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Pи та ње ре ги о нал не са рад ње на За пад ном Бал ка ну је те ма ко ја 
је би ла пред мет мно гих ди ску си ја, као и циљ кон крет них по-

ли тич ких пла но ва. Као ре зул тат, зе мље ре ги о на су се мно го бли же 
по ве за ле кроз раз ли чи те об ли ке са рад ње не го што је то ра ни је био 
слу чај, што пред ста вља успјех. Ка да се по ре ди са да шња си ту а ци ја 
са си ту а ци јом из 2000. го ди не, мо же се уочи ти да по сто је зна чај-
ни по ма ци на ко је и зе мље ре ги о на и зе мље ко је по ма жу њи хо ву 
са рад њу мо гу да бу ду по но сне. За пад ни Бал кан пред ста вља ре ги-
он ко ји про ла зи кроз про цес тран зи ци је по чи ње по сли је рат ни еко-
ном ски раз вој и гдје ме ђу соб на са рад ња пред ста вља из бор, а не 
по след њу шан су.1) 

У ју ну 2005. го ди не, ми ни стри од го вор ни за тр го ви ну у Ју-
го и сточ ној Евро пи и ме ђу на род ни екс пер ти Пак та за ста бил ност 
чи ни ли су рад ну гру пу за тр го вин ску ли бе ра ли за ци ју ко ја је олак-
ша ла при пре му за за кљу че ње Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни као 
за мје ну за 32 би ла те рал на спо ра зу ма ко ја су би ла на сна зи од 2001. 
го ди не. Иако су  би ла те рал ни спо ра зу ми о сло бод ној тр го ви ни би-
ли успје шни у сми слу по ве ћа ња тр го ви не ме ђу др жа ва ма пот пи-
сни ци ма, тро шко ви за вла де и тро шко ви за тр го ви ну као и стра не 
ин ве сти то ре оци је ње ни су као огра ни ча ва ју ћи фак тор тр го ви не и 
ин ве сти ци ја. У мар ту 2006. го ди не чла но ви рад не гру пе Пак та за 
ста бил ност су пре по ру чи ли да се за кљу чи је дан уго вор по узо ру 
на Цен трал но е вроп ски спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни, ко ји је на-
стао у ра ним 90-им го ди на ма из ме ђу зе ма ља Цен трал не Евро пе, 
као при пре ма за при сту па ње Европ ској уни ји. Пре го во ри су би ли 
фор мал но по кре ну ти у апри лу 2006. го ди не  уз по др шку Европ ске 
Ко ми си је и Пакт за ста бил ност. 

Да на 19. де цем бра 2006. го ди не, до пу њен Спо ра зум ЦЕФ ТА 
2006.  су пот пи са ле Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, Ма-
ке до ни ја, Мол да ви ја, Цр на Го ра, Ср би ја и Ује ди ње не на ци је При-
вре ме на ад ми ни стра тив на ми си ја на Ко со ву (УН МИК) у име Ко со-
ва.2) Глав ни ци ље ви су би ли, из ме ђу оста лог, про ши ре ње тр го ви не 

1) Ми ли ца Де ле вић, CEF TA 2006 – део ре ги о нал не са рад ње (еко ном ски стуб про це са 
по ли тич ке ста би ли за ци је ре ги о на), у збор ни ку: Цефта2006.изазовиимогућности 
(при ре дио Вла ди мир Ме ђак), ISAC фонд, Бе о град, 2011, стр. 7. 

 До ступ но на стра ни ци: http://www.isac-fund.org/dow nlo ad/E-CEF TA_SRP.pdf.
2) У скла ду са Ре зо лу ци јом 1244 Са вје та без бјед но сти Ује ди ње них на ци ја.
 На кон ра ти фи ка ци је ЦЕФ ТА 2006. је сту пи ла на сна гу 26. ју ла 2007. го ди не са пет пот-

пи сни ка (Ал ба ни ја, Ма ке до ни ја, Мол да ви ја, Цр на Го ра и УН МИК / Ко со во), за Хр ват-
ску 22. ав гу ста 2007. го ди не,  у Ср би ји је сту пи ла на сна гу 24. ок то бра 2007. го ди не, а 
за Бо сну и Хер це го ви ну 22. но вем бра 2007. го ди не.
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ро бом и услу га ма и под сти ца ње ин ве сти ци ја пу тем фер, тр жи-
шних пра ви ла, ко ји ма би се ели ми ни са ле пре пре ке у тр го ви ни из-
ме ђу зе ма ља и обез би је ди ла од го ва ра ју ћа за шти та ин те лек ту ал них 
имо вин ских пра ва у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Она та-
ко ђе укљу чу је ја сне и ефи ка сне про це ду ре за рје ша ва ње спо ро ва и 
олак ша ва по сте пе но ус по ста вља ње зо не сло бод не тр го ви не. Спо-
ра зум је у пот пу но сти у скла ду са пра ви ли ма СТО и про це ду ра ма 
и про пи си ма Уни је.3) 

Пред сје да ва ње ЦЕФ ТОМ 2006. се ро ти ра го ди шње од 1. ја ну а-
ра. У 2013. го ди ни Цеф том 2006. пред сје да ва Бо сна и Хер це го ви на 
а у 2014. го ди ни Ре пу бли ка Хр ват ска.4)

ЦЕФ ТОМ 2006. ство рен је оквир за уна при је ђе ну тр го вин ску 
раз мје ну из ме ђу зе ма ља ре ги о на ка ква ни је ви ђе на од 1991. го ди не. 
Европ ска пер спек ти ва је би ла и оста ла глав ни под сти цај за ре ги-
о нал ну са рад њу. Са ма Уни ја је из гра ђе на на осно ва ма ре ги о нал не 
са рад ње. Евро па ка кву зна мо да нас кон стру и са на је на оста ци ма 
Евро пе по сли је Дру гог свјет ског ра та, ко ји под сје ћа ју на зе мље За-
пад ног Бал ка на у 2000. го ди ни. Из те си ту а ци је она је успје ла да 
про на ђе пут опо рав ка и ус по ста вља ња ми ра упра во кроз ре ги о нал-
ну са рад њу и еко ном ску ин те гра ци ју. Ве ли ке ет нич ке раз ли ке, као 
и не по вје ре ње ко је је усли је ди ло по сли је ра та би ли су ве о ма слич-
ни си ту а ци ји у ко јој су се на шле др жа ве За пад ног Бал ка на на кон 
2000. го ди не. Еко ном ска ин те гра ци ја је до ве ла до тран сфор ма ци је 
бив ших не при ја те ља у бу ду ће по слов не парт не ре, фор ми ра ју ћи од-
нос за сно ван на за јед нич ким ин те ре си ма и про фи ту. 5) Ге о граф ска 
бли зи на тре ба да под стак не зе мље ре ги о на на ве ћу са рад њу, при је 
све га у ме ђу соб ној тр го ви ни, умје сто да при мат бу де тр го вин ска 
раз мје на са зе мља ма ван ре ги о на. 

3) По гле да ти: Agre e ment on amend ment of and ac ces sion to the Cen tral Euro pean Free Tra de 
agre e ment: До ступ но на стра ни ци: http://www.cef ta2006.com/si tes/de fa ult/fi les/CEF TA-
MA IN TEXT2006.pdf

 По гле да ти: An nex 1 to the agre e ment on amend ment of and ac ces sion to the Cen tral Euro-
pean Free Tra de Agre e ment - Con so li da ted Ver sion of the Cen tral Euro pean Free Tra de Agre-
e ment (CEF TA 2006.) стр. 3-10. До сту пан на стра ни ци:

 http://www.cef ta2006.com/si tes/de fa ult/fi les/tra de/ANN1CEF TA%202006%20Fi nal%20
Text.pdf

 По гле да ти: CEF TA We ek 2011. Cen tral Euro pean Free Tra de Agre e ment 22-23 No vem ber 
2011., Sum mary and Hig hlights, pri pre mi li Marc Mar ti nant and Cat he ri ne De vlin, Cef ta Sec-
re ta ri at, OECD, Pa ris, ja nu ary 2012.

 http://cef ta2006.com/si tes/de fa ult/fi les/CEF TA%20We ek%202011%20Re port.pdf
4) Ви ше о то ме на зва нич ној ин тер нет стра ни ци:  http://www.cef ta2006.com/cha ir-of fi ce 
5) Исто: стр. 8.
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Основ ни до при нос Спо ра зу ма ЦЕФ ТА 2006.6) зе мља ма За пад-
ног Бал ка на мо же се из ра зи ти кроз по ве ћа ње роб не раз мје не из ме-
ђу зе ма ља чла ни ца ЦЕФ ТА 2006. Ме ђу на род на тр го ви на не за ви си 
од во ље не ке зе мље да бу де или не бу де ак тив ни уче сник, већ је то 
ну жност. Је дан од усло ва за оства ри ва ње бр жег при вред ног раз во ја 
је у из ла га њу соп стве не еко но ми је ути ца ји ма са свјет ског тр жи-
шта. Што је зе мља ма ња и, уз то, еко ном ски не раз ви је ни ја, уто ли ко 
су ве ће по тре бе ње ног отва ра ња пре ма ино стран ству. Ка рак те ри-
стич но је да зе мље ре ги о на пред ста вља ју ма ле еко но ми је, на при-
бли жно истом ни воу раз во ја и са не до вољ но раз ви је ном кон ку рен-
ци јом.  Спо ра зу мом ЦЕФ ТА 2006. оства ру је се знат но по вољ ни ји 
при ступ пред у зе ћа на тр жи шту ре ги о на, што ће до при ни је ти по ра-
сту раз мје не из ме ђу зе ма ља. 

НАСТАНАКИРАЗВОЈ

ЦЕФ ТА 2006. (Цен трал но е вроп ски спо ра зум о сло бод ној тр-
го ви ни (*еng. Cen tral Euro pean Free Tra de Agre e ment) је тр го вин-
ски спо ра зум из ме ђу Ал ба ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до ни је, 
Мол да ви је, Ср би је, УН МИ КА-а у име Ко со ва и Ме то хи је, Хр ват-
ске и Цр не Го ре. 

Кључ не фа зе у под сти ца њу тр го ви не у ре ги о ну За пад ног Бал-
ка на би ле су: пот пи си ва ње Ме мо ран ду ма о ра зу ми је ва њу о тр го-
вин ској ли бе ра ли за ци ји у ре ги о ну, 2001. го ди не, за тим пот пи си ва-
ње 32 би ла те рал на спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни и пот пи си ва-
ње Цен трал но е вроп ског спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни (ЦЕФ ТЕ 
2006.). 

Спо ра зум је у пот пу но сти у скла ду са пра ви ли ма Свјет ске тр-
го вин ске ор га ни за ци је (СТО), као и са оба ве за ма ко је уго вор не 
стра не има ју пре ма Европ ској уни ји. ЦЕФ ТА 2006. је за ми је ни ла 
мре жу од 32 би ла те рал на спо ра зу ма ко ји су ре гу ли са ли тр го вин ске 
од но се у ју го и сточ ној Евро пи.  

КАРАКТЕРИСТИКЕИЦИЉЕВИ

Глав не ка рак те ри сти ке ЦЕФ ТЕ 2006. су: ус по ста вља ње зо не 
сло бод не тр го ви не, пре у зи ма ње уго во ре них кон це си ја из прет-

6) Ка рак те ри сти ке и по год но сти Спо ра зу ма ЦЕФ ТА 2006.: http://www.kom beg.org.rs/Ko-
mo ra/Op sta.aspx?ve za=3096

 Зва нич ни сајт ЦЕФ ТА 2006. До сту пан на стра ни ци : http://www.cef ta2006.com/
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ход на 32 би ла те рал на Спо ра зу ма, укла ња ње ца ри на на ин ду стриј-
ске про из во де до 1. ја ну а ра 2007. го ди не, сма њи ва ње и по сте пе но 
укла ња ње не ца рин ских ба ри је ра (НТБ), по себ не ца ри не за по љо-
при вред не про из во де ка ко је утвр ђе но у анек си ма спо ра зу ма, уво-
ђе ње но вих обла сти у спо ра зум, као што су тр го ви на услу га ма, ин-
ве сти ци је, ин те лек ту ал на сво ји на и јав не на бав ке, уз де таљ ни је де-
фи ни са ње под руч ја об у хва ће них прет ход ним ЦЕФ ТА спо ра зу мом.

Ци ље ви ЦЕФ ТЕ 2006. су: кон со ли да ци ја у јед ном спо ра зу му 
по сто је ћег ни воа ли бе ра ли за ци је тр го ви не по стиг ну тог кроз мре-
жу би ла те рал них спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни ко ји су већ би ли 
за кљу че ни из ме ђу зе ма ља За пад ног Бал ка на, по бољ ша ње усло ва 
за да ље под сти ца ње ула га ња укљу чу ју ћи ди рект на стра на ула га-
ња, ши ре ње тр го ви не ро ба ма и услу га ма, те уна пре ђи ва ње ула га ња 
кроз пра вич на, ја сна, ста бил на и пред ви дљи ва пра ви ла, уки да ње 
ба ри је ра и по ре ме ћа ја у тр го ви ни, те олак ши це у кре та њу ро ба у 
тран зи ту и пре ко гра нич но кре та ње ро ба и услу га из ма ђу те ри то-
ри ја зе ма ља чла ни ца, оси гу ра ње пра вед них усло ва кон ку рен ци је 
ко ји ути чу на тр го ви ну и ула га ња и по сте пе но отва ра ње тр жи шта 
јав них на бав ки др жа ва чла ни ца, оси гу ра ње од го ва ра ју ће за шти те 
пра ва ин те лек ту ал ног вла сни штва у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма, оси гу ра ње ефи ка сне про це ду ре за про во ђе ње и при мје ну 
спо ра зу ма из ме ђу зе ма ља чла ни ца, до при нос хар мо нич ном раз во ју 
и про ши ре њу свјет ске тр го ви не;7)

ПРЕДНОСТИЦЕФТЕ2006.УОДНОСУ
НАПРЕТХОДНЕБИЛАТЕРАЛНЕСПОРАЗУМЕ

Та бе ла (1) Цеф та 2006. на су прот би ла те рал ним спо ра зу ми ма8)

ЦЕФ ТА 2006.  НА СУ ПРОТ БИ ЛА ТЕ РАЛ НИМ СПО РА ЗУ МИ МА
ЦЕФТА2006. БИЛАТЕРАЛНИСПОРАЗУМИ
1 СПО РА ЗУМ

Један споразум данас регулише 
услове трговине у региону Западног 
Балкана плус Молдавији.

32 БИ ЛА ТЕ РАЛ НА СПО РА ЗУ МА
32 споразума су сваки на свој начин 
уређивали услове трговине у региону.

7) Спо ра зум о из мје ни и при сту па њу Цен трал но е вроп ском спо ра зу му о сло бод ној тр го-
ви ни (ЦЕФ ТА 2006): Ми ни стар ство спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са, Са ра је во, 
ав густ 2007. стр. 6.

8) Ко мен тар на од ред бе спо ра зу ма о из мје ни и при сту па њу Цен трал но е вроп ском спо ра зу-
му о сло бод ној тр го ви ни (ЦЕФ ТА 2006): Ми ни стар ство спољ не тр го ви не и еко ном ских 
од но са, Са ра је во, де цем бар 2007. стр. 13-14.
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ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВИХ  
ИН ДУ СТРИЈ СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пренесене су царинске концесије 
из билатералних споразума. 
Сви индустријски производи су 
либерализовани.

ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВИХ  
ИН ДУ СТРИЈ СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Уговорена либерализација свих 
индустријских производа.

ДО ДАТ НА ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пренесене су царинске концесије 
из билатералних споразума и 
договорен почетак преговора о даљој 
либерализацији. Посебно значајно за 
Босну и Херцеговину је да и друге 
стране либерализују трговину ових 
производа.

ДЈЕ ЛИ МИЧ НА ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Зависно од споразума до споразума 
у региону у региону је била 
билатерално уговорена дјелимична 
или потпуна либерализација 
трговине пољопривредним 
производима.

НЕМАКОЛИЧИНСКИХ
ОГРАНИЧЕЊА

НЕМАКОЛИЧИНСКИХ
ОГРАНИЧЕЊА

НЕ МА ИЗ ВО ЗНИХ  
СУБ ВЕН ЦИ ЈА

По себ но ва жна од ред ба за Бо сну 
и Хер це го ви ну јер је у про шло сти 
при мје ном би ла те рал них спо ра зу ма 
не ко ли ко пу та би ла из ло же на суб вен-
ци о ни са ном из во зу из дру гих зе ма ља.

НЕ МА ЕКС ПЛИ ЦИТ НЕ ЗА БРА НЕ 
КО РИ ШТЕ ЊА ИЗ ВО ЗНИХ  

СУБ ВЕН ЦИ ЈА
Јасно не постојање забране је 
доводило до ситуација различитог 
тумачења, па тиме и примјене 
извозних субвенција за које се сматра 
да имају највећи реметилачки утицај 
на трговину.

НЕ МА ФИ СКАЛ НЕ  
ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

Одредбе су допуњене експлицитном 
обавезом не само недискриминације 
већ и укидањем свих постојећих 
облика дискриминације.

НЕ МА ФИ СКАЛ НЕ  
ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

Непостојање експлицитне обавезе 
укидања постојећих облика 
дискриминације доводило је до 
различитог тумачења и њихове 
примјене дуги низ година, те сталног 
спорења у том смислу.

ТЕХ НИЧ КЕ БА РИ ЈЕ РЕ  
ТР ГО ВИ НИ

Одредбе су од посебне важности 
за Босну и Херцеговину. Посебно 
је побољшан механизам рјешавања 
свих питања везаних за техничке 
прописе и баријере, систем доношења 
прописа и благовременог међусобног 
извјештавања.

ТЕХ НИЧ КЕ БА РИ ЈЕ РЕ  
ТР ГО ВИ НИ

Одредбе које су се у пракси показале 
недовољним за рјешавање питања 
техничких баријера, које су у 
ситуацији либерализоване трговине 
временом постале главна баријера 
за пласман босанско-херцеговачких 
производа на тржишта земаља 
потписница споразума.

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА ШТИ ТЕ  
(ОП ШТЕ И ПО СЕБ НЕ ЗА ШТИТ НЕ 

МЈЕ РЕ, АН ТИ ДАМ ПИНГ,  
КОМ ПЕН ЗА ТОР НЕ И ДРУ ГЕ  

МЈЕ РЕ)
Значајно су побољшани механизми за 
увођење различитих заштитних мјера 
и реаговања на уведене мјере.

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА ШТИ ТЕ  
(ОП ШТЕ И ПО СЕБ НЕ ЗА ШТИТ НЕ 

МЈЕ РЕ, АН ТИ ДАМ ПИНГ,  
КОМ ПЕН ЗА ТОР НЕ И ДРУ ГЕ  

МЈЕ РЕ)
Били су недовољно прецизно 
дефинисани механизми примјене 
мјера и реаговања на мјере.
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НО ВА ТР ГО ВИН СКА  
ПИ ТА ЊА

Уведене су одредбе о инвестицијама, 
услугама, јавним набавкама и 
правима интелектуалног власништва. 
Посебно су важне одредбе за 
стварање атрактивног пословног 
окружења. 

НЕ МА ОД РЕД БИ О НО ВИМ  
ТР ГО ВИН СКИМ ПИ ТА ЊИ МА

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА РЈЕ ША ВА ЊЕ 
СПО РО ВА (КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ,  
МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА, АР БИ ТРА ЖА)

Уведени су нови механизми за 
рјешавање спорова и додатно 
прецизиране процедуре. То би 
требало омогућити брже, коначно 
рјешавање спорова, те увођење 
додатне дисциплине потписница 
ЦЕФТЕ у поштовању услова трговине 
који су уговорени.

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА РЈЕ ША ВА ЊЕ 
СПО РО ВА (КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ,  
МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА, АР БИ ТРА ЖА)

Механизам који се показао изузетно 
неефикасан, па су спорови трајали 
по неколико година, узрокујући 
штету, без адекватног механизма за 
поправљање стања.

ГЛАВНАОБИЉЕЖЈАСПОРАЗУМАЦЕФТА2006.

Глав ни раз ло зи за ини ци ра ње мул ти ла те рал ног спо ра зу ма 
ЦЕФ ТА 2006. су:

– ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и уна пре ђи ва ње раз вој них по тен-
ци ја ла ре ги о на,

– уво ђе ње је дин стве них пра ви ла (у од но су на зна чај не раз ли-
ке у би ла те рал ним спо ра зу ми ма) и по ве ћа ње си гур но сти за 
ин ве сти то ре (по ве ћа ње тран спа рент но сти и уни форм но сти, 
сма њи ва ње ком плек сно сти и ад ми ни стри ра ња), по ве ћа ње 
кон ку рент но сти, еко но ми је оби ма, про мје на ими џа ре ги о на, 
ве ћа си гур ност у при мје ни прав ног окви ра при ли ком им-
пле мен та ци је спо ра зу ма (мул ти ла те ра ли за ци ја пра ва и оба-
ве за, ар би тра же и слич но),

– упро шћа ва ње про це ду ра олак ша ва и сти му ли ше до ма-
ће и стра не ин ве сти то ре да ви ше ин ве сти ра ју у ре ги о-
ну и до при но си по ра сту ком плек сни јих ви до ва са рад-
ње као што су: за јед нич ка ула га ња, раз мје на струч них 
ка дро ва, тех нич ке ино ва ци је и за јед нич ки на ступ на 
тре ћим тр жи шти ма,

– при пре ма за члан ство у ЕУ (ре ги о нал на са рад ња као 
услов за на пре до ва ње у про це су ин те гра ци је) и на чин 
да се уво ди ac qu is com mu na u ta i re(ко му ни тар но пра во) 
на сек тор ском ни воу,
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– олак ша ва ње кри те ри ју ма про ши ре ња (члан ство у СТО и за-
кљу че ни ССП) и мо ди фи ка ци ја до са да шњег ЦЕФ ТА 2006. 
спо ра зу ма (уво ђе ње но вих обла сти као што су услу ге, ин те-
лек ту ал на сво ји на и ин ве сти ци је ве за не за тр го ви ну, уво ђе-
ње но вих про це ду ра, пер спек ти ва ин сти ту ци о нал ног осна-
жи ва ња – се кре та ри јат) пред ста вља ју зна чај но уна пре ђи ва-
ње овог ре ги о нал ног аран жма на,

– ли бе ра ли зо ва на тр го ви на обез бје ђу је ши ри кон текст за за-
јед нич ко енер гет ско тр жи ште у ју го и сточ ној Евро пи и за 
ко ор ди ни са ни раз вој тран спор та, тран спорт не ин фра струк-
ту ре и ин фра струк ту ре за за шти ту жи вот не сре ди не,

– по др шка ко ју мул ти ла те рал ном спо ра зу му пру жа ју Европ-
ска ко ми си ја, Пакт за ста бил ност ју го и сточ не Евро пе, Свјет-
ска тр го вин ска ор га ни за ци ја и Свјет ска бан ка, као и де вет 
раз ви је них зе ма ља ко је га по др жа ва ју,

– ре фор ме у ре жи му ре ги о нал не тр го ви не и од го ва ра ју ће 
ускла ђи ва ње на ци о нал них тр го вин ских ре жи ма, ни су до-
вољ ни за по раст тр го ви не и ин ве сти ци ја. По треб но је на-
ста ви ти и убр за ти ре фор ме, по себ но струк тур не про мје не, 
да би се зе мље у ре ги о ну оспо со би ле за кон ку рен ци ју на 
свјет ском тр жи шту и по себ но тр жи шту Европ ске уни је,

– за успјех овог тр го вин ског спо ра зу ма по треб ни су ши ро ка 
по пу ла ри за ци ја и на гла ша ва ње зна ча ја при мје не спо ра зу ма 
за по ли тич ку ста би ли за ци ју и по ми ре ње у ре ги о ну,

– ре зул тат по зи тив них про мје на ко је до но си но ви спо ра зум 
ЦЕФ ТА 2006. је по ве ћа ње кон ку рент но сти ро ба и услу га из 
ре ги о на, по раст из во за и за по сле но сти, што би тре ба ло да 
до ве де до по ра ста жи вот ног стан дар да у чи та вом ре ги о ну. 
Ди ја го нал на ку му ла ци ја по ри је кла про из во да пред ста вља 
стра те шки циљ Уни је и пр ви ко рак у том прав цу је ус по-
ста вља ње зо не ди ја го нал не ку му ла ци је из ме ђу Европ ске 
уни је и зе ма ља За пад ног Бал ка на чи ме се ства ра пот пу но 
но ви кон текст за тр го ви ну и раз вој у ре ги о ну. Оче ку је се да 
зе мље ре ги о на при ла го де сво је тр го вин ске по ли ти ке но во-
на ста лом ли бе рал ном ре ги о нал ном и европ ском кон тек сту, 
што би има ло по зи ти ван ути цај на тр го ви ну и ин ве сти ци је у 
ре ги о ну и олак ша ло ње го ву европ ску ин те гра ци ју.9)

9)  Ви ше о то ме на зва нич ној ин тер нет стра ни ци:  http://www.cef ta2006.com
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Пред но сти ЦЕФ ТЕ 2006. су у то ме да је овај спо ра зум ство рио 
исте усло ве тр го ви не у ци је лом ре ги о ну За пад ног Бал ка на. Зе мље 
ре ги о на да нас мо гу у по зна тим усло ви ма има ти ду го роч ни је пла-
но ве по слов них ак тив но сти без то га да се ре жим тр го ви не раз ли-
ку је од зе мље до зе мље као што је то био слу чај са 32 би ла те рал на 
спо ра зу ма.10)

По ве зи ва ње ре ги о на на овај на чин да је шан су за кон со ли да-
ци ју из ну тра и по вољ ни ју по зи ци ју пре ма дру ги ма. По ве за но тр-
жи ште је при влач ни је стра ним, али и до ма ћим ула га чи ма у од но су 
на ма ла и сег мен ти ра на тр жи шта.  Ге о граф ски по ло жај ре ги о на је 
вр ло спе ци фи чан те би из о ста нак из ван ове зо не сло бод не тр го ви-
не зна чио до во ђе ње при вре де у те шку по зи ци ју. 

Кон цепт тзв. ди ја го нал не ку му ла ци је11) по ри је кла ро бе (од-
но сно ку му ли ра ње по ри је кла ро бе ви ше зе ма ља у ре ги о ну ко ја 
ће има ти ста тус до ма ћег по ри је кла) је нај ве ћа пред ност ЦЕФ ТЕ 
2006.. „При мје на ди ја го нал не ку му ла ци је по ри је кла ро бе у тр го ви-
ни из ме ђу зе ма ља у ре ги о ну, пре ма од ред ба ма Спо ра зу ма ЦЕФ ТА 
2006., зна чи да се ком по нен те с по ри је клом парт не ра (по слов ни 
парт нер-фир ма из ре ги о на) тре ти ра ју као до ма ће по ри је кло.“12)

При је све га ЦЕФ ТА 2006. ку му ла ци ја, а по том и ку му ла ци ја са 
Европ ском уни јом да је шан су до ма ћој при вре ди да уз ни жи сте пен 
об ра де и пре ра де ре про ма те ри ја ла ње ни про из во ди стек ну по ри је-

10) Ви ше о то ме по гле да ти код: An ne Wil len berg: ThePromotionofRegionalEconomicInte
grationintheEU’sNeighbourhood:CEFTA2006andtheAgadirAgreement, Bru ges Re gi o-
nal In te gra tion & Glo bal Go ver nan ce Pa pers, BRIGG Pa per 5/2009.

11) Ди ја го нал на ку му ла ци ја омо гу ћа ва да ком по нен те ко је су по треб не за до ма ће про из во-
де узи ма мо из ци је лог ре ги о на и да се фи нал ни про из вод про из ве ден у Ср би ји из ве зе 
као до ма ћи у све зе мље пот пи сни це спо ра зу ма ЦЕФ ТА 2006. без пла ћа ња ца ри не. На 
при мјер, ЦЕФ ТА омо гу ћа ва да ви но ко је се прoизведе у Ср би ји пу ни у фла ше уве зе-
не из Хр ват ске и по том сло бод но пла си ра на тр жи ште зе ма ља ЦЕФ ТА 2006., јер су у 
Ср би ји ура ђе не рад ње ко је пре ва зи ла зе ми ни мал не опе ра ци је де фи ни са не тим спо ра-
зу мом. Ве ћа при мје на ди ја го нал не ку му ла ци је усло ви ла би по ве ћа ње про из вод ње и 
про ши ре ње асор ти ма на, по бољ ша ла роб ну раз мје ну и из во зни по тен ци јал при вре де и 
по бољ ша ла оп шти еко ном ски раз вој ре ги о на. Уко ли ко про из вод или не ка си ро ви на из 
јед не зе мље ЦЕФ ТА 2006. у дру гој зе мљи бу де до ра ђен или об ра ђен про ми је ни ће сво је 
по ри је кло и у дру гу зе мљу у окви ру ЦЕФ ТА 2006. би ће из ве зен као про из вод те зе мље. 
Ако би сље де ћа уво зни ца по но во тај про из вод до ра ди ла опет би про ми је нио по ри је кло. 
По ри је кло про из во да је из др жа ве чла ни це ЦЕФ ТЕ 2006. у ко јој је про из вод до вр шен.

12)  Изазовиевропскихинтеграција:часописзаправоиекономијуевропскихинтеграција, 
Слу жбе ни гла сник Бе о град, 2010, стр. 103.
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кло и ко ри сте уго во ре ну пре фе рен ци јал ну ца рин ску сто пу, ко ја је 
нај че шће ну ла.

ЦЕФ ТА 2006. је од по себ ног зна ча ја за спољ но тр го вин ску 
раз мје ну зе ма ља ре ги о на За пад ног Бал ка на. Нај ва жни ја пред ност 
овог мул ти ла те рал ног спо ра зу ма је што ће учи ни ти ре ги он атрак-
тив ни јим за стра на ула га ња. 

Зна чај ЦЕФ ТЕ 2006. за ре ги он За пад ног Бал ка на огле да се у 
по ве ћа њу атрак тив но сти за стра на ула га ња, што тре ба да до ве де 
до бр жег по ве зи ва ња са Европ ском уни јом. Ре ги он у том про це су 
има при ли ку да се так ми чи на ши рем европ ском тр жи шту и у то ме 
по ста не успје шни ји и кон ку рент ни ји. Још се мо ра ра ди ти на успје-
шно сти ели ми ни са ња не ца рин ских пре пре ка, ре фор ми тех нич ког 
за ко но дав ства, ме ђу соб ном при зна ва њу сер ти фи ка та, ве ћој при-
мје ни ди ја го нал не ку му ла ци је по ри је кла ро бе, ак тив но сти ма у ве-
зи са ли бе ра ли за ци јом у обла сти ма из ЦЕФ ТЕ 2006. по пут услу га, 
ин ве сти ци ја, јав них на бав ки те ин те лек ту ал не сво ји не. Ве ћа при-
мје на ди ја го нал не ку му ла ци је у ре ги о ну За пад ног Бал ка на тре ба ло 
би да до ве де до по ве ћа ња про из вод ње и за по сле но сти, ве ће кон ку-
рент но сти и тр го ви не, ве ћих ин ве сти ци ја и оп штег раз во ја. 

***

ЦЕФ ТА 2006. је омо гу ћи ла ства ра ње усло ва за ја ча ње ме ђу-
ре ги о нал не са рад ње. Нај ве ћи обим тр го вин ске раз мје не у ре ги о ну 
За пад ног Бал ка на се од ви ја из ме ђу бив ших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка код ко јих по сто ји исто риј ска ме ђу за ви сност, док су Ал ба-
ни ја и Ма ке до ни ја знат но ма ње укљу че не у ре ги о нал не то ко ве 
раз мје не. Ја сно је да раз мје на из ме ђу зе ма ља ре ги о на ни је ни на 
при бли жно истом ни воу као у окви ру не ка да шње за јед нич ке др жа-
ве, али због кул ту ро ло шких слич но сти, ста рих при вред них ве за и 
пре по зна ва ња роб них мар ки од стра не по тро ша ча тр го ви на је знат-
но олак ша на. 

Овај Спо ра зум је про је кат Европ ске уни је чи ји је циљ по бољ-
ша ње са рад ње ме ђу зе мља ма За пад ног Бал ка на. У том сми слу и 
до би ја ње фи нан сиј ске по мо ћи као и бр зи на при бли жа ва ња Европ-
ској уни ји, ће у зна чај ној мје ри за ви си ти од тр го вин ске са рад ње са 
су сјед ним зе мља ма.
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ManjaDjuric
EFFECTSOFCEFTA2006.ONWESTERNBALKANS

Resume
CEFTA 2006. has contributed to regional cooperation
byincreasingtheattractivenessof theregionforforeign
investment,leadingtoafasterconnectionwiththeEuro
peanUnion.Regionalcooperationiseliminatenontariff
barriers,ledtothereformoftechnicallegislation,mutual
recognitionofcertificates,higherapplicationofdiagonal
cumulationoforigin,andvariousotheractivitiesrelated
totheliberalizationoftheCEFTAareassuchasservices,
investment,publicprocurementandintellectualproperty.
WiderapplicationofdiagonalcumulationintheWestern
Balkansregionleadstoanincreaseinproductionandem
ployment, greater competitiveness and trade, increased
investment and overall economic development. CEFTA
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2006.hasenabledthecreationofconditionsforstrengthe
ning interregional cooperation. The largest volume of
tradeintheregiontakesplacebetweentheformerYugo
slavrepublics,whichhaveahistoricalcorrelation,while
AlbaniaandMacedoniaaremuchlessinvolvedinregio
naltradeflows.Itisclearthattradebetweenthecountri
esoftheregionisnotonthesamelevelasintheformer
commonstate,butbecauseofculturalsimilaritiesandold
economictiesandbrandrecognitionbyconsumerstrade
isgreatlyfacilitated.
KeyWords:CEFTA2006.,regionalcooperation,theWe
sternBalkans.
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