го во ри ко ји су ре зул ти ра ли из ра дом На цр та ССПа во ђе ни су у три рун де фор мал них 
пре го во ра (28/10/2013, 27/09/2013 2/05/2014) и глав ним пре го во ри ма на ко ји ма је па ра-
фи ран на црт тек ста спо ра зу ма 25/04/2014.

2) У име ЕУ ССП је пот пи са ла Ви со ка пред став ни ца за спољ ну и без бед но сну по ли ти ку 
Фе де ри ка Мо ге ри ни (Fe de ri ca Mo ge ri ni) и Ко ме сар за европ ску до бро су сед ску по ли ти ку 
и пре го во ре о про ши ре њу Јо ха нес Хан (Jo han nes Hahn).

3) Ви ди чл. 218 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ.(Con so li da ted ver sion of the Tre aty on the Fun-
cti o ning of the Euro pean Union, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, C 326/47-390, 26. 
10. 2012).

4) Ви ди, на при мер, из ја ву Ко ме са ра за до бро су сед ску по ли ти ку и пре го во ре о про ши ре њу 
да ту при ли ком пот пи си ва ња ССП-а са Ко со вом. Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment 
(SAA) bet we en the Euro pean Union and Ko so vo sig ned http://www.con si li um.euro pa.eu/en/
press/press-re le a ses/2015/10/27-ko so vo-eu-sta bi li sa tion-as so ci a tion-agre e ment, 10/1/ 2015.
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Екс пла на тор ним ме мо ран ду мом ко ји је са чи ни ла ра ди обра-
зло же ња Пред ло га ССП-а са Ко со вом* кон ста ту је се да је текст 
ССП-а мо де ли ран пре ма слич ним при ме ри ма из ре ги о на, узи ма ју-
ћи у об зир ње го ву „‘EU-only’ при ро ду и спе ци фич но сти Ко со ва“ 
и ука зу је се, да је „бит но под ву ћи да се ССП из ме ђу ЕУ и Ко со ва 
мо же за кљу чи ти на на чин ко ји по шту је ста но ви шта др жа ва чла ни-
ца по пи та њу ста ту са Ко со ва“.5)

У сво јим зва нич ним до ку мен ти ма ЕУ ко ји се ти чу за кљу че-
ња ССП-а са Ко со вом, Ко со во се обе ле жа ва на на чин ко ји је већ 
уоби ча јен у ЕУ и пред ви ђен, из ме ђу оста лог, До го во ром о ре ги о-
нал ном пред ста вља њу и са рад њи по стиг ну тим у ди ја ло гу из ме ђу 
Бе о гра да и При шти не.6) На и ме, ра ди озна ча ва ња Ко со ва ко ри сти 
се озна ка „Ко со во плус зве зди ца (*)“ са пра те ћом фу сно том ко ја 
гла си:

„ово озна ча ва ње не пре ју ди ци ра по зи ци ју о ста-
ту су, и у скла ду је са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 
1244/1999 и Са ве то дав ним ми шље њем Ме ђу на род ног су-
да прав де о де кла ра ци ји о не за ви сно сти Ко со ва“.7)

Са вет ЕУ је при ли ком одо бра ва ња пот пи си ва ња ССП-а са 
Ко со вом усво јио и „Де кла ра ци ју у име ЕУ“ сле де ће са др жи не:

„Од лу ка да се пот пи ше Спо ра зум о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу под усло вом ње го вог ка сни јег за кљу че ња, 
укљу чу ју ћи прав ни основ ко ји се ко ри сти у овом слу ча ју, 
не пре ју ди ци ра по зи ци ју др жа ва чла ни ца (ЕУ) по пи та њу 
ста ту са и не пред ста вља при зна ње Ко со ва* као не за ви сне 
др жа ве од стра не ЕУ, ни ти кон сти ту и ше при зна ње по је-

5) Co un cil De ci sion (EU) 2015/1988 of 22 Oc to ber 2015, on the sig ning, on be half of the Union, 
of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and the Euro-
pean Ato mic Energy Com mu nity, on the one part, and Ko so vo (*), of the ot her part., Of fi cial 
Jo ur nal of the Euro pean Union, 6.11.2015 (Од лу ка о пот пи си ва њу ССП-а са Ко со вом).

 Ви ди и: Re com men da tion for a Co un cil De ci sion ap pro ving the con clu sion, by the Euro pean 
Com mis sion, on Be half of the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity, of the Sta bi li za tion and 
As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and the Euro pean Ato mic Energy Com-
mu nity, of the one part, and Ko so vo*, of the ot her part, Brus sels, 30.04.2015. COM (2015) 
182 fi nal.

6) До го вор о ре ги о нал ном пред ста вља њу и срад њи (Бри сел, 24. фе бру ар 2012), http://kim.
gov.rs/pre go va rac ki-pro ces.php, 15/11/2015.

7) „This de sig na tion is wit ho ut pre ju di ce to po si ti ons on sta tus, and is in li ne with UN SCR 
1244/1999 and the ICJ Advi sory Opi nion on the Ko so vo dec la ra tion of in de pen den ce“ Ме ђу-
тим, озна ча ва ње са ве то дав ног ми шље ња „Ko so vo dec la ra tion of in de pen den ce“ не тре ба 
ту ма чи ти та ко да озна ча ва да је Ко со во из да ло де кла ра ци ју о не за ви сно сти, већ ка ко је 
уста но вио Ме ђу на род ни суд прав де, то је учи ње но ван ин сти ту ци о нал ног окви ра При-
вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве на Ко со ву. Скра ће ни на чин из ра жа ва ња не би тре ба-
ло да за ма гли су шти ну са ве то дав ног ми шље ња по пи та њу иден ти те та ауто ра де кла ра-
ци је о не за ви сно сти.
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ди них чла ни ца у том свој ству уко ли ко оне ни су прет ход-
но пред у зе ле тај ко рак.“8)

Члан 2 Пред ло га ССП-а са Ко со вом гла си:
„Ни је дан од из ра за, ре чи или де фи ни ци ја ко ји су 

упо тре бље ни у овом Спо ра зу му, укљу чу ју ћи ту и Анекс 
и про то ко ле, не пред ста вља ју при зна ње Ко со ва од ЕУ као 
не за ви сне др жа ве ни ти пред ста вља ју при зна ње по је ди-
них др жа ва чла ни ца (ЕУ) Ко со ва у том свој ству уко ли ко 
прет ход но ни су пред у зе ле та кав ко рак“.

Пред лог ССП-а са Ко со вом, иако „ста ту сно не у тра лан“, 
оста вља отво ре ним број на пи та ња ко ја се ти чу ста ту са Ко со ва (те-
ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је), ме ђу ко ји ма до ми ни ра пи та ње по сто-
ја ња аде кват ног прав ног осно ва за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом*, 
пи та ње овла шће ња за за кљу чи ва ње ССП-а на стра ни Ко со ва*, уло-
га Ре пу бли ке Ср би је у про це су за кљу че ња ССП-а са Ко со вом и по-
сле ди це за кљу че ња овог спо ра зу ма по Ре пу бли ку Ср би ју, и мо жда 
нај зна чај ни је пи та ње ути ца ја овог спо ра зу ма на ре ша ва ње пи та ња 
ко нач ног ста ту са Ко со ва.9)

2. ПРО БЛЕМ ПРАВ НОГ ОСНО ВА  
ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ ССП-А СА КО СО ВОМ

Ко ми си ја је у Екс пла на тор ном ме мо ран ду му као прав ни 
основ за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом на ве ла чл. 217 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ (су штин ски основ), као и па ра гра фе чл. 218 
ко ји ма се ре гу ли ше по сту пак за кљу чи ва ња спо ра зу ма о при дру жи-
ва њу (про це ду рал ни основ).10)

8) Co un cil De ci sion (EU) 2015/1988 of 22 Oc to ber 2015, on the sig ning, on be half of the Union, 
of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and the Euro-
pean Ato mic Energy Com mu nity, on the one part, and Ko so vo (*), of the ot her part., Of fi cial 
Jo ur nal of the Euro pean Union, 6.11.2015, L 290/4-L 290/6.

9) Рас пра ва у овом члан ку не тре ба да бу де схва ће на та ко да се њо ме ис цр пљу ју сва прав-
на (и дру га) пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи са евен ту ал ним за кљу че њем, при ме ном и 
по сле ди ца ма за кљу че ња и при ме не ССП-а са Ко со вом.

10) Ко ми си ја је као основ на ве ла и чл. 218 (7) и 218 (6)(а)(и) и чл. 218 (8) (2) Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је ко ји ма се ре гу ли ше по сту пак за кљу че ња Спо ра зу ма 
о при дру жи ва њу. Ви ди: Pro po sal for a Co un cil De ci sion on the con clu sion, on be half of 
the Euro pean Union, of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean 
Union and the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity, on the one part, and of Ko so vo*, of the 
ot her part, Brus sels, 30.4.2015 COM(2015) 181 fi nal 2015/0094-95 (NLE).

 У Екс пла на тор ном ме мо ран ду му ко ји се ти че за кљу че ња ССП-а са ЕУРО А ТО МОМ на-
ве ден је чл. 101 Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју. (Ви ди: 
Con so li da ted Ver sion of the Tre aty Esta blis hing the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity 
(2010/C 84/01), Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, 30.03.2010, C84/41-C84-42.) Ка-
ко се су штин ска раз ма тра ња ко ја су об у хва ће на овим члан ком јед на ко ти чу и јед ног и 
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Пре ма чл. 21711) Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ:
„Уни ја мо же за кљу чи ти са јед ном или ви ше др жа-

ва или ме ђу на род них ор га ни за ци ја спо ра зу ме ко ји ма уста-
но вља ва асо ци ја ци ју ко ја укљу чу је ре ци проч на пра ва и 
оба ве зе, за јед нич ку ак ци ју и по себ не по ступ ке.“12)

У Екс пла на тор ном ме мо ран ду му и Од лу ци Са ве та о пот пи-
си ва њу ССП-а са Ко со вом на во ди се да се „пот пи си ва њем Спо ра-
зу ма (ССП) не до во ди у пи та ње по зи ци ја др жа ва чла ни ца о ста ту су 
Ко со ва, о ком ће се од лу чи ва ти у скла ду са њи хо вом на ци о нал ном 
прак сом и ме ђу на род ним пра вом“13), али се не обра зла же (су штин-
ски) прав ни основ за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом. Ста но ви ште 
Ко ми си је по пи та њу мо гућ но сти за кљу че ња ССП-а са Ко со вом, 
ко је је при хва тио Са вет ЕУ, из ра же но је на оп шти на чин у Сту ди ји 
из во ди во сти ССП-а из ме ђу ЕУ и Ко со ва* (Сту ди ја из во ди во сти)14), 
као и Екс пла на тор ном ме мо ран ду му са др жа ном у Пре по ру ци Са-
ве ту ЕУ за до но ше ње од лу ке о отва ра њу пре го во ра о ССП из ме ђу 
ЕУ и Ко со ва. (Екс пла на тор ни ме мо ран дум о отва ра њу пре го во-
ра).15)

Сту ди ја из во ди во сти са мо на во ди као мо гућ ност за кљу че ње 
уго во ра са ен ти те ти ма ко ји ни су су ве ре не др жа ве. На и ме, у њој се 
ка же да

„мо гућ ност Уни је да за кљу чу је ме ђу на род не спо ра-
зу ме ни је огра ни че на на оп ште при зна те не за ви сне др жа-
ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је. Та кви спо ра зу ми мо гу 
се за кљу чи ти са би ло ко јим ен ти те том у по гле ду ко јих 
дру га уго вор на стра на при хва та мо гућ ност за кљу че ња 
спо ра зу ма ко ји би био ре гу ли сан ме ђу на род ним јав ним 
пра вом. У про шло сти, ЕУ је за кљу чи ла не ко ли ко ме ђу на-
род них спо ра зу ма са ен ти те ти ма ко ји ни су су ве ре не др-

дру гог уго во ра, и ка ко би по што ва ли огра ни че ње у по гле ду бро ја стра на, рас пра ву о чл. 
101 Уго во ра о осни ва њу ЕУРО А ТОМ-а као осно ву за кљу че ња ССП-а са Ко со вом ће мо 
ов де из о ста ви ти, уз на по ме ну да је су штин ски иден тич на рас пра ви о за кљу че њу ССП-а 
из ме ђу ЕУ и Ко со ва.

11) Бив ши чл. 310 Уго во ра о Европ ској за јед ни ци.

12) Под ву као аутор.

13) Пре ам бу лар ни део, т. 6 Од лу ке о по пи си ва њу ССП-а са Ко со вом.

14) Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment and the Co un cil on a on a 
Fe a si bi lity Study for a Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union 
and Ko so vo*, COM (2012) 602 fi nal, 10 Oc to ber 2012. (Да ље: Сту ди ја из во ди во сти).

15) Re com men da tion for a Co un cil De ci sion aut ho ri zing the ope ning of ne go ti a ti ons on a Sta-
bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and Ko so vo*, Brus sels, 
22.4.2013 COM (2013) 200 fi nal.
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жа ве. Сход но то ме, Уни ја мо же за кљу чи ти та кав спо ра зум 
са тре ћим др жа ва ма уко ли ко су њи хо ве по ли тич ке и суд-
ске (ju di cial) вла сти спо соб не да обез бе де да се од ред бе 
спо ра зу ма по шту ју, при ме њу ју и им пле мен ти ра ју.“16)

Ме ђу тим, Ко ми си ја се ни је ду бље упу шта ла у рас пра ву о 
аде кват ном прав ном осно ву за кљу че ња ССП-а са ен ти те ти ма ко-
ји ни су су ве ре не др жа ве. Спо ра зу ми о при дру жи ва њу су по себ ни 
спо ра зу ми ЕУ ко јим се на ре ла тив но све о бу хва тан на чин ре гу ли шу 
од но си ЕУ и др жа ва ко је ни су чла ни це ЕУ. Ко ми си ја је у при лог 
свог ста но ви шта о мо гућ но сти за кљу чи ва ња спо ра зу ма са не др-
жав ним ен ти те ти ма на ве ла при мер за кљу че ња из ве сних спо ра зу-
ма са не др жав ним ен ти те ти ма. ЕУ је за кљу чи ла не ко ли ко уго во ра 
са Хонг Кон гом, Ма ка ом17) и Па ле стин ском осло бо ди лач ком ор га-
ни за ци јом.18) Ме ђу тим, ови спо ра зу ми, ко ји се ти чу ре ад ми си је и 
из ве сних обла сти тр го вин ске са рад ње иако ука зу ју на мо гућ ност 
за кљу чи ва ња ме ђу на род них спо ра зу ма са ен ти те ти ма ко ји ни су 

16) Сту ди ја из во ди во сти, стр. 2-3.

17) Ви ди: Co un cil De ci sion 2004/424/EC of 21 April 2004 con cer ning the con clu sion of the 
Agre e ment bet we en the Euro pean Com mu nity and the Ma cao Spe cial Ad mi ni stra ti ve Re gion 
of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na on the re ad mis sion of per sons re si ding wit ho ut aut ho ri sa-
tion, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, 30. 04. 2004, L143/97-L143/98; Co un cil De ci-
sion       2004/80/EC of 17 December 2003 concerning the conclusion of the                Agreement b etween 
the Eur o pean Com mu nity and th e Government  o f t he Hong Kon g Speci al  Adminis tr ative 
 Re gi on  of the  Pe ople’s  Re public of China  on the readmission of persons residing  without 
auth or is ation, Of fi cial Journal  of the  Eu ro pean Union,  2 4.1.2004,  L17/23 -L 17 /24.

 П оре д ових  сп оразума, с а  Мак аом  и Хонг Ко нгом за кљ учени су  и  угов ори из области 
трговине (посебно текстилом) и авиотранспорту. За листу уговора са Макаом види: 
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1447982098045&text=macao%20agreement&scop
e=EURLEX&type=quick&lang=en, 15/11/2015.

 За уговоре са Хонг Конгом, види: Agreement in the form of an Exchange of Letters between 
the European Community and Hong Kong amending the Agreement between the European 
Economic Community and Hong Kong on trade in textile products to take into account the 
expected accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Nor-
way and the Kingdom of Sweden to the European Union – Exchange of Notes, Official Jour-
nal L 94, 26.4.1995.; Council Regulation (EEC) No 903/76 of 8 April 1976 concluding the 
Agreement between the European Economic Community and Hong Kong on trade in textile 
products , Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Hong 
Kong on trade in textile products, Official Journal, L 108, 26.4.1976, p. 1–18.

18) Proposal for a Council Decision on a Community position in the Joint Committee on the 
implementation of Article 66 of the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on 
Trade and Cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine 
Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank 
and the Gaza Strip, of the other part, COM/2005/0397 final; Euro-Mediterranean Interim As-
sociation Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one 
part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Au-
thority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part – Protocol 1 on the arrangements 
applying to imports into the Community of agricultural products originating in the West Bank 
and the Gaza Strip - Protocol 2 on the arrangements applying to imports into the West Bank 
and the Gaza Strip of agricultural products originating in the Community – Protocol 3 con-
cerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative 
cooperation – Final Act – Joint Declarations – Declaration by the European Community.
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др жа ве а ко ји ма је при зна та из ве сна ме ра ме ђу на род но прав ног су-
бјек ти ви те та не мо гу пред ста вља ти аде ква тан осло нац при ли ком 
до но ше ња за кљу ча ка о мо гућ но сти за кљу че ња ССП-а са Ко со вом 
у скла ду са чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ, ко јим је из ри-
чи то пред ви ђе но да се за кљу чу ју са „др жа ва ма или ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма“.

Ко ми си ја сто ји на ста но ви шту да „при дру жи ва ње Ко со ва ЕУ 
ни је у су ко бу са чи ње ни цом да др жа ве чла ни це има ју раз ли чи те 
по зи ци је по пи та њу ста ту са Ко со ва пре ма ме ђу на род ном пра ву. 
Ме ђу тим, пре ци зна прав на при ро да спо ра зу ма тре ба да бу де утвр-
ђе на на кра ју пре го во ра, има ју ћи у ви ду ње го ву ак ту ел ну са др жи ну 
и узи ма ју ћи у об зир прав ни кон текст“.19)

У Екс пла на тор ном ме мо ран ду му ко јим се обра зла же пред-
лог за отва ра ње пре го во ра са Ко со вом, Ко ми си ја је на ве ла да

„члан 218 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ пред ви ђа 
по сту пак ко ји тре ба сле ди ти за пре го ва ра ње о спо ра зу ми-
ма из ме ђу Уни је и тре ћих зе ма ља, укљу чу ју ћи ту и слу-
чај спо ра зу ма о при дру жи ва њу. Пре го ва ра ње и, у ка сни јој 
фа зи, пот пи си ва ње и за кљу чи ва ње та квих спо ра зу ма не 
мо же пред ста вља ти при зна ва ње Ко со ва као др жа ве, ни ти 
од ЕУ ни ти од ње них др жа ва чла ни ца. За пра во, Ко со во 
ни је у мо гућ но сти да се при дру жи мно гим ме ђу на род ним 
ин стру мен ти ма. Ме ђу тим, у ин те ре су је ЕУ и ми ра и без-
бед но сти да Ко со во по шту је фун да мен тал не прин ци пе 
са др жа не у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма у под руч ји ма 
као што су по што ва ње људ ских пра ва или ме ђу на род на 
тр го ви на при др жа ва ју ћи се ових ре ле вант них ин стру ме-
на та уко ли ко окол но сти то до зво ле и уну тар Европ ске 
пер спек ти ве.“20)

Очи глед но је да је Ко ми си ја у овим обра зло же њи ма прак тич-
но „за о би шла“ пи та ње ис пу ње но сти усло ва из чл. 217 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ (спо ра зу ми о при дру жи ва њу). Са дру ге стра не 
Ко ми си ја је учи ни ла не спор ним да се Ко со во не мо же сма тра ти не-
за ви сном др жа вом. Су прот но пред ло гу Ко ми си је, да се пре ци зна 
при ро да спо ра зу ма утвр ди на ка ра ју пре го во ра, то ни је учи ње но.

Бу ду ћи да је Ко со во те ри то ри ја под ме ђу на род ном упра вом, 
Ко ми си ја је ба ве ћи се пи та њем ме ђу на род ног при су ства ка Ко со ву 
из не ла сле де ће ста но ви ште:

19) Студија изводивости, стр. 4.

20) Експланаторни меморандум – отварање преговора са ЕУ, стр. 3. Нажалост, анекс који 
садржи директиве за преговоре о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Косова 
је поверљив (classified) и нисмо у могућности да га коментаришемо.
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„Ме ђу на род но при су ство на Ко со ву не пред ста вља 
пре пре ку да ко сов ске вла сти при ме њу ју оба ве зе ко је про-
из ла зе из ССП-а. Та кав спо ра зум не би био у су прот но-
сти са Ре зо лу ци јом 1244 (1999). у са гла сно сти је са са да-
шњим при су ством УН МИК-а на Ко со ву.“21)

Ко ми си ја ни је пру жи ла би ло ка кво обра зло же ње због че-
га за кљу че ње ССП-а са Ко со вом ни је су прот но Ре зо лу ци ји 1244 
(1999), од но сно да је у са гла сно сти са „са да шњим при су ством УН-
МИК-а“. У овом кон тек сту ва ља на по ме ну ти да су Ре зо лу ци ја 1244 
и Устав ни оквир УН МИК-а са став ни део ме ђу на род ног пра ва, и да 
се за кљу че њем ма ког спо ра зу ма не мо гу пре ју ди ци ра ти, ума њи ва-
ти или ме ња ти овла шће ња Спе ци јал ног пред став ни ка ге не рал ног 
се кре та ра УН.22)

Ко ми си ја у Сту ди ји из во ди во сти ста ла је на ста но ви ште да 
при су ство на Ко со ву тзв. Ме ђу на род не упра вљач ке гру пе (In ter-
na ti o nal Ste e ring Gro up for Ko so vo) ко је је окон ча но 2012. го ди не, 
не пред ста вља пре пре ку за кљу че њу ССП-а са Ко со вом. Ко ми си-
ја је ста но ви шта да ће на кон окон ча ња при су ства ове гру пе, ко ја 
је кон ста то ва ла да је Ко со во су штин ски им пле мен ти ра ло од ред бе 
Све о бу хват ног пла на за ре ша ва ње ста ту са Ко со ва, „ЕУ пре у зе ти 
ис так ну ти ју уло гу на Ко со ву“.23) Ме ђу тим, ак тив но сти Ме ђу на род-
не упра вљач ке гру пе су ван окви ра Ре зо лу ци је 1244 и ни у ком слу-
ча ју се не мо гу укло пи ти у окви ре „ста ту сне не у трал но сти“ бу ду ћи 
да је њи хо ва функ ци ја би ла у скла ду са не при хва ће ном иде јом Ах-
ти са ри је вог пла на о над зи ра ној не за ви сно сти Ко со ва.24)

Ба ве ћи се пи та њем уло ге ЕУЛЕКС-а, Ко ми си ја је за кљу чи ла 
да је

„цен трал ни циљ ми си је ЕУ за вла да ви ну пра ва, 
ЕУЛЕКС, да по мог не и по др жи ко сов ске вла сти у кључ-

21) Студија изводивости, стр. 4. 

22) Вид. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, International Court of Justice, Advisory Opinion of 22 July 2010, ICJ 
Reports 2010., пара. 85, 88.

23) Студија изводивости, стр. 4. Овај закључак је у складу са закључцима са двадесетог 
састанка Међународне управљачке групе за Косово од 8 феб. 2011 године (Брисел). 
Twelfth meeting of the International Steering Group for Kosovo (8th February 2011, Brussels, 
Belgium),

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsee/dv/0511_03_/ 
0511_03_en.pdf, 15/11/2015.

24) Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo’s future status, UN. Doc. 
S/2007/168, 26 March 2007. Нацрт резолуције Савета безбедности који је био зансован на 
идејама из Ахтисаријевог плана никада није изнет на гласање пред Савет безбедности 
будући да је било очигледно да не може бити прихваћен. Za detalje vid. Kosovo Advisroy 
Opinion, paras 66-72.
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ним под руч ји ма вла да ви не пра ва, по ли ци ји, пра во су ђу и 
ца ри на ма. Ње гов ман дат об у хва та из ве сне из вр шне од го-
вор но сти. Уко ли ко спо ра зум о при дру жи ва њу бу де за кљу-
чен, ова ми си ја ЕУ ће, уну тар сво јих под руч ја де ло ва ња, 
по др жа ти ко сов ске вла сти у им пле мен та ци ји та квог спо-
ра зу ма“.25)

*

Ова, и дру га пи та ња ко ји ма се ба ви ла Ко ми си ја у кон тек-
сту рас пра ве о прав ном осно ву ССП-а са Ко со вом, не од но се се на 
прав ни основ за кљу че ња ССП-а са Ко со вом, већ се пре вас ход но 
ба ве по сто ја њем ми ни мал них усло ва за им пле мен та ци ју ССП-а са 
Ко со вом.

Ни је не у о би ча је но да се при ли ком раз ма тра ња пи та ња при-
је ма у ме ђу на род не ор га ни за ци је или за кљу чи ва ња уго во ра са 
не др жав ним ен ти те ти ма во ди рас пра ва о то ме да ли се од ре ђе ни 
ен ти тет мо же сма тра ти др жа вом за свр хе при је ма у ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју или за кљу че ња ме ђу на род ног уго во ра, и да се при 
то ме зна че ње пој ма др жа ве раз ли ку је од ње го вог де фи ни са ња пре-
ма оп штем ме ђу на род ном пра ву.26) Ме ђу тим, ово пи та ње је у рас-
пра ва ма о мо гућ но сти за кљу че ња ССП-а са Ко со вом из ли шно, бу-
ду ћи да ЕУ за у зи ма, на из ри чит на чин, „не у тра лан“ став по пи та њу 
ста ту са Ко со ва. На кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва, Са вет је 
до нео за кљу чак ко јим је „по здра вио кон ти ну и ра но при су ство ме-
ђу на род не за јед ни це за сно ва но на Ре зо лу ци ји 1244 (1999)“ и но ти-
рао да „др жа ве чла ни це тре ба да од лу че, у скла ду са сво јом на ци-
о нал ном прак сом и ме ђу на род ним пра вом, о њи хо вим од но си ма са 
Ко со вом.“27) До да нас овај став пред ста вља зва ни чан став ЕУ, ко ји 
је са др жан, из ме ђу оста лог, у Од лу ци Са ве та ЕУ ко јим одо бра ва 
пот пи си ва ње ССП-а са Ко со вом.28)

Иако је Ко ми си ја кон ста то ва ла да по сто ји прав на мо гућ ност 
за кљу че ња ССП-а са Ко со вом без об зи ра на не ре ше но пи та ње ко-

25) Студија изводивости, стр. 4. 

26) О питању појма државе за сврхе пријема у међународне организације, види, на пример: 
Frederic L. Kirgis, Jr. „Admission of ‘Palestine’ as a Member of a Specialised Agency and 
Withholding the Payment of Assessments in Response”, American Journal of Inernational 
Law, 84/1990, стр. 228.

27) Council Conclusions on Kosovo, Council of the EU, 2008c, 2851st External Relations Coun-
cil meeting, Brussels, 18 February 2008 (see http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_7720_
en.htm).

28) Види, преамбуларни део, т. (6).
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нач ног ста ту са Ко со ва, пи та ње аде кват ног прав ног осно ва за кљу-
че ња ССП-а са Ко со вом је оста ло отво ре но.

3. „ЕU-ONLY“ – БИ ЛО КО ЈА ЧЛА НИ ЦА ЕУ МО ЖЕ 
ДА СПРЕ ЧИ ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ ССП-А СА КО СО ВОМ

За раз ли ку од спо ра зу ма о са рад њи и при дру жи ва њу ко ји су 
за кљу че ни пре сту па ња на сна гу Ли са бон ског спо ра зу ма, за сту-
па ње на сна гу спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ни је 
по треб но да бу де ра ти фи ко ван у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ. Због то га 
се овај уго вор и озна ча ва као „EU-only.“29) Ме ђу тим, бу ду ћи да је 
за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом нео п ход на јед но гла сност чла ни ца 
ЕУ (од но сно од лу ка Са ве та ЕУ тре ба да бу де до не та јед но гла сно)30), 
би ло ко ја чла ни ца ЕУ мо же да осу је ти (оне мо гу ћи) за кљу чи ва ње 
овог спо ра зу ма, и то ка ко др жа ве ко је су при зна ле не за ви сност Ко-
со ва, та ко и оне ко је то ни су.

За го вор ни ци и те зе о не за ви сно сти Ко со ва, као и за го вор-
ни ци те зе о Ко со ву у са ста ву Р. Ср би је, мо гу јед на ко би ти, сва ко 
из сво јих раз ло га, у при лог те зе о по тре би за кљу че ња ССП-а са 
Ко со вом. Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли-
за ци ју од но са из ме ђу Бе о гра да и При шти не31) „да ни јед на стра на 
не ће бло ки ра ти, или под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју на пре дак дру ге 
стра не на ње ном пу ту ка ЕУ.“32) Ка ко је за кљу че ње ССП-а озна ча ва 
зна ча јан ко рак „на пу ту ка ЕУ“ не мо же се оче ки ва ти од Р. Ср би је 
да уче ству је у про це су „ло би ра ња“ да се спо ра зум не за кљу чи.33) 
Од чла ни ца ЕУ ко је ни су при зна ле не за ви сност Ко со ва та ко ђе се 
те шко мо же оче ки ва ти да се су прот ста ве за кљу че њу ССП-а са Ко-
со вом.34), с об зи ром на јед но гла сност по пи та њу „европ ске бу дућ-

29) Иако се не захтева ратификација у чланицама ЕУ, по природи ствари, овај споразум 
може бити предмет дебате у парламентима и владама држава чланица ЕУ у складу 
уставним процедурама како би се дале одговарајуће инструкције представницима 
држава у Савету ЕУ на који начин да гласају.

30) Чл. 218 (8) Уговора о функционисању ЕУ.

31) (Брисел, 19 Април 2013). Текст споразума је доступан на (http://kim.gov.rs/pregovaracki-
proces.php).

32) Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа (Брисел, 19 Април 
2013). Текст споразума је доступан на (http://kim.gov.rs/pregovaracki-proces.php).

33) Ов тезу потврђује и гласање представника Срба у Косовској скупштини за ратификацију 
ССП-а, као и чињеница да су званичници Србије поздравили ратификацију ССП-а са 
Косовом. Види на пример http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2084506/Pri%C
5%A1tina+nije+potpisala+SSP+kao+dr%C5%BEava.html, 15/11/2015.

34) О политици ЕУ по питању Косова, види, на пример, Wolfgang Koeth, „State Building 
without a State:The EU’s Dilemma in Defening Its Relations with Kosovo“, European For-
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но сти Ко со ва“ и од ред бе ССП-а са Ко со вом о ње го вој неј пре ју ди-
ци је лој при ро ди у по гле ду ста ту са Ко со ва.

4. МО ГУЋ НОСТ ИЗ НО ШЕ ЊА СПОРНОГ 
ПИ ТА ЊА ПРЕД СУД ПРАВ ДЕ ЕУ

У кон тек сту чи ње ни це да ни су све др жа ве чла ни це ЕУ при-
зна ле не за ви сност Ко со ва, као и од ред би ССП-а да за кљу чи ва ње 
овог спо ра зу ма не пред ста вља при зна ва ње не за ви сно сти од ЕУ 
или чла ни ца ко је ни су при зна ле не за ви сност Ко со ва*, по себ но 
да је Ко со во те ри то ри ја под ме ђу на род ном упра вом у скла ду са 
Ре зо лу ци јом 1244 (1999), за кљу чи ва ње ССП-а са Ко со вом би се 
те шко мо гло под ве сти под од ред бе ко ји ма се ре гу ли ше за кљу чи ва-
ње уго во ра са др жа ва ма или ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ка ко је 
пред ви ђе но чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. Ка ко је по сто ја-
ње аде кват ног прав ног осно ва (на че ло аде кват ног прав ног осно ва) 
ну жно за пра во ва ља но за кљу чи ва ње ССП-а са Ко со вом, би ло ко ја 
др жа ва чла ни ца ЕУ, Европ ски пар ла мент, Са вет или Ко ми си ја, мо-
гу за тра жи ти ми шље ње од Су да прав де ЕУ да ли је пред ло же ни 
спо ра зум у скла ду са Уго во ром о ЕУ и Уго во ром о функ ци о ни са њу 
ЕУ.35)

У том слу ча ју Европ ски суд прав де би био су о чен са пи та-
њем да ли се Ко со во мо же сма тра ти др жа вом за по тре бе за кљу че-
ња ССП-а, у сми слу чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. Док се 
у „по ли тич ка раз ма тра ња“ ово пи та ње мо же раз ма тра ти на флек-
си би лан на чин, Суд прав де ЕУ би био су о чен са пи та њем да ли се 
Ко со во мо же сма тра ти др жа вом за по тре бе за кљу че ња ССП-а, да 
ли су ис пу ње ни дру ги усло ви (о че му ће би ти ре чи ка сни је) или да 
ли по сто ји не ки ал тер на ти ван прав ни основ за за кљу че ње ССП-а 
са Ко со вом, на при мер у им пли цит ним овла шће њи ма ЕУ. Од го-
вор Су да прав де ЕУ би био или не га ти ван (не мо же се за кљу чи ти 
ССП са Ко со вом у сми слу чл. 217), или уко ли ко Суд прав де ЕУ 
де кла ри ше да је Ко со во др жа ва (што би би ло у су прот но сти, из-
ме ђу оста лог са Ре зо лу ци јом 1244 и по зи ци јом по је ди них др жа ва 
чла ни ца ЕУ, као и по ли ти ци ЕУ да је пи та ње ста ту са Ко со ва ствар 
на ци о нал не прак се и ме ђу на род ног пра ва) чла ни це ЕУ ко је ни су 
при зна ле Ко со во би ве ро ват но оне мо гу ћи ле за кљу че ње ССП-а са 
Ко со вом. Суд прав де ЕУ би те шко мо гао да ста не на за кљу чак да 

eign affairs Revies, 15/2010, стр. 227-247; Wolfgang Koeth, „Bosnia, Kosovo and the EU: Is 
Accession Possible without Full Sovereignty?“ European Institute of Public Administration 
Scope (EIPASCOPE), 1/2012, стр. 31-36.

35) Република Србија, будући да није чланица ЕУ, нема могућности да ово питање изнесе 
пред Суд правде ЕУ.
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је за кљу че ње ССП-а са Ко со вом мо гу ће са мо с об зи ром на ње гов 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет као те ри то ри је под ме ђу на род-
ном упра вом, бу ду ћи да је чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ, 
за кљу че ње спо ра зу ма о при дру жи ва њу ре зер ви са но за др жа ве и 
ме ђу на род не ор га ни за ци је. Из ве сно је да би у слу ча ју по кре та ња 
овог, ни ма ло јед но став ног, пи та ња пред Су дом прав де ЕУ, за кљу-
че ње ССП-а са Ко со вом би ло или знат но про лон ги ра но или пот пу-
но оне мо гу ће но.

По сту пак пред Европ ским су дом прав де по пи та њу са гла сно-
сти ССП-а са Ко со вом са кон сти ту тив ним уго во ри ма ЕУ (по себ но 
чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ) би мо гло да се по кре не до 
мо мен та за кљу че ња ССП-а са Ко со вом, од но сно до из ра жа ва ња 
по стан ка Са ве та на оба ве зи ва ње ССП-ом са Ко со вом.36) На кон тог 
мо мен та, ва же ње ССП-а са Ко со вом је пред мет ме ђу на род ног пра-
ва, а др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ, Са ве ту и Пар ла мен ту би оста ла мо-
гућ ност по кре та ња по ступ ка у ком би мо гло да се раз ма тра пи та ње 
са гла сно сти од лу ка о за кљу че њу ССП-а са Ко со вом (од лу ке Са ве-
та ЕУ) са Уго во ром о ЕУ и Уго во ром о функ ци о ни са њу ЕУ.

5. УЛО ГА УН МИК-A И СА ГЛАСНОСТИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ре пу бли ка Ср би ја ни је би ла уче сни ца у пре го во ри ма ни ти 
се пред ви ђа да бу де стра на уго вор ни ца ССП-а са Ко со вом*. Пред-
ло гом ССП-а са Ко со вом ни је из ри чи то пред ви ђе на ни мо гућ ност 
из ја шња ва ња Ре пу бли ке Ср би је по пи та њу за кљу че ња овог спо ра-
зу ма, ни ти се пред ви ђа мо гућ ност уче шћа пред став ни ка Р. Ср би је 
у те ли ма фор ми ра ним ССП-ом са Ко со вом*.

Чл. 144 (1) ССП-а са Ко со вом* сти пу ли ше да „стра не ће одо-
бри ти овај Спо ра зум у скла ду са соп стве ним про це ду ра ма“. Про-
це ду ра ЕУ је де фи ни са на чл. 118 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. 
Ме ђу тим, ка да је реч о Ко со ву ово пи та ње је ви ше не го про бле ма-
тич но бу ду ћи да је Ко со во, пре ма ме ђу на род ном пра ву, те ри то ри ја 
у са ста ву Р. Ср би је под ме ђу на род ном упра вом.

Бу ду ћи да су Ре зо лу ци ја 1244 и Устав ни оквир УН МИК-а са-
став ни део ме ђу на род ног пра ва37), за кљу че ње ССП-а не би тре ба ло 

36) Види: Alan Dashwood, Micjael; Doungan, Barry Rodger, Eleonor Spaventa, Derrick Wayatt, 
Whzatt and Dashwood’s European Union Law, Hart Publishing, 6th ed., Oxford-Portland, 
2011, str. 398-939.

37)  Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect 
of Kosovo, International Court of Justice, Advisory Opinion of 22 July 2010, ICJ Reports 
2010, paras. 85-121.
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да „за о би ђе“ про це ду ру пред ви ђе ну по гла вљем 8 Устав ног окви ра 
УН МИК-а.

Пре ма по гла вљу 8 Устав ног окви ра УН МИК-а, овла шће ња 
и ду жно сти ко ја су ре зер ви са на за Спе ци јал ног пред став ни ка ге-
не рал ног се кре та ра об у хва та ју, из ме ђу оста лог (м) „за кљу чи ва ње 
спо ра зу ма са др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у свим 
пи та њи ма об у хва ће ним ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 1244 
(1999)“. Са дру ге стра не, пре ма па ра гра фу 5.6 Устав ног окви ра УН-
МИК-а „При вре ме не ин сти ту ци је са мо у пра ве у обла сти спољ них 
по сло ва мо гу оства ри ва ти ме ђу на род ну и спољ ну са рад њу „укљу-
чу ју ћи по сти за ње и фи на ли зо ва ње спо ра зу ма. Те ак тив но сти тре ба 
да бу ду ко ор ди ни ра не са Спе ци јал ним пред став ни ком ге не рал ног 
се кре та ра УН“. Дру гим ре чи ма, ка ко се ССП-ом са Ко со вом ре гу-
ли ше мно штво од но са, укљу чу ју ћи ту и пи та ња ве за на за спољ-
ну по ли ти ку и без бед ност, Спе ци јал ни пред став ник ге не рал ног 
се кре та ра, да би уго вор мо гао да бу де пра во ва ља но за кљу чен, би 
тре ба ло да из ра зи свој при ста нак на за кљу че ње ССП-а са Ко со вом.

Бу ду ћи да је Ко со во са став ни део Ре пу бли ке Ср би је, Р. Ср-
би ја би мо гла, у за себ ној ко му ни ка ци ји, да из ра зи при ста нак на 
за кљу че ње ССП-а са Ко со вом чи ме би на из ве стан на чин би ло 
ако не у пот пу но сти от кло ње но, он да знат но ре лак си ра но пи та ње 
прав ног осно ва за кљу че ња ССП-а са Ко со вом. На и ме, иако Ко со во 
фи гу ри ра као уго вор на стра на, Ср би ја би сво јим при стан ком омо-
гу ћи ла пра во ва ља но за кљу че ње ССП-а. Без об зи ра на евен ту а лан 
став др жа ва чла ни ца по пи та њу ну жно сти из ра жа ва ња при стан ка 
Ре пу бли ке Ср би је, то би пред ста вљао акт ко јим би Ре пу бли ка Ср-
би ја из ра зи ла, на не дво сми слен на чин, сво ју по зи ци ју о „европ ској 
бу дућ но сти Ко со ва“ као са став ног де ла Ре пу бли ке Ср би је.

Ка ко је у Пр вом спо ра зу му о прин ци пи ма нор ма ли за ци је 
од но са Вла да Ре пу бли ке Ср би је пре у зе ла оба ве зу да не спре ча ва 
Ко со во на пу ту ка ЕУ, да се Ко со во у ССП-у са Ко со вом озна ча-
ва на на чин пред ви ђен До го во ром о ре ги о нал ном пред ста вља њу 
и са рад њи чи ни се да не ма пре пре ка да Ре пу бли ка Ср би ја из да де-
кла ра ци ју ко јом из ра жа ва свој при ста нак на за кљу че ње ССП-а са 
Ко со вом. Ово по себ но бу ду ћи да спо ра зу ми ко ји су по стиг ну ти у 
ди ја ло гу Бе о гра да и При шти не, на тај на чин по ста ју прав но оба-
ве зу ју ћи за Ко со во у њи хо вим од но си ма са ЕУ и Р. Ср би ју чи не, 
на прав но оба ве зу ју ћи на чин, не за о би ла зним чи ни о цем „европ ске 
бу дућ но сти Ко со ва“.
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6. ОД НО СИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И КОСОВА* 

У КОН ТЕК СТУ ССП-А СА КО СО ВОМ – 
ПРОЦЕС НОР МА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ОД НО СА

Члан 5 ССП-а са Ко со вом*, оба ве зу је Ко со во* на „кон ти ну-
и ра но ан га жо ва ње у прав цу ви дљи вог и одр жи вог на прет ка у од-
но си ма са Ср би јом и ефек тив не са рад ње са ми си ја ма За јед нич ке 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке…“ Ове оба ве зе пред ста вља ју 
су штин ске прин ци пе овог Спо ра зу ма, а у слу ча ју да се Ко со во не 
при др жа ва оба ве за са рад ње, „ЕУ мо же пред у зе ти ме ре ко је сма-
тра при клад ним, укљу чу ју ћи ту и су спен зи ју це ло куп ног или де ла 
Спо ра зу ма“.

Кон ти ну и ра но ан га жо ва ње у прав цу ви дљи вог и одр жи вог 
на прет ка у од но си ма са Ср би јом кон кре ти зо ва но је чл. 13 ССП-а са 
Ко со вом, ко јим је пред ви ђе но да „по ли тич ки ди ја лог, по по тре би, 
до при но си про це су нор ма ли за ци је од но са из ме ђу Ко со ва и Ср би-
је“,38) као и да

„овај про цес тре ба да обез бе ди да обе (и Ср би ја и 
Ко со во) мо гу на ста ви ти њи хо ве европ ске пу те ве, док из-
бе га ва ју да јед на дру гу бло ки ра ју у овом на по ри ма, и тре-
ба по сте пе но да во ди све о бу хват ној нор ма ли за ци ји од но-
са из ме ђу Ко со ва и Ср би је, у фор ми прав но оба ве зу ју ћег 
спо ра зу ма, са из гле ди ма да обе бу ду у мо гућ но сти да вр-
ше сво ја пра ва и ис пу ња ва ју сво је оба ве зе.“39)

Ко со во се ССП-ом са Ко со вом, по себ но оба ве зу је:
„(а) да им пле мен ти ра у до број ве ри све спо ра зу ме 

по стиг ну те у ди ја ло гу са Ср би јом; (б) да у пот пу но сти 
по шту је прин цип ин клу зив не ре ги о нал не са рад ње; (ц) да 
ре ша ва кроз ди ја лог и у ду ху ком про ми са дру га отво ре на 
пи та а ња, на осно ву прак тич них и одр жи вих ре ше ња и да 
са Ср би јом са ра ђу је по ну жним тех нич ким и прав ним пи-
та њи ма...“

Док при ро да ових оба ве за Ко со ва до за кљу че ња ССП-а са 
Ко со вом мо же би ти спор на, од мо мен та сту па ња на сна гу ССП-а 
оне по ста ју пер фект не прав не оба ве зе Ко со ва пре ма ЕУ, чи је не по-
што ва ње мо же до ве сти до пред у зи ма ња раз ли чи тих ме ра, укљу чу-
ју ћи и су спен зи ју при ме не ССП-а са Ко со вом.

38) Чл. 13 ст. 1. ССП-а са Косовом.

39) Чл. 13 ст. 2. ССП-а с Косовом.
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Оба ве зе Ко со ва се мо гу по де ли ти у две основ не гру пе, оба-
ве зе са ве сног ис пу ња ва ња оба ве за ко је про из ла зе из спо ра зу ма по-
стиг ну тих у ди ја ло гу са Бе о гра дом, као и оба ве за пре го ва ра ња у 
до број ве ри ра ди по сте пе ног по сти за ња ци ља – нор ма ли за ци је од-
но са ко ји би ре зул ти рао за кљу че њем прав но оба ве зу ју ћег уго во ра 
са Ре пу бли ком Ср би јом.

Оба ве за пре го ва ра ња де фи ни са на је у ју ри спру ден ци ји ме-
ђу а род них су до ва и ар би тра жа. Ка ко је ис та као Ме ђун род ни суд 
прав де у пред ме ту Ap pli ca tion of the In ter im Ac cord of 13 Sep tem ber 
1995 (FRY of Ma ce do nia v. Gre e ce)40):

„Ка ко је ис та као Стал ни суд ме ђу на род не прав де... 
оба ве за пре го ва ра ња по врх све га об у хва та ‘не са мо да се 
от поч ну пре го во ри, већ и да се во де ко ли ко је то мо гу ће 
ра ди за кљу че ња спо ра зу ма’. Не ма сум ње да ово не им-
пли ци ра ‘оба ве зу по сти за ња спо ра зу ма’ (Ra il way Traf-
fic bet we en Lit hu a nia and Po land, Advi sory Opi nion, 1931, 
P.C.I.J., Se ri es A/B, No. 42, p. 116; see al so Pulp Mills on 
the Ri ver Uru guay (Ar gen ti na v. Uru guay), Jud gment, I.C.J. 
Re ports 2010 (I), p. 68, pa ra. 150), или да се ну жно мо-
ра ју во ди ти ду гач ки пре го во ри (Ma vrom ma tis Pa le sti ne 
Con ces si ons, Jud gment No. 2, 1924, P.C.I.J., Se ri es A, No. 
2, p. 13). Ме ђу тим, др жа ве се мо ра ју по сту па ти та ко да 
су ‘пре го во ри сми сле ни’ (me a ning ful). Овај зах тев ни је 
оства рен, на при мер, ка да јед на од стра на ‘ин си сти ра на 
сво јој по зи ци ји без узи ма ња у раз ма тра ње мо гућ но сти да 
је из ме ни’ (North Sea Con ti nen tal Shelf (Fe de ral Re pu blic 
of Ger many/Den mark; Fe de ral Re pu blic of Ger many/Net her-
lands), Jud gment, I.C.J. Re ports 1969, p. 47, pa ra. 85; see 
al so Pulp Mills on the Ri ver Uru guay (Ar gen ti na v. Uru guay), 
Jud gment, I.C.J. Re ports 2010 (I), p. 67, pa ra. 146) или ка да 
оп стру и ра пре го во ре, на при мер, пре ки дом ко му ни ка ци ја 
или про у зро ко ва њем оду го вла че ња на нео прав дан на чин 
или за не ма ри ва њем до го во ре них про це ду ра (La ke La no ux 
Ar bi tra tion (Spain/Fran ce) (1957), Re ports of In ter na ti o nal 
Ar bi tral Awards (RI AA), Vol. XII,p. 307). Пре го во ри са ци-
љем по сти за ња спо ра зу ма та ко ђе им пли ци ра ју да ‘стра не 
тре ба да по све те ра зум ну па жњу ин те ре си ма дру ге стра-
не’. Као до каз ко ји се зах те ва за на лаз да је по сто ја ње ло-
ше ве ре (bad fa ith) (окол но сти ко је би оправ да ле ма ко ју 
стра ну ко ја зах те ва да се осло бо ди од из вр ше ња) ‘тре ба 

40) Judgment of 5 December 2001, ICJ Reports 2001, para. 132.
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да на сту пи не што ви ше од про па сти пре го во ра’ (Ar bi tra-
tion on the Tac na-Ari ca Qu e sti on (Chi le/Pe ru) (1925), RI AA, 
Vol. II, p. 930). То се мо же до ка за ти по сред ним до ка зи-
ма али оне не тре ба да бу ду пот кре пље не ‘спор ним ин-
фе рен ци ја ма већ ја сним и увер љи вим до ка зи ма ко ји во де 
та квом за кључ ку’ (ibid.).

Оба ве за пре го ва ра ња, од но сно во ђе ња по ли тич ког ди ја ло га, 
у ССП-у са Ко со вом де фи ни са на је с об зи ром на циљ ко ји тре ба да 
се по стиг не. Сто га она ни је од ре ђе на као пу ка оба ве за сред ста ва 
већ као оба ве за „ци ља“ од чи јег ис пу ње ња за ви си да ља суд би на 
Ко со ва у про це су европ ских ин те гра ци ја, укљу чу ју ћи ту и при ме-
ну ССП-а са Ко со вом.

7. ДА ЛИ СЕ ЧЛ. 17-19 ССП-А СА КО СО ВОМ  
(СА РАД ЊА СА ДР ЖА ВА МА КО ЈЕ СУ  

ПОТ ПИ СА ЛЕ ССП И ДР ЖА ВА МА  
КАН ДИ ДА ТИ МА ЗА ЧЛАНСTВО У ЕУ)  

ОД НО СИ НА РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ?

Чл. 17-19 Пред ло га ССП са Ко со вом* пред ви ђа се оба ве за 
за по чи ња ња пре го вра са др жа ва ма ко је су пот пи са ле ССП са ЕУ 
ра ди за кљу че ња, у ро ку од две го ди не од сту па ња на сна гу ССП-а 
са Ко со вом, би ла те рал них уго во ра о ре ги о нал ној са рад њи.

По ста вља се пи та ње да ли се чл. 17 и 1941) од но си и на од но-
се Ко со ва и Ср би је. На и ме рок за за кљу че ње би ла те рал них кон вен-
ци ја је 2 го ди не, док чл. 13, ко ји ре гу ли ше од но се из ме ђу Ко со ва 
и Ср би је не про пи су је по се бан рок већ оба ве зу са рад ње ко ја ће 
по сте пе но до ве сти до нор ма ли за ци је од но са и ко нач но за кљу че ња 
уго во ра. Сто га је чл. 13 lex spe ci a lis у од но су на чл. 17-19 ССП-а 
са Ко со вом, и не од но си се на оба ве зе Ко со ва пре ма Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Спо ра зу ми са др жа ва ма, по себ но оним ко је су при зна ле не-
за ви сност Ко со ва, у кон тек сту ССП-а са Ко со вом, не мо гу се ту ма-
чи ти као ак ти ко јим се пре ју ди ци ра пи та ње ста ту са Ко со ва. По ред 
то га, бу ду ћи да је реч о „ре ги о нал ној са рад њи“, оба ве за је Ко со ва 
да по шту је од ред бе До го во ра о ре ги о нал ном пред ста вља њу и са-

41) Kosovo shall foster its cooperation and conclude, should objective circumstances so permit, 
conventions on cooperation with any country candidate for EU accession not concerned by the 
SAP in the fields of cooperation covered by this Agreement and other areas of mutual interest 
for Kosovo and these countries. Such conventions should aim to gradually align bilateral rela-
tions between Kosovo and those countries to the relevant part of the relations between the EU 
and Kosovo.
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рад њи, ко јим је пред ви ђе но да је „Ко со во*“ је ди ни на зив ко ји ће 
се ко ри сти ти у ови ри ма те са рад ње уз ре фе рен цу на Ре зо лу ци ју 
Са ве та без бед но сти 1244 (1999) и Са ве то дав но ми шље ње Ме ђу на-
род ног су да прав де по пи та њу јед но стра но про гла ше не не за ви сно-
сти Ко со ва. Основ би ла те рал них уго во ра о ре ги о нал ној са рад њи 
био би ССП са Ко со вом, и сто га оне не би мо гле да пре ју ди ци ра ју 
оба ве зе Ко со ва пре ма ССП-у са Ко со вом, укљу чу ју ћи ту и оба ве зу 
да у про це су ре ги о нал не са рад ње исту па на на чин пред ви ђен До-
го во ром о ре ги о нал ном пред ста вља њу и са рад њи, ко ји је, пре ма 
од ред би чл. 13 ССП-а са Ко со вом прав но оба ве зу ју ћи за Ко со во.

8. ДА ЛИ ОБА ВЕ ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊА УГО ВО РА  
СА КО СО ВОМ ПРО ИЗ ЛА ЗИ ИЗ ССП-А  

СА СР БИ ЈОМ?

Чл. 15 ССП-а са Ср би јом се пред ви ђа да ће Ср би ја „за по че ти 
пре го во ре са др жа ва ма ко је су већ пот пи са ле Спо ра зум о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу ра ди за кљу чи ва ња би ла те рал них уго во ра 
о ре ги о нал ној са рад њи...“ као и да та кви уго во ри тре ба да бу ду 
за кљу че ни у ро ку од две го ди не од сту па ња на сна гу Спо ра зу ма. 
Спрем ност Ср би је да за кљу чи ова кве уго во ре ће би ти услов за да-
љи раз вој од но са из ме ђу Ср би је и ЕУ. Ср би ја ће за по че ти слич не 
пре го во ре са пре о ста лим др жа ва ма у ре ги о ну ка да ове бу ду пот пи-
са ле Спра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.“

Ка ко Ко со во* ни је др жа ва, и има ју ћи у ви ду ста ту сно не-
у трал ну по зи ци ју ЕУ по пи та њу др жав но сти Ко со ва*, из ССП-а 
ко ји ве зу је Ср би ју не про из ла зи оба ве за за кљу че ња уго во ра са Ко-
со вом.

9. СТА ТУС КО СО ВА ПРЕ МА ССП-У  
СА СР БИ ЈОМ

Уну тар ЕУ не би би ло прав но при хва тљи во да се пи та ње са-
да шњег и ко нач ног ста ту са Ко со ва* ре ша ва на на чин ко ји би иг но-
ри сао ССП са Ср би јом, ко ји је, не спор но, оба ве зу ју ћи за ЕУ. Ово 
по себ но за то што је њи ме, да кле ме ђу на род ним уго во ром, из ра же-
на оп шта по зи ци ја ЕУ по пи та њу ста ту са Ко со ва.

Чл. 135 ССП-а са Ср би јом42) пред ви ђе но је:

42)  Овај споразум је потписан априла 2008. године а ступио је на снагу 2013. године.
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„Овај Спо ра зум се не при ме њу је на Ко со ву ко је је 
тре нут но под ме ђу на род ном упра вом у скла ду са Ре зо лу-
ци јом Са ве та без бед но сти УН 1244 од 10 ју на 1999. го-
ди не. Ово не до во ди у пи та ње ста да шњи ста тус Ко со ва 
ни ти од ре ђи ва ње ње го вог ко нач ног по ло жа ја пре ма ис тој 
Ре зо лу ци ји.“

ССП са Ре пу бли ком Ср би јом пот пи сан је 29. апри ла 2008. го-
ди не, а сту пио је на сна гу тек 2013.43) Да кле, ње го во пот пи си ва ње 
и сту па ње на сна гу усле ди ло је тек на кон јед но стра но про гла ше-
не не за ви сно сти Ко со ва 17. фе бру а ра 2008. го ди не и на кон што су 
22 др жа ве чла ни це ЕУ при зна ле не за ви сност Ко со ва. По ред то га, 
од ред бе о огра ни ча ва њу те ри то ри јал ног до ма ша ја уго во ра су сми-
сле не је ди но ако се од но се на те ри то ри ју ко ја се на ла зи у са ста ву 
др жа ве са ко јом се за кљу чу је да ти ме ђу на род ни уго вор.

Под „са да шњим ста ту сом Ко со ва“ мо же се под ра зу ме ва ти 
са мо ста тус пре ма Ре зо лу ци ји 1244, као те ри то ри је под ме ђу на род-
ном упра вом у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је.44) ССП са Ср би јом, као и 
ССП са Ко со вом не пре ју ди ци ра ју пи та ње ак ту ел ног ста ту са ни ти 
пре ју ди ци ра ју ре ша ва ње ста ту са Ко со ва у скла ду са Ре зо лу ци јом 
1244.45)

43) За фактографију види:
 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm, 

15/11/2015.

44) Једностраним проглашењем независности Косова није дошло ни до измене Резолуције 
1244 и Уставног оквира УНМИК-а, нити је признање Косова од чланица ЕУ утицало 
на измене правног статуса Косова. Поред тога, пет држава чланица ЕУ није признало 
Косово (Шпанија, Грчка, Словачка, Румунија и Кипар) што онемогућава формирање 
једногласности у оквирима ЕУ у погледу статуса Косова. Међутим, и поред признања 
Косова од 22 чланице ЕУ, политички процес одређивања коначног статуса Косова није 
уследио након проглашења независности Косова 2008. године. Коначан статус Косова 
може бити утврђен само резолуцијом Савета безбедности којом се мења резолуција 1244. 
Питање статуса Косова је правно питање. Међутим, оно ће добити свој коначан одговор 
у „политичком процесу“. Хенри Перит, насупрот овом ставу, заступа тезу да је питање 
статуса политичко питање и указује да „уколико је нова резолуција Савета безбедности 
потребна да замени или појасни резолуцију 1244, позиција коју заузму чланице Савет 
безбедности неће бити утврђена на основу права већ на основу политичких разматрања 
унутар тих земаља. Чак и уколико Косово демонстрира да је „спремно“ за независност 
тако што испуњава све стандарде које је артикулисао УНМИК и учини јаке правне 
аргументе у прилог своје позиције, Русија и Кина ће вероватно, за рачун Србије, да се 
одупру косовској независности у Савету безбедности УН због сопствених забринутости 
због сецесионистичких тенденција Чеченије, Тибета и Тајвана“. (Henry H. Perritt, Jr. „Fi-
nal Status for Kosovo“, Chicago-Kent Law Review, vol. 80:3, 2005, стр. 10.) Аутор заговара 
тезу да би у случају постизања билатералног споразума између Београда и Приштине 
учинио сувишним сваку потребу за новом резолуцијом Савета безбедности УН. Ibidem, 
стр. 17. Види, такође и Vidmar, Jure, „Kosovo Advisory Opinion Scrutinised“, Leiden Jour-
nal of International Law, vol. 24 (2), 2011, стр. 355-383.

45) С обзиром на правну природу основа статуса Косова као територије под међународном 
управом у саставу Републике Србије, статус Косова може бити измењен једино изменом 
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Alek san dar V. Ga jic

LE GAL BA SIS OF THE STA BI LI SA TION  
AND AS SO CI A TION AGRE E MENT BET WEEN 
THE EURO PEAN UNION AND KO SO VO* AND 

PO SI TION OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
Pro po sal of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we-

en the Euro pean Union and the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity, 
of the one part, and Ko so vo*, on the ot her part, (the SAA with Ko so vo) 
ra i ses a num ber of is su es con nec ted with the qu e sti on of the sta tus of 
Ko so vo. Sin ce Ko so vo is not a sta te in ac cor dan ce with the in ter na-
ti o nal law, and sin ce con clu sion of the SAA with Ko so vo is wit ho ut 
pre ju di ce to the EU mem ber sta tes po si tion on the sta tus of Ko so vo nor 
re pre sent re cog ni tion of Ko so vo, the key qu e sti on is the qu e sti on of the 
le gal ba sis for the con clu sion of the SAA with Ko so vo, sin ce Ar tic le 
217 of the Tre aty on the Fun cti o ning of the EU re ser ve con clu sion of 
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the as so ci a tion agre e ments only for sta tes and in ter na ti o nal or ga ni za-
ti ons.

The aut hor al so con si ders the is sue of pos si ble ro le of the UN-
MIK and the Re pu blic of Ser bia in the pro cess of con clu sion of the 
SAA with Ko so vo and con se qu en ces of its con clu sion on the fi nal set-
tle ment of the Ko so vo sta tus.

Key words: Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment, Euro pean Union, Ko so-
vo, Re pu blic of Ser bia, Se cu rity Co un cil Re so lu tion 1244 (1999), Ar-
tic le 217 of the Tre aty on Fun cti o ning of the Euro pean Union

* Овај рад је примљен 23. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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