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ДејанМировић

ЕУ, РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА  
И РУ СКА ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА У КОН ТЕК СТУ  

ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊА И ПРИ МЕ НЕ  
МЕ ЂУ НА РОД НИХ СПО РА ЗУ МА  

И УГО ВО РА

Са же так

ЕУ де це ни ја ма во ди уса гла ше ну еко ном ску по ли ти ку 
пре ма дру гим су бјек ти ма ме ђу на род ног пра ва. Ср би ја же ли 
да по ста не чла ни ца ЕУ и већ је до би ла ста тус кан ди да та за 
члан ство због че га ће би ти у оба ве зи да им пле мен ти ра од
ред бе уго во ра ко је је ЕУ за кљу чи ла са дру гим су бјек ти ма ме
ђу на род ног пра ва. Та чи ње ни ца је од из у зет ног зна ча ја ка да 
се има ју у ви ду уго во ри ко ји ре гу ли шу за јед нич ку еко ном ску 
по ли ти ку ЕУ пре ма др жа ва ма по пут НР Ки не и Ру ске Фе
де ра ци је. У том кон тек сту на ста вак европ ских ин те гра ци ја 
за Ср би ју ће зна чи ти и исту па ње из Спо ра зу ма о сло бод ној 
тр го ви ни са РФ.
Кључ не ре чи: ЕУ, Ре пу бли ка Ср би ја, Ру ска Фе де ра ци ја, ме ђу

на род но пра во, ца рин ски са вез
                                    

Европ ска уни ја и ме ђу на род ни уго во ри

Европ ска уни ја (и ЕЗ пре ње не), као над на ци о нал на ор-
га ни за ци ја ко ја оку пља 27 др жа ва, не за кљу чу је уго во ре и 
спо ра зу ме са мо са по је ди нач ним др жа ва ма, већ и са ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма. Ја сно је да су и ти спо ра зу ми и 
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уго во ри, из во ри аки ко му ни те ра и да срп ски за ко но да вац и 
на уч ни ис тра жи ва чи (ра ди пра вил не при ме не аки ко му ни-
те ра) мо ра ју да их ана ли зи ра ју. О уго во ри ма у ме ђу на род-
ном пра ву проф. др Сте ван Ђор ђе вић пи ше: ‘’Ви ше стра ни 
уго во ри пред ста вља ју об лик уре ђе ња за све оп шту са рад њу 
на ме ђу на род ном пла ну. Ево де фи ни ци је сро че не у на цр ту 
Беч ке кон вен ци је о пра ву уго во ра из 1969. го ди не (пред лог 
ни је са др жан у ко нач ном тек сту Кон вен ци је): ‘Из раз – оп шти 
ви ше стра ни уго вор’ од но си се на ви ше стра ни уго вор ко ји се 
ти че оп штих пра ви ла ме ђу на род них пра ва и од но си се на 
пи та ња од оп штег ин те ре са за скуп др жа ва’’.1 Проф. др Ми-
лен ко Кре ћа и проф. др Ми лан Па у но вић из но се де фи ни ци ју 
ме ђу на род них спо ра зу ма Аме рич ког ин сти ту та за пра во из 
1965. го ди не: ‘’Ме ђу на род ни спо ра зум озна ча ва спо ра зум из-
ме ђу др жа ве или ме ђу на род них ор га ни за ци ја пу тем ко га се 
из ра жа ва на ме ра да се ство ре, из ме не или по твр де од но си по 
ме ђу на род ном пра ву’’.2

Европ ска уни ја (ЕЗ) је за кљу чи ла ви ше ме ђу на род них 
спо ра зу ма са дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и др жа-
ва ма. Ме ђу тим, пре на во ђе ња нај ва жни јих, тре ба ис та ћи и 
јед ну спе ци фич ну чи ње ни цу. ЕУ ни је чла ни ца Свет ске тр го-
вин ске ор га ни за ци је иако има огро ман ути цај на пре го во ре 
ко ји се во де под окри љем те ор га ни за ци је. Де змон Ди нан о 
то ме пи ше: ‘’Европ ска уни ја је је дан од два ‘бок се ра те шке 
ка те го ри је’ у СТО; дру ги су Сје ди ње не Др жа ве. Па ра док сал-
но, ЕУ ни је уго вор на стра на WTO (ни ти је ика да би ла уго-
вор на стра на GATT-а). Са мо је за хва љу ју ћи уго вор ним оба-
ве за ма ње них др жа ва чла ни ца да де лу ју као јед на у ме ђу на-
род ној тр го вин ској аре ни (оба ве за ко ја до но си со лид не по ли-
тич ке и еко ном ске пред но сти) ЕУ de fac to чла ни ца WTO’’.3 
Ово је очи глед но тач на тврд ња. Иако ЕУ ни је чла ни ца СТО, 
све др жа ве ко је чи не ЕУ је су. То зна чи да су др жа ве чла ни-

1 Ђор ђе вић С., Увод у ме ђу на род но пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2007, 
стр. 171. Прoф. др Сте ван Ђор ђе вић ис ти че да пој мо ве уго вор и спо ра зум 
тре ба по сма тра ти као си но ни ме. О ме ђу на род ним спо ра зу ми ма ви ди и: Ме-
до вић В., Ме ђу на род ни спо ра зу ми у пра ву Европ ске уни је, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2009.

2 Кре ћа М., Па у но вић. М., Прак ти кум за ме ђу на род но јав но пра во, До си је, Бе-
о град, 2002, стр. 412.

3 Ди нан Д., Све бли жа Уни ја: увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла-
сник, 2009, стр. 495.
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це ду жне да во де је дин стве ну по ли ти ку у тој ор га ни за ци ји. 
Из то га про из и ла зе фак тич ке оба ве зе и пра ва за све чла ни-
це ЕУ и, сход но то ме, прав ни про пи си (пре све га, ца рин ски 
и у обла сти при ме не не ца рин ских ба ри је ра) ко ји их пра те. 
Да кле, и пра ви ла и спо ра зу ми уну тар СТО су јед на вр ста из-
во ра европ ског пра ва. То за ко но да вац у Ре пу бли ци Ср би ји 
мо ра да има у ви ду (Ре пу бли ка Ср би ја го ди на ма по ку ша ва да 
по ста не чла ни ца СТО).

Ве о ма ва жан спо ра зум ко ји је ути цао на еко ном ски и 
прав ни си стем ЕУ/ЕЗ је онај за кљу чен са Европ ским удру же-
њем за сло бод ну тр го ви ну (ЕFTA) 1990. го ди не. Спо ра зум је 
фор ми рао Европ ски еко ном ски про стор (EEA) 1994. го ди не. 
Де змон Ди нан ис ти че у том кон тек сту: ‘’Европ ски еко ном-
ски про стор (EEA) про ши ру је је дин стве но тр жи ште ЕУ на 
три од че ти ри др жа ве Европ ског удру же ња за сло бод ну тр-
го ви ну (ЕFTA): Исланд, Лин хе штајн и Нор ве шку. Швај цар-
ска, че твр та чла ни ца Европ ског удру же ња за сло бод ну тр-
го ви ну, од лу чи ла је да не уђе у EEA на кон ре фе рен ду ма о 
том пи та њу у де цем бру 1992. го ди не. Ка да је EEA на стао у 
ја ну а ру 1994. го ди не, Аустри ја, Фин ска и Швед ска та ко ђе су 
би ле чла ни це Европ ског удру же ња за сло бод ну тр го ви ну; да-
кле, њи хо во при сту па ње ЕУ у ја ну а ру 1995. го ди не од у зе ло је 
EEA ве ли ки део ње го вог зна ча ја’’.4

Европ ска уни ја и Mer co sur (ор га ни за ци ја ко ја об у хва та 
за јед нич ко тр жи ште за не ко ли ко ла ти но а ме рич ких зе ма ља, 
осно ва на 1991. го ди не, чла но ви су Ар ген ти на, Бра зил, Па-
ра гвај и Ур гу вај) су пот пи са ли Спо ра зум о ме ђу ре ги о нал-
ној са рад њи у де цем бру 1995. го ди не. Ме ђу тим, Спо ра зум 
о сло бод ној тр го ви ни ни је за кљу чен са овом ор га ни за ци јом 
јер: ‘’Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни се по ка зао као не до-
сти жан  због про тек ци о ни стич ких скло но сти ка ко ЕУ та ко и 
Mercosurа’’.5 Та ко ђе, Европ ска уни ја и Анд ска за јед ни ца (Бо-
ли ви ја, Ко лум би ја, Еква дор, Пе ру и Ве не цу е ла) пот пи са ле су 
ви ше спо ра зу ма, 1983. го ди не, 1993. го ди не и ко нач но 2003. 
го ди не.

Што се ти че африч ких, ка рип ских и па ци фич ких зе ма-
ља (углав ном бив ших ко ло ни ја) Европ ска уни ја (и ЕЗ пре ње) 

4 Ди нан Д., Све бли жа Уни ја: увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла-
сник, 2009, стр. 500.

5 Исто, стр. 510.
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су пот пи са ли ви ше спо ра зу ма са ор га ни за ци јом АКП (ACP) 
ко ја об у хва та не ко ли ко де се ти на зе ма ља. Пр во су пот пи са ни 
спо ра зу ми у Ја ун деу 1963. и 1969. го ди не, а за тим се са рад-
ња на ста ви ла: ‘’АКП-др жа ве по сто је као јед на ор га ни зо ва на 
гру па са мо у од но си ма са ЕУ. Ло ме, глав ни град др жа ве То го, 
био је ме сто по ко ме је Спо ра зум под на зи вом Ло ме 1 пот-
пи сан 1975. го ди не. Ло ме 1 (1976-1980) имао је до са да  три 
про ши ре ња: Ло ме 2 (1980-1985), Ло ме 3 (1985-1990) и Ло ме 
4 (1990-2000) ко ји су уне ли не ко ли ко про ме на и аманд ма на 
у пр ви спо ра зум... Го то во сва ро ба (99%) ко ја се из во зи из 
АКП-др жа ва у ЕУ има сло бо дан при ступ (без ца ри на или 
кво та) тр жи шту ЕУ... Упр кос ре ла тив ном по вољ ном тр го-
вин ском трет ма ну на тр жи шту ЕУ у по ре ђе њу са ве ћи ном 
дру гих тр го вин ских парт не ра, удео АКП-др жа ва у уво зу и 
из воз ЕУ био је, углав ном, у стал ном па ду.’’6 Ко нач но, у Кон-
то ноу је пот пи сан и спо ра зум из ме ђу АКП и ЕУ за пе ри од од 
2000-2020. го ди не. Са ме ди те ран ским зе мља ма оку пље ним 
у гру пу МЕD-12, ЕУ је у но вем бру 1995. го ди не пот пи са ла 
Де ка ла ра ци ју из Бар се ло не. Да кле, ЕУ има ве о ма раз ви је ну 
мре жу спо ра зу ма са ра зним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
сви они се мо гу сма тра ти као јед на вр ста из во ра аки ко му ни-
те ра јер ства ра ју пра ва и оба ве зе за 27 др жа ва чла ни ца ЕУ. Ту 
убра ја мо и спо ра зу ме по стиг ну те у окви ру ВТО.

По сто је две основ не вр сте спо ра зу ма из ме ђу Европ ске 
уни је и др жа ва неч ла ни ца. Спо ра зу ми са др жа ва ма ко је не 
же ле да бу ду чла ни це Европ ске уни је и спо ра зу ми са др жа-
ва ма за ко је је члан ство у Европ ској уни ји јед на од основ них 
по ли тич ких, прав них и еко ном ских ци ље ва. Швај цар ска и 
Нор ве шка су сва ка ко нај по зна ти је европ ске зе мље ко је спа да-
ју у пр ву гру пу зе ма ља. У том кон тек сту, Де змон Ди нан ана-
ли зи ра спо ра зум из ме ђу Швај цар ске и Европ ске уни је: ‘’Сме-
ште на усред ЕУ, али од лу чив ши да не при сту пи EEA, Швај-
цар ска има пот пу но за себ ну ка те го ри ју. Иако су Швај цар ци 
иза бра ли, ти ме што су од би ли EEA, да не тра же члан ство 
у ЕУ, низ швај цар ских вла да, са сна жном по др шком швај-
цар ских по слов них ли де ра, во ди по ли ти ку de fac to европ ске 
ин те гра ци је. Као ре зул тат, ни јед на дру га зе мља не ма то ли-

6 Јо ва но вић М., Европ ска еко ном ска ин те гра ци ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2006, стр. 487.
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ко спо ра зу ма са ЕУ. Тре нут но ви ско ра зви је ни од нос из ме ђу 
ЕУ и Швај цар ске осла ња се на две гру пе би ла те рар них спо-
ра зу ма - се дам спо ра зу ма за кљу че них у ју ну 1999. го ди не и 
спро ве де них у ју ну 2002. го ди не (пре ре фе рен ду ма о члан-
ству у EEA) - де вет спо ра зу ма за кљу че них у ок то бру 2004. 
го ди не, чи ја је им пле мен та ци ја усло вље на ра ти фи ка ци јом са 
обе стра не. По сто је ћи спо ра зу ми, као и они ко је тек тре ба 
ра ти фи ко ва ти, по кри ва ју све, од сло бод не тр го ви не ро бом и 
услу га ма до уче шћа Швај цар ске у ре жи му Шен ге на за сло-
бод но кре та ње љу ди кроз ЕУ’’.7 У кон тек сту прет ход но из не-
тог, сма тра мо да је Ре пу бли ка Ср би ја мо гла да при ме ни исти 
услов у ве зи са ССП-ом као Швај цар ска, тј. обо стра ну ра ти-
фи ка ци ју као услов сту па ња на сна гу Спо ра зу ма са ЕУ. Ова 
не ло гич ност код за кљу чи ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу за па же на је и у срп ској прав ној те о ри ји. Тач-
ни је, проф. др Ра до ван Ву ка ди но вић по во дом ва же ња ССП-а 
у Ре пу бли ци Ср би ји ис ти че: ‘’Ра ти фи ка ци јом Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, а не сту па њем на сна гу, као 
што је уоби ча је на прак са код ме ђу на род них уго во ра, од ред-
ба ма чла на 72, тач ка 2 Спо ра зу ма, Ср би ја се оба ве за ла да ће 
‘на сто ја ти да обез бе ди по сте пе но ускла ђи ва ње по сто је ћих 
за ко на и бу ду ћег за ко но дав ства са прав ним те ко ви на ма За-
јед ни це’ у обла сти ма ко је су на ве де не у Спо ра зу му’’.8

Та ко ђе, у прав ном си сте му ЕУ по сто је и спо ра зу ми са 
ва не вроп ским зе мља ма. На при мер, Спо ра зум о парт нер ству 
и са рад њи са Мек си ком из 1997. го ди не, ко ји је сту пио на сна-
гу 2000. го ди не, као и Спо ра зум о при дру жи ва њу са Чи ле ом 
ко ји је пот пи сан у но вем бру 2002. го ди не. Са Ки ном је још 
1985. го ди не ЕЗ пот пи са ла спо ра зум ко ји је омо гу ћио све о-
бу хват ну са рад њу.

Ак ту ел ни спо ра зу ми са др жа ва ма неч ла ни ца ма ко је 
же ле да сту пе у ЕУ за сно ва ни су на они ма ко ји су за кљу-
чи ва ни по сле Уго во ра из Ма стрих та са та да шњим др жа ва ма 
неч ла ни ца ма. То зна чи да су у југоистoчној Евро пи спо ра зу-

7 Ди нан Д., Све бли жа Уни ја:увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла сник, 
2009, стр. 500.

8 Ву ка ди но вић Р., ‘’Устав ни оквир хар мо ни за ци је до ма ћих про пи са и не ка 
пи та ња ди рект не при ме не Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу’’, 
збор ник Хар мо ни за ци ја за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је са пра вом Европ
ске уни је, при ре ди ли Ди ми три је вић Д. и Ми љуш Б., Ин сти тут за ме ђу на род-
ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, стр. 36.
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ми за сно ва ни на они ма ко ји су при ме њи ва ни пре ма но вим 
др жа ва ма чла ни ца ма то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка. О Европ ским спо ра зу ми ма ко ји су при ме њи ва ни пре ма 
но вим чла ни ца ма де ве де се тих го ди на про шлог ве ка пи ше 
проф. др Ра до ван Ву ка ди но вић: ‘’У пе ри о ду од 1990. до 1996. 
го ди не ЕЗ је за кљу чи ла Европ ске спо ра зу ме са Ли тва ни јом, 
Ле то ни јом, Есто ни јом, Бу гар ском, Пољ ском, Че шком, Сло-
вач ком, Ма ђар ском, Сло ве ни јом, Ру му ни јом, на осно ву ко-
јих су ове др жа ве при мље не у ЕУ. Европ ски спо ра зу ми су у 
уста ви ма при дру же них зе ма ља тре ти ра ни као ме ђу на род ни 
спо ра зу ми ко ји су на кон ра ти фи ка ци је и ис пу ња ва ња не ких 
до дат них усло ва при зна ва ни као део уну тра шњег пра ва, без 
по ми ња ња или ре гу ли са ња ди рект не при ме не или ди рект ног 
деј ства. Тек је из ме на ма из 1999. го ди не Уста вом Пољ ске би-
ло пред ви ђе но да ‘на кон об ја вљи ва ња у слу жбе ном гла сни ку, 
по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри чи не део уну тра шњег прав-
ног по рет ка и ди рект но се при ме њу ју, осим ако при ме на за-
ви си од до но ше ња за ко на’ (ви де ти: Члан 91(1) Уста ва Пољ ске 
Ре пу бли ке’’).9 Да кле, мо же се ре ћи да ни је би ло је дин стве ног 
ста ва о ди рект ној при ме ни ових спо ра зу ма. Тек је пољ ски 
устав од ре дио да се Спо ра зум са ЕУ ди рект но при ме њу је, 
али ипак усло вље но - у прак си се ра ди о ме шо ви том си сте му, 
са еле мен ти ма ин ди рект не при ме не. Де змон Ди нан пи ше о, 
за Бал кан и на шу зе мљу ак ту ел ном, Про це су ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња и ње го вој слич но сти са Спо ра зу ми ма из 90-
тих: ‘’Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња (Sta bi li za tion 
and As so ca tion Pro cess/SAP) ин те гри са ни је оквир за при ступ 
ЕУ Ју го и сточ ној Евро пи. Под ње го вим окри љем, ЕУ по др-
жа ва еко ном ске, по ли тич ке, пра во суд не и ад ми ни стра тив не 
ре фор ме пру жа њем фи нан сиј ске по мо ћи, тр го вин ских пе ре-
фен ци ја ла и тех нич ких са ве та. На ред ни ко рак у про це су је-
сте за кљу чи ва ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва-
њу... Спо ра зу ми о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ана лог ни 
су Европ ским спо ра зу ми ма и са др же пер спек ти ву члан ства  
у ЕУ’’.10 

9 Ву ка ди но вић Р., ‘’Устав ни оквир хар мо ни за ци је до ма ћих про пи са и не ка 
пи та ња ди рект не при ме не Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу’’, 
збор ник Хар мо ни за ци ја за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је са пра вом Европ
ске уни је, при ре ди ли Ди ми три је вић Д. и Ми љуш Б., Ин сти тут за ме ђу на род-
ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, стр. 34.

10 Ди нан Д., Све бли жа Уни ја: увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла-
сник, 2009, стр. 501. Са Укра ји ном је Спо ра зум о парт нер ству и са рад њи 
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Да кле, у окви ру Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва-
ња тре ба по сма тра ти и за кљу чи ва ње Спо ра зу ма о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу ЕУ и Ре пу бли ке Ср би је. Тај 
про цес је за сно ван на  спо ра зу ми ма ко ји су за кљу чи ва ни са 
зе мља ма ис точ не Евро пе то ком де ве де се тих го ди на. Ме ђу-
тим, по сто је и раз ли ке. Оне су по себ но уоч љи ве, у прав ном 
и по ли тич ком сми слу, ка да се ана ли зи ра Спо ра зум о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу ЕУ и Ре пу бли ке Ср би је за-
кљу чен 29. апри ла 2008. го ди не у Лук сем бур гу.

По ред прет ход но по ме ну тих спо ра зу ма са ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма и др жа ва ма ко је же ле да сту пе у ЕУ, ве-
о ма су зна чај ни и спо ра зу ми и уго во ри и са по је ди ним ве ли-
ким др жа ва ма, по пут спо ра зу ма са НР Ки ном и Ру ском Фе
де ра ци јом. За срп ску при вре ду и дру штво су по себ но ва жни 
спо ра зу ми са Ру ском Фе де ра ци јом. 

Уго во ри из ме ђу ЕУ и РФ

Кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ус по ста вље-
ни су чвр шћи од но си из ме ђу СССР и ЕЗ, а за тим од по чет ка 
де ве де се тих и из ме ђу ЕУ и Ру ске Фе де ра ци је. Ово по бољ ша-
ње од но са је ре зул ти ра ло пот пи си ва њем не ко ли ко спо ра зу ма 
од 1989. го ди не: ‘’Го ди не 1989. ЕЗ је за кљу чи ла Спо ра зум о 
тр го ви ни и са рад њи са Со вјет ским Са ве зом - ‘скро ман и оба-
зрив пр ви ко рак’ у раз во ју еко ном ског и по ли тич ког од но са... 
Ко ми си ја је отво ри ла кан це ла ри ју у Мо скви ка сни је то ком 
1991. го ди не... Овај при ступ је успе шно до вео до по ли тич ке 
де кла ра ци је из да те у Бри се лу у де цем бру 1993. го ди не и Спо-
ра зу ма о парт нер ству и са рад њи ко ји су Ру си ја и ЕУ пот пи са-
ле у ју ну 1994. го ди не’’.11 За тим је Спо ра зум о парт нер ству и 
са рад њи из ме ђу Ру ске Фе де ра ци је и ЕУ ра ти фи ко ван у свим 
чла ни ца ма Европ ске уни је до 1996. го ди не (да кле, у ро ку ко-
ји је кра ћи од оног у ве зи са Спо ра зу мом о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и ЕУ). У ју лу 1995. 
го ди не је за кљу чен и При вре ме ни спо ра зум из ме ђу РФ и ЕУ 

пот пи сан 1994. го ди не.
11 Ди нан Д., Све бли жа Уни ја: увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла-

сник, 2009. стр. 504. Оп шир ни је о са рад њи и спо ра зу ми ма из ме ђу Ру ске Фе-
де ра ци је и ЕУ ви ди у: Ка шки на С.Ю.: Рос сия и Евро пе й ский Со юз. До ку мен
ты и ма те ри а лы, Мо сква, 2003. и Пра во Евро пе й ско го Со ю за: до ку мен ты и 
ком мен та рии, под ред. проф. Ка шки на С.Ю, Тер ра, 1999.
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о тр го ви ни и пи та њи ма у ве зи са тр го ви ном (ра ди ло се о пи-
та њи ма у ве зи са тр го ви ном ко ји су би ли део Спо ра зу ма о 
парт нер ству и са рад њи из ме ђу Ру ске Фе де ра ци је и ЕУ за ко је 
ни је би ла по треб на ра ти фи ка ци ја, да кле, не што слич но, али 
не и исто, као и Пре ла зни тр го вин ски спо ра зум ко ји је пра тио 
ССП са Ср би јом). Го ди не 1998. је по че ла и при ме на Спо ра зу-
ма о парт нер ству и са рад њи из ме ђу Ру ске Фе де ра ци је и ЕУ: 
‘’Го ди не 1998. по че ла је им пле мен та ци ја Спо ра зу ма о парт-
нер ству и са рад њи из ме ђу Ру ске Фе де ра ци је и ЕУ. Већ та да, 
глав ни удео у спољ но тр го вин ском про ме ту из ме ђу Ру си је и 
Европ ске уни је се од но си на зе мље ЕУ (34%)’’.12 1999. го ди не 
пот пи сан је и Ме мо ран дум о ин ду стриј ској са рад њи из ме ђу 
Ми ни стар ства за енер ге ти ку Ру ске Фе де ра ци је и Европ ске 
ко ми си је. Го ди не 2005. пот пи сан је Спо ра зум о стра те гиј-
ском парт нер ству, а го ди не 2007. Спо ра зум о упро шћа ва њу 
ви зног ре жи ма и ре ад ми си ји из ме ђу ЕУ и РФ. Го ди не 2007. 
пот пи сан је и Спо ра зум о тр го ви ни ме та лом из ме ђу РФ и ЕУ. 
Спо ра зум о из ме ђу Вла де Ру ске Фе де ра ци је и Европ ске уни је 
о за шти ти тај не ин фор ма ци је пот пи сан је 2010. го ди не. Два 
пу та го ди шње се, на из ме нич но у Ру си ји и ЕУ, одр жа ва ју са-
ми ти Ру си ја/ЕУ. У том кон тек сту, основ ни ор ган са рад ње ЕУ/
РФ је Стал ни са вет за са рад њу (ПСС у ру ском пре во ду).

Ср би ја из ме ђу РФ и ЕУ 

Ипак, и по ред ова ко ду ге и ин тен зив не еко ном ске и по-
ли тич ке са рад ње са ЕУ, РФ ства ра по себ ну ца рин ску уни ју 
или Ца рин ски са вез са Бе ло ру си јом и Ка зах ста ном од 2010. 
го ди не (упу ћен је по зив и Укра ји ни и дру гим др жа ва ма за 
члан ство у тој ор га ни за ци ји). Узи ма ју ћи у об зир члан 28 Уго-
во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је ко ји ре гу ли ше за јед-
нич ку ца рин ску и тр го вин ску по ли ти ку пре ма тре ћим зе мља-
ма (у ко јем се на во ди да Европ ска уни ја по чи ва на ца рин ској 
уни ји и за јед нич кој ца рин ској та ри фи пре ма тре ћим зе мља-
ма), ја сно је да ће, ако Ср би ја по ста не члан ЕУ, пре ста ти да 
ва жи Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни са РФ из 2000. го ди не 
(Спо ра зум из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-

12 По по вић Н., Ја шко О., Спољ но тр го вин ски од но си и пер спек ти ве при вред не 
са рад ње Ру ске Фе де ра ци је и Ре пу бли ке Ср би је, Срп ски еко ном ски цен тар, 
Бе о град, 2010, стр. 148.
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ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ру ске Фе де ра ци је је имао 
не ко ли ко из ме на, зад њу у ок то бру 2011. го ди не). То зна чи да 
ће РФ по ди ћи ца рин ске сто пе у тр го ви ни са Ре пу бли ком Ср-
би јом да би за шти ти ла сво је тр жи ште од ро бе из ЕУ. Сход но 
то ме и Ср би ја ће мо ра ти да про ме ни сво је ца рин ске за ко не 
и сто пе. На ова кав за кљу чак не упу ћу ју са мо од ред бе чла на 
28 Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је већ и ста во ви 
ру ског пре ми је ра Пу ти на из не ти при ли ком ње го вог су сре та 
са укра јин ским ко ле гом у апри лу 2011. го ди не. Пре ма сте но-
гра му об ја вље ном на сај ту пред сед ни ка вла де РФ, Пу тин је 
ре као: ‘’Пи та ње је, на рав но у то ме, о че му се Укра ји на мо-
же до го во ри ти са сво јим парт не ри ма у окви ри ма фор ми ра-
ња зо не сло бод не тр го ви не са Европ ском уни јом... Ја хо ћу да 
на по ме нем, да је ни во ца рин ске за шти те др жа ва Ца рин ског 
са ве за – око 10,5%, а ни во ца рин ске за шти те Укра ји не у СТО 
- 4,5%. Код нас се по ја вљу је опа сност, ако се на та квим истим 
усло ви ма бу де пра ви ла зо на сло бод не тр го ви не са Европ ском 
уни јом, да зна ча јан део ро бе не бу де тра жен на спољ ном тр-
жи шту, већ се мо же де си ти да та  ро ба поч не да до спе ва из 
Укра ји не на на шу ца рин ску те ри то ри ју, и у том слу ча ју на-
ма ће би ти по треб но уво ђе ње за штит них ме ра, о то ме ја го-
во рим. Али ми смо ду жни да о то ме го во ри мо ди рект но, на 
вре ме и са от кри ве ним кар та ма ра де ћи са Укра ји ном, а ви са 
Ру си јом, Ка зах ста ном и Бе ло ру си јом и Евро пља ни ма’’.13 Да-
кле, ако се узму у об зир од ред бе из чла на 28 Уго во ра о функ-
ци о ни са њу Европ ске уни је о за јед нич кој ца рин ској та ри фи 
чла ни ца ЕУ пре ма тре ћим зе мља ма, фор ми ра ње Ца рин ског 
са ве за Ру си је, Бе ло ру си је и Ка зах ста на, и зва нич ни ста во ви 
ру ских вла сти у ве зи са уво ђе њем за штит них ца ри на за ро-

13 ‘’Во прос, ко неч но, в том, о чём мо жет до го во ри ть ся Укра и на со сво и ми 
парт нё ра ми в рам ках со зда ния зо ны сво бод ной тор го вли с Евро со ю зом. ... Я 
хо чу на пом ни ть, что уро ве нь та мо жен ной за щ и ты стран Та мо жен но го со ю-
за – при мер но 10,5%, а уро ве нь та мо жен ной за щ и ты Укра и ны в ВТО – 4,5%. 
У нас во зни ка ет опа се ние, если на та ких же усло ви ях бу дут со зда ны и зо ны 
сво бод ной тор го вли с Евро со ю зом, то зна чи те ль ная ча сть то ва ров не бу дет 
вос тре бо ва на на вне шних рын ках, а эти то ва ры мо гут на ча ть по сту па ть с 
Укра и ны на на шу та мо жен ную тер ри то рию, и в этом слу чае нам при дёт ся 
вво ди ть за щ ит ные ме ры, вот я о чём го во рю. Но мы долж ны об этом го во-
ри ть пря мо, сво е вре мен но и с от кры ты ми кар та ми ра бо та ть и с Укра и ной, 
вы – с Рос си ей, Ка зах ста ном и Бе ло рус си ей, евро пе й ца ми. Мы все долж ны 
кар ты от кры ть и чест но по смо тре ть, что у нас на сто ле... ‘’’Пре ма сај ту... не-
за ва нич ни пре вод Д.М, ви ди: сајт pre mi er.gov.ru 
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бу из ЕУ, ја сно је да ће од мах на кон сту па ња у члан ство ЕУ 
Ср би ја мо ра ти да иза ђе из Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни 
са РФ. У том кон тек сту ће до ћи и до про ме на ца рин ских за-
ко на у Ре пу бли ци Ср би ји. Уоста лом, ме ђу за ви сност из ме ђу 
фор ми ра ња Ца рин ске уни је Ру си је, Бе ло ру си је и Ка зах ста-
на и ца рин ских за ко на у Ср би ји нај бо ље се огле да у Пред ло-
гу за ко на о по твр ђи ва њу Про то ко ла из ме ђу Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о из у зе ци ма из ре жи ма 
сло бод не тр го ви не.

За кон о по твр ђи ва њу Про то ко ла из ме ђу Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о из у зе ци ма из ре жи ма 
сло бод не тр го ви не и пра ви ли ма о од ре ђи ва њу зе ма ља по ре-
кла ро бе уз Спо ра зум из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
и Вла де Ру ске Фе де ра ци је од 28. ав гу ста 2000. го ди не14

Про то кол из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру-
ске Фе де ра ци је о из у зе ци ма из ре жи ма сло бод не тр го ви не и 
пра ви ли ма о од ре ђи ва њу зе ма ља по ре кла ро бе уз Спо ра зум 
из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де-
ра ци је од 28. ав гу ста 2000. го ди не пот пи сан је у Бе о гра ду 22. 
ју ла 2011. го ди не. У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је Про то кол је 
пот пи сао Не бој ша Ћи рић, ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал-
ног раз во ја (За кљу чак Вла де 05 број 018-3500/2011. од 12. ма ја 
2011. го ди не), а у име Вла де Ру ске Фе де ра ци је Јев ге ниј Ку ди-
нов, тр го вин ски пред став ник Ру ске Фе де ра ци је у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

За кон о по твр ђи ва њу на ве де ног про то ко ла је упу ћен у 
про це ду ру На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је у ок то бру 
2011. го ди не. У ‘’Обра зло же њу’’ Пред ло га за ко на о по твр-
ђи ва њу Про то ко ла из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
Ру ске Фе де ра ци је о из у зе ци ма из ре жи ма сло бод не тр го ви не 
се на во ди да се он упра во до но си због ства ра ња Ца рин ске 
уни је: ‘’Ру ска Фе де ра ци ја, Ре пу бли ка Бе ло ру си ја и Ре пу бли-
ка Ка зах стан фор ми ра ли су Ца рин ску уни ју ко ја функ ци о ни-
ше у окви ру Евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це. Од 1. ја ну а ра 
2010. го ди не сту пи ла је на сна гу је дин стве на ца рин ска та ри-
фа, а та ко ђе и је дин стве ни си стем не та риф ног ре гу ли са ња 

14 За кон о по твр ђи ва њу Про то ко ла из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
Ре пу бли ке Ру ске Фе де ра ци је о из у зе ци ма из ре жи ма сло бод не тр го ви не и 
пра ви ли ма о од ре ђи ва њу зе ма ља по ре кла ро бе уз Спо ра зум из ме ђу Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је од 28. ав гу ста 2000. го ди-
не, Слу жбе ни гла сник РС  Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 8/2011.
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у окви ру Ца рин ске Уни је. Та ко ђе, од 1. ју ла 2010. го ди не је 
фор ми ран је дин стве ни ца рин ски про стор Ца рин ске уни је’’. 
За тим се на во ди да се већ 2011. по ја ви ла по тре ба за про ши ре-
њем ли сте срп ских ро ба ко ја мо ра би ти оца ри ње на на ру ском 
тр жи шту од но сно о сма њи ва њу при ви ле го ва них пра ва ко ја је 
Ср би ја има ла као из во зник на ру ском тр жи шту: ‘’Због је дин-
стве ног при сту па све три зе мље Ца рин ске уни је, про ши ре на 
је ли ста из у зе та ка из ре жи ма сло бод не тр го ви не са сле де ћим 
про из во ди ма: сир и ур да, про тек ти ра не и упо тре бља ва не гу-
ме, упо тре бља ва на мо тор на во зи ла за пре воз ли ца и ро бе“. 
За тим се за кљу чу је: ‘’По сто је ћи Спи сак из у зе та ка са Ру ском 
Фе де ра ци јом је де ли мич но про ши рен’’.15 Да кле, ни је ре ал но 
да Ср би ја одр жа ва ве зе са две одво је не ца рин ске уни је исто-
вре ме но - са Европ ском уни јом по сле пот пи си ва ња ССП-а 
2008. го ди не и са Ру ском Фе де ра ци јом од 2000. го ди не (и 
пре ко ње са Ца рин ским са ве зом од 2010. го ди не). Ср би ја ће 
мо ра ти да се од лу чи. Чи ни се да је из бор у ко рист ЕУ већ на-
чи њен на кон до но ше ња Ми шље ња ЕК о кан ди да ту ри Ср би је 
за члан ство у ЕУ 12. ок то бра 2011. го ди не. За то ни је те шко 
пред ви де ти да роб на раз ме на из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ру-
ске Фе де ра ци је, ко ја је из но си ла 2,6 ми ли јар де до ла ра у 2010. 
го ди ни и ко ја је са мо у пр вих пет ме се ци 2011. го ди не за бе ле-
жи ла раст од 40% у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не 
(од то га је срп ски из воз по рас тао чак за, ско ро не ве ро ват них, 
64%), не ће мо ћи та ко успе шно да се раз ви ја ка да Ср би ја јед-
ног да на по ста не члан ЕУ. До ћи ће до па да при хо да нај ве ћих 
срп ских из во зни ка на ру ско тр жи ште по пут: Тар ке та из Бач-
ке Па лан ке, Хе мо фар ма из Вр шца, Те тра Пак-а из Бе о гра да, 
Но во сад ске фа бри ке ка бло ва, Го ше из Сме де рев ске Па лан ке, 
Ме та ла ца из Гор њег Ми ла нов ца, На уч ног ин сти туа за ра тар-
ство и по вр тар ство из Но вог Са да, Фа бри ке ба кар них це ви из 
Мај дан пе ка...                                                 

15 ‘’Обра зло же ње’’, Пред ло га за ко на о по твр ђи ва њу Про то ко ла из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о из у зе ци ма из ре жи ма сло бод-
не тр го ви не  и пра ви ли ма о од ре ђи ва њу зе ма ља по ре кла ро бе уз Спо ра зум 
из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је од 28. ав-
гу ста 2000. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2011, стр. 31.
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* * *

На осно ву на ве де ног о од но си ма из ме ђу ЕУ и Ср би је и 
РФ и Ср би је мо же се за кљу чи ти сле де ће. На кон до би ја ња ста-
ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ Ср би ја ће мо ра ти по сте пе но 
да им пле мен ти ра и од ред бе уго во ра ко је је ЕУ за кљу чи ла са 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и по је ди ним др жа ва ма. Ср би-
ја не ће мо ћи да во ди са мо стал ну еко ном ску по ли ти ку пре ма 
оним су бјек ти ма ме ђу на род ног пра ва укљу чу ју ћи и РФ са 
ко јом има при ви ле го ва не тр го вин ске (не и по ли тич ке) од но-
се . У том кон тек сту, ви ше је не го ја сно да ће Ср би ја  мо ра ти 
у бли ској бу дућ но сти да се по ву че из Спо ра зу ма о сло бод-
ној тр го ви ни са РФ ако же ли да по ста не чла ни ца ЕУ. У том 
кон тек сту по ста вља се и кон крет но пи та ње, ка кав ће ути цај 
има ти им пле мен ти ра ње од ре да ба ‘’уста ва’’ ЕУ или Ли са бон-
ског уго во ра на Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу Ру ске 
Фе де ра ци је и Ре пу бли ке Ср би је? Из прет ход но на ве де ног је 
ја сно да ће до ћи до уки да ња Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни 
са РФ због при ме не Ли са бон ског уго во ра, тј. им пле мен та ци-
је чла на 28 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ (као дру гог де ла 
Ли са бон ског уго во ра). Та ко ђе, у обла сти са о бра ћај ног пра ва 
за ко ни и по ли ти ка ће се уса гла ша ва ти са оп штом са о бра ћај-
ном по ли ти ком ЕУ пре ма тре ћим зе мља ма. Уса гла ша ва ње 
ће би ти при сут но и у ва зду шном са о бра ћа ју, пре ко при ме не 
Спо ра зу ма о отво ре ном не бу из 2006. го ди не. То, са дру ге 
стра не, ис кљу чу је ве ли ке ин ве сти ци је из Ру ске Фе де ра ци је у 
овој обла сти (ЈАТ). Та ко ђе, уки да ње при ви ле го ва них од но са 
са РФ ће ути ца ти и на број не срп ске фир ме по пут: Тар ке та 
из Бач ке Па лан ке, Хе мо фар ма Вр шац, Те тра Па ка Бе о град, 
Но во сад ске фа бри ке ка бло ва, Го ше из Сме де рев ске Па лан ке, 
Ме та ла ца из Гор њег Ми ла нов ца, На уч ног ин сти туа за ра тар-
ство и по вр тар ство из Но вог Са да, Фа бри ке ба кар них це ви 
из Мај дан пе ка. У том кон тек сту, по ве ћа ће ће се и сто па не-
за по сле но сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Да кле, Ср би ја не ће мо ћи 
да одр жа ва исто вре ме не при ви ле го ва не тр го вин ске од но се 
са ЕУ и РФ. Кон тра дик тор на је и не ре ал на тврд ња да је то 
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мо гу ће. При дру жи ва ње ЕУ зна чи и пре кид при ви ле го ва них 
тр го вин ских од но са са РФ.                                              

Dejan Mirovic

EU, RE PU BLIC OF SER BIA AND RUS SIAN 
FE DE RA TION IN THE CON TEXT OF CON

CLU DING AND IM PLE MEN TING IN TER NA TI
O NAL AGRE E MENTS AND TRE A TI ES

Sum mary

EU has been le a ding con cer ted eco no mic po licy to ward ot
her in ter na ti o nal law su bjects for de ca des. Ser bia wants to join 
the EU and has al ready been gran ted the sta tus of a can di da te, 
for which will be obli ged to im ple ment the pro vi si ons of the agre
e ment which the EU has con clu ded with ot her su bjects of in ter
na ti o nal law. This fact is very im por tant when the agre e ments 
go ver ning the com mon com mer cial po licy of the EU to wards co
un tri es such as the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na and the Rus sian 
Fe de ra tion are con si de red. In this con text, the Euro pean in te gra
tion pro cess of Ser bia wo uld mean a de par tu re from the Free 
Tra de Agre e ment with Rus sian Fe de ra tion.
Keywords: EU, Re pu blic of Ser bia, Rus sian Fe de ra tion, in ter na

ti o nal law, cu stoms union
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