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УВОД

Ср би ја је ста ра европ ска др жа ва. На Бер лин ском кон-
гре су 1878. го ди не (иако ње ним пред став ни ци ма ни је би ло 
дозвољeно да при су ству ју за се да њи ма) Ср би ја је за јед но са 
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Цр ном Го ром и Ру му ни јом при зна та као не за ви сна др жа ва. 
На тај на чин су две срп ске др жа ве, упр кос ре стрик тив ним 
усло ви ма ко је је захтеваla Аустри ја1 при зна те као др жа ве ко-
је су ула зи ле у клуб пр вих 30 др жа ва на све ту (Ср би ја и Цр-
на Го ра су ме ђу на род но при зна те пре  да на шњих чла ни ца 
ЕУ Хр ват ске, Сло ве ни је, Бу гар ске, Че шке, Сло вач ке, Ки пра, 
Пољ ске, бал тич ких др жа ва). Да кле, у кон тек сту уни вер зал не 
ме ђу на род не  за јед ни це ко ја се пре ма вла да ју ћој прав ној док-
три ни по и сто ве ћу је са УН2 Ср би ја је сте кла др жав ност мно го 
пре  ве ћи не од око 200  чла ни це УН. На рав но, за Ср би ју и 
Цр ну Го ру се сма тра ло и да су пре 1878. би ле фак тич ки не за-
ви сне др жа ве са број ним од ли ка ма су ве ре но сти. Са ма чи ње-
ни ца да су ове две кне же ви не 1876. го ди не по ве ле рат про тив 
Тур ске то убе дљи во до ка зу је (то при зна је и чу ве ни фран цу-
ски про фе сор ме ђу на род ног јав ног пра ва Луј ле Фир).3 

На кон успе шног за вр шет ка Бал кан ских ра то ва 1912-
1913, пот пи си ва ња Лон дон ског и Бу ку ре штан ског уго во ра и 
уче ство ва ња на по бед нич кој стра ни у  Пр вом свет ском ра-
ту, као и за кљу че ња Вер сај ског ми ра, ство ре на је Кра ље ви-
на СХС. Кра ље ви на СХС (ка сни је Кра ље ви на Ју го сла ви ја) је 
би ла део вер сај ског ми ров ног си сте ма или осни вач Дру штва 
на ро да. Кра ље ви на је део сувеreните та усту пи ла овом си сте-
му под вођ ством Дру штва на ро да (по себ но ка да се ра ди о за-
шти ти ма њи на). Ме ђу тим, у су шти ни, defacto и deiure, пр ва 
Ју го сла ви ја је би ла са мо стал на и су ве ре на др жа ва исто као и 
Кра ље ви на Ср би ја пре ње.

Слич но се мо же ре ћи и за дру гу Ју го сла ви ју или СФРЈ, 
по себ но од 1961. го ди не ка да се де фи ни тив но рас ки да са про-
за пад ном по ли ти ком и ка да Бе о град по чи ње са та ко зва ном 
по ли ти ком не свр ста ва ња  (ко ја је сва ка ко има ла еле мен те 
аван ту ри зма и лич не про мо ци је та да шњег ко му ни стич ког 
дик та то ра Јо си па Бро за).

1 Усло ви су се од но си ли на лу ку у Ба ру, вра ћа ње Ул ци ња , др жа ње рат не мор-
на ри це, тр го вин ске ве зе Кне же ви не Ср би је са дру гим зе мља ма,  пре у зи ма ње 
оба ве за Тур ске пре ма Аустри ји . Ви ше о то ме Ми лен ко Кре ћа, Ми лан Па у но-
вић, Практикумзамеђународнојавноправо, До си је, Бе о град, 2002 стр. 75.

2 Ви ше о то ме Сте ван Ђор ђе вић, Уводумеђународноправо, Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2007, стр. 77.

3 Ви ше о то ме Луј Ле Фир, Међународнојавноправо, Прав ни фа кул тет , Бе о-
град, 2010.
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Та ко ђе, мо же се твр ди ти и да је так озвaна тре ћа Ју го-
сла ви ја или СРЈ (основ на 1992. го ди не) би ла са мо стал на и су-
ве ре на др жа ва у пе ри о ду од осни ва ња до 2000. го ди не упр-
кос не за бе ле же ним санк ци ја ма и агре си ји НА ТО.

Од кра ја 2000. СРЈ (ка сни је СЦГ) се опре де љу је за члан-
ство у ЕУ као при о ри тет ни пра вац спољ не и уну тра шње по-
ли ти ке. На след ни ца СЦГ,4 Ре пу бли ка Ср би ја је од 2006. го ди-
не на ста ви ла та кав курс у спољ ној и уну тра шњој по ли ти ци. 
Опре де ље ње за без у слов ну са рад њу са Бри се лом је ре зул-
ти ра ло потписивањеm Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу 2008. го ди не и до би ја њем ста ту са кан ди да та за 
члан ство 2012. го ди не. Да кле, Ср би ја пре но си зна ча јан  део 
свог су ве ре ни те та на ЕУ и то ре зул ти ра пот пи си ва њем ССП 
и до би ја њем по вољ ног ми шље ња за кан ди да ту ру (ко ји је Ре-
пу бли ка Ср би ја до би ла од Европ ске ко ми си је у ок то бру 2011. 
го ди не). Европ ски са вет тај ста тус Ср би је по твр ђу је 1.3.2012.5

У том пе ри о ду, усва ја ње европ ског пра ва по ста је јед-
но од нај ва жни јих пи та ња за  Ре пу бли ку Ср би ју у прав ном, 
по ли тич ком и еко ном ском сми слу. О ка квом се ве ли ком про-
це су ра ди, мо жда нај бо ље по ка зу ју по да ци из На ци о нал ног 
про гра ма за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у ЕУ (НПИ). Они 
по ка зу ју да је Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла оба ве зу, по сле пот-
пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са 
Европ ском уни јом у апри лу 2008. го ди не, да усво ји не ко ли ко 
сто ти на за ко на, уред би, стра те ги ја, од лу ка, пра вил ни ка, ак-
ци о них пла но ва, на ред би и дру гих про пи са, укљу чу ју ћи и 
прав не ак те се кун дар ног пра ва ЕУ. Да кле, без сум ње, ра ди се 
о ве о ма ве ли ком прав ном и дру штве ном про це су, не за бе ле-
же ном у са вре ме ној срп ској прав ној и по ли тич кој исто ри ји.

4 О рас па ду СЦГ ви ди: Ми лош Кне же вић, Изневеренадржава, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.

5 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment and the Co un-
cil/Com mis sion Opi nion on Ser bia s ap pli ca tion for mem ber ship of the Euro pean 
Union, Brus sels, 12. 10. 2011. Овај до ку мент је пра тио и Ана ли тич ки из ве штај 
Европ ске ко ми си је од 138 стра на ко ји је, у су шти ни, скуп из ве шта ја ЕК о на-
прет ку Ср би је. На та кав за кљу чак ука зу је и зад њи део Ана ли тич ког из ве шта ја 
у ко јем се на во де оп шти ста ти стич ки по да ци о Ср би ји. Та ко ђе, Ми шље ње Ко-
ми си је је са мо део ши рег до ку мен та о про ши ре њу ЕУ под на зи вом En lar ge-
ment Stra tegy and Main Chal len ges 2011/2012. У том кон тек сту Ср би ја до би ја и 
ста тус кан ди да та за ЕУ 1. мар та 2012.
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За то се мо же твр ди ти (у прав ном и по ли тич ком сми слу) 
да је Ср би ја пр ви пут од 1878. го ди не пре не ла зна ча јан део 
свог су ве ре ни те та и над ле жно сти на јед ну над на ци о нал ну  
ор га ни за ци ју. Ка да се ова чи ње ни ца има у ви ду, ја сно је да 
по сто ји ве ли ка ме ђу за ви сност из ме ђу раз во ја основ ног или 
при мар ног пра ва ЕУ и прав ног и дру штве ног си сте ма у Ср-
би ји. Да љи раз вој ЕУ ће од ре ди ти и основ не об ли ке прав ног 
и дру штве ног си сте ма у Ср би ји. Тач ни је, ако ин те гра тив ни 
про це си у ЕУ ко ји се фор мал но де фи ни шу прав ним ак ти ма  
при мар ног пра ва бу ду ја ча ли, сма њи ва ће се су ве ре ност Ср-
би је (и обр ну то). 

ПРИМАРНОПРАВОЕУ

Бран ко Ра кић из но си сле де ћу де фи ни ци ју при мар ног 
пра ва ЕУ: „Основ ни из вор пра ва Европ ске уни је су тзв. при-
мар ни из во ри, ме ђу ко ји ма по се бан зна чај има ју тзв. кон сти-
ту тив ни или основ ни уго во ри, ко ји ма је по ста вљен те мељ 
европ ског пра ва. У основ не уго во ре спа да ју Уго вор о осни-
ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, за тим Уго вор о 
осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це и Уго вор о осни ва-
њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју, оба за кљу че на 
у Ри му 25. мар та 1957. го ди не, за тим Је дин стве ни европ ски 
акт, за кљу чен у Лук сем бур гу 17. фе бру а ра и у Ха гу 28. фе-
бру а ра 1986. го ди не, и ко нач но, Уго вор о Европ ској уни ји, 
по зна ти ји као Уго вор из Ма стрих та, од 7. фе бру а ра 1992. го-
ди не. По ред на ве де них уго во ра, и од ре ђе ни број дру гих, ма-
ње зна чај них ака та, ко ји ма се мо ди фи ку ју основ ни уго во ри, 
спа да у ка те го ри ју при мар них из во ра пра ва Европ ске уни је“.6 
Да кле, ка да се узму у об зир прет ход но на ве де не де фи ни ци је 
при мар ног пра ва, мо же се твр ди ти да су нај ва жни ји из во ри 
при мар ног пра ва ко ји ути чу на усва ја ње европ ског пра ва у 
Ре пу бли ци Ср би ји.

1) Уго вор о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це - 
1957. или Рим ски уго вор; 

2) Уго вор из Ма стрих та 1992. или Уго вор о Европ ској 
уни ји; и

3)  Ли са бон ски уго вор из 2007. го ди не. 

6 Бран ко Ра кић, ХармонизацијајугословенскогправасаправомЕвропскеуније, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1997, стр. 39.
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Мо же се ре ћи да ова три уго во ра сим бо ли зу ју и три фа-
зе у раз во ју ко му ни тар ног пра ва ЕЗ и ЕУ.

ХРОНОЛОГИЈАПРИМАРНОГПРАВА

У кон тек сту прет ход но из не тог, сле де ћа та бе ла по ка зу-
је нај ва жни је уго во ре при мар ног пра ва у пе ри о ду од 1951. до 
2007. го ди не.

Та бе ла бр. 1: Нај ва жни ји уго во ри при мар ног пра ва  
у пе ри о ду од 1951. до 2007. го ди не:

Р. бр. На зив уго во ра Ме сто и го ди на

1.
Уго вор о осни ва њу Европ ске 
за јед ни це за угаљ и че лик  
(Па ри ски уго вор)

Па риз, 1951.

2.
Уго вор о осни ва њу Европ ске  
еко ном ске за јед ни це  
(Рим ски уго вор)

Рим, 1957.

3.
Уго вор о Европ-
ској атом ској аген ци ји                                                 
(Рим ски уго вор)

Рим, 1957.

4.
Уго вор о об је ди ња ва њу ЕЕЗ, 
ЕУРО ТО МА и Европ ске за јед-
ни це за угаљ и че лик у  Европ-
ске за јед ни це - ЕЗ

Бри сел, 1965.

5. Је дин стве ни европ ски акт Лук сем бург, 1985.

6.

Уго вор о Европ ској уни ји  
(Уго вор из Ма стрих та)
ЕЗ и три за јед ни це и да ље на-
ста ви ле па ра лел но да по сто је, 
ЕУ осно ва на али ни је по ста ла 
је дин стве но прав но ли це.
Де фи ни са на ‚‘три сту ба ‚‘ са-
рад ње;
а) три за јед ни це,
б) спољ на и без бе до но сна по-
ли ти ка,
ц) правосуђе и унутрашњи 
послови

Ма стрихт, 1992.

7. Уго вор из Ам стер да ма Ам стер дам, 1997.
8. Уго вор из Ни це Ни ца, 2001.
9. Устав за Евро пу Бри сел, 2004.

10.
Ли са бон ски уго вор 
ЕУ постала  јединствено 
правно лице

Ли са бон, 2007.
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ФАЗЕУРАЗВОЈУПРИМАРНОГПРАВА
ЕУ

Мо же се твр ди ти да по сто ји не ко ли ко фа за у раз во ју 
при мар ног ЕУ пра ва. Пр ва фа за по чи ње 50-тих го ди на XX 
ве ка. Она је тра ја ла све до па да Бер лин ског зи да и ује ди ње-
ња Не мач ке. Ову фа зу ка рак те ри ше прав ни и ин те гра тив ни 
по лет (ко ји је  по себ но по сто јао у пр вих не ко ли ко го ди на у 
вре ме и на кон осни ва ње ЕЕЗ). Ме ђу тим, ова фа за се за вр ши-
ла стаг на ци јом или „евро скле ро зом“. Мо же се ре ћи да је та 
пр ва фа за нај лак ша за про у ча ва ње због ра зу мљи во сти Рим-
ских уго во ра, што се не мо же ре ћи за Уго вор из Ма стрих-
та и Устав за Евро пу. Услов но се мо же ре ћи да је сле де ћа, 
дру га фа за у раз во ју ко му ни тар ног пра ва тра ја ла ско ро 15 
го ди на. Она је по че ла на кон (и уочи) па да Бер лин ског зи да 
1989. го ди не. Ту дру гу фа зу у раз во ју ко му ни тар ног пра ва ка-
рак те ри ше из у зе тан за мах у раз во ју ко му ни тар ног пра ва али 
и европ ских ин сти ту ци ја у це ли ни. У том пе ри о ду (та ко зва-
ног „злат ног до ба“ у раз во ју ко му ни тар ног пра ва и Европ ске 
уни је) чи ни ло се да се гра ни це Европ ске уни је по кла па ју, ни 
ма ње ни ви ше, не го са гра ни ца ма Са ве та Евро пе (из у зи ма ју-
ћи Ру ску Фе де ра ци ју). Тач ни је, на кон па да Бер лин ског зи да 
и усва ја ња Уго во ра из Ма стрих та из гле да ло је да је са мо пи-
та ње вре ме на ка да ће се то по кла па ње гра ни ца  из ме ђу Са ве-
та Евро пе и Европ ске уни је фор ма ли зо ва ти у прав ном и по-
ли тич ком сми слу. PhilippedeSchouteete, бив ши пред став ник 
Бел ги је при ЕУ, чак је по сле усва ја ња Уго во ра из Ам стер да ма 
1997. го ди не по ста вио пи та ње: „Ка ко при пре ми ти про ши ре-
ње Уни је до гра ни ца не ка да шњег СССР-а и чак не што ма ло 
да ље?“7 У том кон тек сту је и до нет Устав за Евро пу као зад-
ња фа за у уни фи ка ци ји ко му ни тар ног пра ва.

Тре ћа фа за у раз во ју при мар ног пра ва (и ЕУ) по чи ње 
кра хом ре фе рен ду ма у Фран цу ској 2005. го ди не, ка да су 
фран цу ски гра ђа ни од ба ци ли Устав за Евро пу. Од та да по-
чи ње ви дљив за стој (и пад) у европ ским ин те гра ци ја ма. Тач-
ни је, прав ни про јек ти су ма ње пре тен ци о зни, а са ма Европ-
ска уни ја је при мо ра на да се при ла го ди су мор ној еко ном ској 

7 Исто, стр. 346.
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ствар но сти (ко ја је кул ми ни ра ла кри зом за јед нич ке ва лу те 
евра и фак тич ким бан кро том Грч ке 2011. го ди не). Ка ко ће се 
та тре ћа фа за у раз во ју ко му ни тар ног пра ва за вр ши ти, ве о-
ма је те шко пред ви де ти. Јед на од ва ри јан ти рас пле та је она 
ко ју пру жа Ли са бон ски уго вор. На и ме, мо гу ће је да ће по-
сто ја ти ви ше та ко зва них кру го ва (или „бр зи на“) у Европ ској 
уни ји. По сто ја ће чвр шћа по ве за ност ви ше др жа ва зе ма ља у 
Европ ској уни ји ко ју ће оства ри ти пре ко Бли же са рад ње ко ја 
је пр ви пут у аки ко му ни тер уве де на пре ко Уго во ра из Ам-
стер да ма (ко ју омо гу ћа ва и Ли са бон ски уго вор). Уоста лом, 
та кву мо гућ ност је на ја вио у сво јој по зна тој из ја ви (од 8. 11. 
2011. го ди не) и бив ши фран цу ски пред сед ник Сар ко зи (о „две 
европ ске бр зи не“).

БЛИЖАСАРАДњА

Бив ши пред став ник СРЈ при ЕУ, др Ду шан Ло пан дић, 
пи ше о Бли жој са рад њи или „флек си бил но сти“ и ис ти че да 
је она пр ви пут уве де на Уго во ром из Ам стер да ма: „За бу ду ћи 
раз вој ЕУ, по себ но је бит но да је у Ам стер да му по пр ви пут 
пред ви ђе на мо гућ ност про ду бље не ин те гра ци је са мо јед ног 
де ла чла ни ца ЕУ (та ко зва на „флек си бил ност“ или бли жа са-
рад ња) што би функ ци о ни са ло у окви ру ин сти ту ци о нал ног 
си сте ма Уни је. Уго вор пред ви ђа низ пред у сло ва (осам) за от-
по чи ња ње те са рад ње, за ко ју је по треб на прет ход на од лу ка 
Са ве та ЕУ... Овим се и фор мал но ства ра мо гућ ност раз во ја 
‘Евро пе у ви ше бр зи на’, ко ја је и до са да би ла фак тич ка ре ал-
ност, али углав ном из ван фор мал них окви ра ЕУ... Уго вор из 
Ам стер да ма ипак пред ста вља но ви ну, јер је њи ме са да и фор-
мал но при зна та и прав но ко ди фи ко ва на чи ње ни ца да ор га ни 
и по ли ти ке ЕУ мо гу би ти ко ри шће ни за ре а ли за ци ју по ли-
ти ка у ко је ни су укљу че не све чла ни це Уни је“.8 Ли са бон ски 
уго вор та ко ђе до зво ља ва та кав ви ше сте пе ни раз вој ко му ни-
тар ног пра ва. У чла ну 20. Уго во ра о Европ ској уни ји (ко ји је 
фак тич ки пр ви део Ли са бон ског уго во ра) на во ди се, ис под 
на сло ва „Од ред бе о бли жој са рад њи“ сле де ће: 

- „1. Др жа ве чла ни це ко је же ле ме ђу соб но да ус по-
ста ве бли жу са рад њу у окви ру над ле жно сти ко је 

8 Исто, стр. 25-26.
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ни су ре зер ви са не за Уни ју мо гу ко ри сти ти ин сти-
ту ци је Уни је и спро во ди ти ту са рад њу при ме ном 
од го ва ра ју ћих од ред би уго во ра, у гра ни ца ма и на 
на чин пред ви ђе ним овим чла ном, као и чла но ви ма 
326-334. Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је. 
Бли же са рад ње су усме ре не на фа во ри зо ва ње оства-
ре ња ци ље ва Уни је, за шти ту ње них ин те ре са и ја ча-
ње про це са ин те гра ци је. Оне су отво ре не у сва ком 
тре нут ку за све др жа ве чла ни це, у скла ду са чла ном 
328. Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је“;

- За тим се у Ли са бон ском уго во ру на во ди и сле де ће: 
„2. Од лу ку о одо бре њу бли же са рад ње, под усло-
вом да у њој уче ству је нај ма ње де вет др жа ва чла-
ни ца, до но си Са вет, као по след ња ин стан ца, по што 
је утвр дио да се ци ље ви по ста вље ни у окви ру ове 
са рад ње, у ра зум ном ро ку, не мо гу оства ри ти у окви-
ру Уни је као це ли не. Са вет до но си од лу ку у скла ду 
са про це ду ром пред ви ђе ном у чла ну 329. Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је“;

- Та ко ђе, у Ли са бон ском уго во ру се пред ви ђа да о од-
ре ђе ним пи та њи ма фак тич ки од лу чу ју са мо оне др-
жа ве ко је су се до го во ри ле о та ко зва ној Бли жој са-
рад њи: „3. Сви чла но ви Са ве та мо гу уче ство ва ти у 
до го ва ра њу, али мо гу гла са ти са мо чла но ви Са ве та 
ко ји пред ста вља ју др жа ве чла ни це ко је уче ству ју у 
Бли жој са рад њи. На чин гла са ња је пред ви ђен чла-
ном 330. Уго во ра о функ ци о ни са њу Уни је“.9

Да кле, над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је мо ра ју има-
ти у ви ду ову мо гућ ност (бли же са рад ње) ко ја отва ра но ве 
по де ле у прав ном и по ли тич ком си сте му Европ ске уни је (без 
об зи ра што Ре пу бли ка Ср би ја ни је чла ни ца Европ ске уни је 

9 Ми лу тин Ја ње вић, КонсолидованиУговороЕвропскојунијииУговорофунк
ционисањуЕвропскеуније (2008/С115/01)саПовељомоосновнимправима
Европскеуније, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 39. Тре ба ис та ћи да се 
не ра ди са мо о ста рим чла но ви ма Спо ра зу ма из Ма стрих та 27А-Е, 40-40 Б и 
43-45, већ и да се члан 20 од но си и на 11 и 11 А Уго во ра о осни ва њу Европ-
ске за јед ни це. Да кле, и са ма та чи ње ни ца по ка зу је ко ли ко је зна ча јан члан 20. 
Уго во ра о Европ ској уни ји ко ји  чи ни пр ви део Ли са бон ског уго во ра. Мо же се 
ре ћи  и да је то при зна ње чи ње ни це да по сто ји не ко ли ко кру го ва у Европ ској 
уни ји, и то не са мо оних др жа ва чла ни ца ко је при па да ју евро зо ни  већ да су 
по де ле мно го ду бље, по чев ши од ста рих и но вих чла ни ца, ју жних и се вер них 
итд.
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већ са мо кан ди дат ко ји че ка до би ја ње да ту ма за по че так пре-
го во ра о члан ству). Та кав раз вој ко му ни тар ног пра ва је ве о-
ма из ве стан по сле про па сти Уста ва за Евро пу и из ја ве бив-
шег фран цу ског пред сед ни ка од 8. но вем бра 2011. из ре че не 
у Стра збу ру о „две европ ске бр зи не“.10 Та ко зва на Бли жа са-
рад ња ће омо гу ћи ти да по је ди не др жа ве чла ни це има ју ве ћу 
са рад њу (у уни фи ка ци ји у прав ном сми слу). Дру гим ре чи ма, 
ЕУ као ор га ни за ци ја др жа ва по де ље них у не ко ли ко ни во ин-
те гра ци је је ре ал ност. Нај по зна ти ји при мер за функ ци о ни са-
ње Бли же са рад ње је сва ка ко, евро зо на, фор мал но фор ми ра-
на 1. ја ну а ра 1999. го ди не, а фак тич ки 1. ја ну а ра 2002, ка да 
евро по ста је зва нич на ва лу та у зе мља ма чла ни ца ма те зо не.

БЛИЖАСАРАДњАИСРБИЈА 
ИЛИтРЕћИкРУГИНтЕГРАцИЈА

Да кле, раз вој не ко ли ко кру го ва Бли же са рад ње у ЕУ је 
прав на чи ње ни ца. Нај бо љи при мер за де фи ни са ње те по де ле 
је евро зо на или зо на др жа ва ко је ко ри сте евро као зва нич ну 
ва лу ту. То зо ну са чи ња ва 17 др жа ва чла ни ца ЕУ или око 330 
ми ли о на ста нов ни ка. Оста лих 11 др жа ва ЕУ су из ван евро зо-
не. Та ко ђе, у два на ест од тих 17 зе ма ља при ме њу је се и Уго-
вор о ста бил но сти ко ор ди на ци ји и упра вља њу од 1. ја ну а ра 
2013 или та ко зва ни Фи скал ни пакт ко ји је у су шти ни но ви и 
ви ши сте пен ин те гра ци је ( Европ ска цен трал на бан ка са се-
ди штем у Не мач кој ко ор ди ни ра мо не тар ну по ли ти ку у тим 
зе мља ма). Та по де ла на чла ни це евро зо не и оне др жа ве ван 
ње се услов но мо же на зва ти пр вим и дру гим кру гом ва лут не 
и по ли тич ке ин те гра ци је. 

Што се ти че чла ни ца евро зо не, мо же се прет по ста ви ти 
да ће те др жа ве би ти при ну ђе не да на ста ве са  еко ном ским 
и по ли тич ким  ин те гра ци ја ма  пре све га због при ти ска ко ји 
до ла зи из Не мач ке као сре ди шње зе мље овог еко ном ског и 
по ли тич ког са ве за . 

10 На пре да ва њу у Стра збу ру 8. 11. 2011. Сар ко зи је из ја вио: „Са да нас има 27. 
Очи глед но је да ће мо мо ра ти да се отво ри мо пре ма Бал ка ну. Би ће нас 32, 33 
или 34. Ве ру јем да ни ко не ми сли да је фе де ра ли зам – то тал на ин те гра ци ја – 
мо гућ са 33, 34, 35 зе ма ља... Не. Ап со лут но не. На кра ју, ја сно је, по сто ја ће 
две европ ске бр зи не: јед на бр зи на ка ве ћој ин те гра ци ји у евро зо ни и бр зи на 
ко ја је кон фе де рал на у ЕУ“. Пре ма сај ту www.eco no mist.com (The Eco no mist, 
Лон дон, 10. но вем бар 2011).
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На при мер, пре ма ча со пи су Der Spiegel на кон из бо ра 
одр жа них у сеп тем бру 2013.  власт у Не мач кој на че лу са Ан-
ге лом Мер кел пла ни ра но ву аген ду за ЕУ.11 Пре све га, ве ће 
над ле жно сти ће по сто ја ти у кон тро ли и од ре ђи ва њу на ци о-
нал них бу џе та. До ћи ће и до но ве фи скал не ин те гра ци је или 
до уво ђе ња за јед нич ких сто па по ре за. Дру гим ре чи ма до 
убр за ног сје ди ња ва ња на осно ва ма ко је го ди на ма кри ти ку-
је бив ши пред сед ник Че шке Кла ус: „Евро па је ‘је дин ство у 
мно штву’ и по ку шај ње ног ве штач ког сје ди ња ва ња мо гао би 
јој до не ти ви ше ште те не го ко ри сти“ сма тра он.12

За тим ће до ћи до ве ли ке ре кон струк ци је евро зо не у ва-
жном ко ра ку ка но вој и моћ ној еко ном ској вла ди, на во ди Der
Spiegel.13 Овај про цес ће не сум њи во пра ти ти и из ме на при-
мар ног пра ва ЕУ, пре све га Ли са бон ског уго во ра (Ме ђу тим 
не тре ба ис кљу чи ти и мо гућ ност да се до не се но ви нај ви ши 
прав ни акт ЕУ). Да ли ће се Не мач ка опре де ли ти за аманд ма-

11 http://www.spi e gel.de/in ter na ti o nal/ger many/mer kel-wants-to-re form-eu-with-
mo re-po wers-for-brus sels-a-928988. 

12 Вац лав Кла ус, ЕвропаиЕУ:погледполитичараипогледекономисте, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 12, 37.

13 Ви ди оде љак под на сло вом: Big Plans for Euro pe – In the past, Mer kel has tre a ted 
go ver ning pri ma rily as re pa ir work. The ma jor is su es of her first two terms in of fi ce, 
the fi nan cial cri sis and the fight to sa ve the euro, we re su i ta ble for that ap pro ach. 
Will that chan ge, now that she has the ne ces sary po wer and me ans? Hardly at all, 
when it co mes to Ger many. The re are no ma jor re forms in the works at go vern ment 
mi ni stri es, and the grand co a li tion will fo cus on in cre a sing spen ding to ful fil so me 
of the par ti es’ cam pa ign pro mi ses.    In con trast, of fi ci als at the 
Chan cel lery are for ging plans for Euro pe that are prac ti cally vi si o nary for so me o ne 
li ke Mer kel. If she pre va ils, they will fun da men tally chan ge the Euro pean Union. 
The goal is to ac hi e ve ex ten si ve, com mu nal con trol of na ti o nal bud gets, of pu blic 
bor ro wing in the 28 EU ca pi tals and of na ti o nal plans to bo ost com pe ti ti ve ness and 
im ple ment so cial re forms. The ho pe is that the se me a su res will en su re the long-
term sta bi lity of the euro and ste er mem ber sta tes on to a com mon eco no mic and 
fi scal path. This wo uld be the oft-in vo ked and am bi ti o us po li ti cal com ple tion of 
Euro pe’s mo ne tary union -- a hu ge ac hi e ve ment.  It isn’t a new 
goal, but what is new is the thumbscrews Brus sels will be al lo wed to apply if Mer-
kel has her way, in clu ding so o ner and shar per con trols and ve to rights, as well as 
con trac tu ally bin ding agre e ments and re qu i re ments. In short, this wo uld amo unt to 
a true re con struc tion of the euro zo ne and a ma jor step in the di rec tion of an “eco-
no mic go vern ment” of the sort the SPD too wo uld li ke to see put in pla ce.  
Ger many’s cur rent eco no mic strength helps to ex pla in the se vi si ons for Euro pe, 
sin ce stric ter bud get con trols wo uldn’t po se a thre at to Ber lin at the mo ment. Jo-
bless le vels are so low that the co un try has al most re ac hed full em ployment, and 
the bud get is in good sha pe, at le ast at the na ti o nal go vern ment le vel. In fact, pu blic 
cof fers are so full that the go vern ment can af ford to bo ost do me stic spen ding. 
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не на Ли са бон ски уго вор или до но ше ње но вог уго во ра, пи-
та ње је ко је ће од ре ди ти са мо фор мал ни пра вац при мар ног 
пра ва ЕУ. Фак тич ки, евро зо на ће ићи све ве ћој ин те гра ци ји.

Тач ни је, евро зо на се мо же већ са да са аспек та ме ђу на-
род ног јав ног пра ва упо ре ђи ва ти са др жав ним са ве зи ма из 
про шло сти у ко ји ма су вре ме ном пре о вла да ле фе де ра тив не 
и ин те гра ци о не тен ден ци је. Ти др жав ни са ве зи су пре ма де-
фи ни ци ји Луј ле Фи ра увек би ли за сно ва ни на до ми на ци ји 
нај ја че или сре ди шње др жа ве.14 При ме ри за то су сва ка ко, 
Не мач ка кон фе де ра ци ја, Ца рин ски са вез и Се вер но не мач ки 
са вез (ко ји су прет хо ди ли ства ра њу Не мач ког цар ства 1871. 
го ди не). Сре ди шња др жа ва је та да би ла Пру ска. Ка кав по-
ло жај мо же оче ки ва ти  Ср би ју у ЕУ ка да се прет ход но има у 
ви ду?

Ср би ја си гур но не ће би ти у пр вом кру гу ин те гра ци је 
јер не ре ал но је оче ки ва ти да је мо гу ће бр зо уво ђе ње евра у 
Ср би ји као зва нич не ва лу те.15 Ме ђу тим, Ср би ја не ће би ти ни 
у дру гом кру гу ин те гра ци је ЕУ, тј. ме ђу оним др жа ва ко је су 
да нас у ЕУ али су за др жа ле сво је на ци о нал не ва лу те. Тај дру-
ги круг ин те гра ци ја са чи ња ва ју да нас др жа ве ко је не ко ри сте 
евро а чла ни це су ЕУ. Њи хов са вез са сре ди шњом др жа вом 
ЕУ, СР Не мач ком, се мо же де фи ни са ти као функ ци о на лан. 
Ра ди се ина че о тр жи шту од око 170 ми ли о на љу ди и нај ра-
зви је ни ја зе мља те гру па ци је је Ве ли ка Бри та ни ја. Од нос из-
ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке као во де ће две зе мље раз-
ли чи тих кру го ва ин те гра ци је у ЕУ, под се ћа и на пер со нал не 
уни је из про шло сти по пут оних из ме ђу Ха но ве ра и Ен гле ске 
или Лук сем бур га и Хо лан ди је (на рав но без мо нар хи стич ких 
еле ме на та).  По сто ји пот пу на др жав на са мо стал ност  Бер-
ли на и Лон до на, ко ја се ма ни фе сту је у одво је ним спољ ним 
по ли ти ка ма (зад њи при мер Си ри ја и кри за 2013), раз ли чи-
тим ва лу та ма, одво је ним по ре зи ма и бу џе ти ма, соп стве ним 

14 Луј ле Фир, Међународнојавноправо, Прав ни фа кул тет , Бе о град, 2010, стр. 
83-85.

15 Ов де не тре ба ме ша ти ко ри шће ње евра као не зва нич не дру ге ва лу те у Ср би ји, 
или дво ва лут ни си стем ко ји по сто ји у Ср би ји. То је пи та ње ко је има и ши ри 
кон текст по себ но ка да се има у ви ду да Ан до ра, та ко зва но Ко со во и Цр на Го ра 
без слу жбе ног спо ра зу ма ко ри сте евро као зва нич ну ва лу ту на сво јим те ри то-
ри ја ма. Та ко ђе, Мо на ко, Сан Ма ри но и Ва ти кан има ју слу жбе не спо ра зу ме о 
ко ри шће њу евра а Бу гар ска , БиХ и не ке ва не вро песк ке те ри то ри је су ве за ле 
курс сво је ва лу те за евро.
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ар ми ја ма и по себ ним ви зним ре жи ми ма (Бри та ни ја ни је део 
Шен ген ског спо ра зу ма) .

Са дру ге стра не, по сто ји фор мал ни за јед нич ки су ве-
рен или пред сед ник без ре ал не вла сти, по пут Хер ма на ван 
Ром пе ја, пред сед ни ка Европ ског са ве та. Тач ни је, те две чла-
ни це ЕУ има ју ма ње за јед нич ких еле ме на та не го не ка да шња 
Аустро-Угар ска на кон 1867. (јер ова ре ал на уни ја је има ла за-
јед нич ку спољ ну по ли ти ку, од бра ну и фи нан сиј ску по ли ти-
ку).

Ме ђу тим, Ср би ја не ће би ти ни у том дру гом кру гу ин-
те гра ци ја ко ју сим бо ли зу је Ве ли ка Бри та ни ја јер не ма га ран-
ци ја да ће се по што ва ти њен те ри то ри јал ни ин те гри тет у ЕУ.

Пр вен стве но, до та квог за кључ ка се до ла зи ка да се има 
у ви ду да се од Ср би је тра же не са мо еко ном ски и мо не тар-
ни уступ ци већ и те ри то ри јал ни. Пре све га, 23 др жа ве ЕУ су 
при зна ле та ко зва но Ко со во. (Ве ро ват но ће и 24. Ру му ни ја од 
2015. пре ма ре чи ма ње ног пре ми је ра)16 Пре го во ри са ЕУ се 
отво ре но усло вља ва ју да љом афир ма ци јом те не ле гал не тво-
ре ви не ко ја ни је чла ни ца УН. Нај по зна ти ји при мер је Бри сел-
ски спо ра зум из 2013. го ди не (и до но ше ње Сту ди је о и из во-
дљи во сти за та ко зва но Ко со во).17 

Сли чан од нос пре ма Ср би ји се мо же оче ки ва ти и у на-
ред ном пе ри о ду. Не мач ки ам ба са дор у Бе о гра ду је 22. ок то-
бра 2013. из ја вио да се не мо же ис кљу чи ти фор мал но при-
зна ње та ко зва ног Ко со во од стра не Ср би је као услов за да ље 
пре го во ре и пот пи си ва ње Уго во ра о при сту па њу.18 

У том кон тек сту, ме ђу на род ни по ло жај Ср би је у од нос 
на ЕУ је suigeneris. Сли чан је оно ме ко је је има ла Че хо сло-
вач ка уочи (и за вре ме) пот пи си ва ња Мин хен ског спо ра зу ма 

16 http://www.nspm.rs/hro ni ka/vik tor-pon ta-ru mu ni ja-bi-2015-go di ne-mo gla-da-pri-
zna-ko so vo.html 23. 10. 2013

17 Европ ска ко ми си ја је 10. ок то бра 2012. об ја ви ла до ку мент под на зи вом Fe a-
si bi lity Study on a Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the EU and 
Ko so vo.

18 „Пре по зна је мо и да Ср би ја ни је спрем на да при зна Ко со во, али це ни мо што 
те жи да нор ма ли зу је од но се. То ће до ве сти до по чет ка пре го во ра са ЕУ у ја ну-
а ру. Од но си са При шти ном ће та ко ђе би ти по сма тра ни то ком пре го во ра, али 
не тре ба шпе ку ли са ти о то ме шта ће би ти зах тев ЕУ на кра ју тих пре го во ра, 
пред при ступ Ср би је Уни ји. Не тра жи мо да Ср би ја да нас при зна Ко со во, а да 
ли ће се то де си ти ка сни је – са да се не мо же ре ћи.“ http://www.nspm.rs/hro ni ka/
hajnc-vil helm-ne-tra zi mo-da-sr bi ja-da nas-pri zna-ko so vo-a-da-li-ce-se-to-de si ti-
ka sni je-sa da-se-ne-mo ze
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са 4 за пад не си ле 1938. го ди не. Од Ср би је се тра жи да се од-
рек не зна чај ног де ла сво је те ри то ри је и да се тај од нос озва-
ни чи ме ђу на род ним ви ше стра ним уго во ром у овом слу ча ју 
Уго во ром о при сту па њу. То је услов за да ље ин те гра ци је и 
члан ство у ЕУ. Да би си ту а ци ја за Бе о град би ла још по ра зни-
ја, ЕУ (слич но као и 4 за пад не си ле 1938. го ди не  Че шкој) не 
да је ни ка кве  га ран ци је за да љи те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Ср би је.19 Тач ни је, Че шка је на кон Мин хен ског спо ра зу ма из-
гу би ла део те ри то ри је ко ји је при пао Пољ ској, а Сло вач ка је 
пр во про гла си ла ауто но ми ју а за тим и не за ви сност. Слич не 
тен ден ци је по сто је и у Ср би ји ван КиМ (Ра шка област и Вој-
во ди на). 

За то се мо же твр ди ти да ће Ср би ја у бу ду ћој ЕУ би ти 
тре ти ра на у прав ном сми слу као sui ge ne ris  или др жа ва ко-
ја ће при па да ти тре ћем, по себ ном кру гу ин те гра ци ја. У том 
сми слу ће је та ко и тре ти ра ти при мар но пра во ЕУ ко је се тре-
нут но раз ви ја у са мо та ко зва не „две бр зи не“. 

ЗАкљУчАк

У на уч ном, дру штве ном и прав ном сми слу, про цес при-
сту па ња Ср би је ЕУ је је дин ствен. Тај про цес се не мо же упо-
ре ди ти са пе ри о дом од 1878. до 2000. ка да је Ср би ја (или Ју-
го сла ви ја у сми слу прав ног кон ти ну и те та) би ла су ве ре на др-
жа ва. Тај про цес са рад ње са ЕУ се не мо же упо ре ди ти ни са 
ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них уго во ра и кон вен ци ја од стра-
не Ре пу бли ке Ср би је. Да кле, ра ди се у на уч ном и дру штве-
ном сми слу, о пот пу ној но вој прав ној и дру штве ној по ја ви 
или пре но ше њу зна чај ног де ла су ве ре ни те та Ср би је ЕУ. То 
је по ста ла прав на оба ве за Ре пу бли ке Ср би је на кон пот пи си-
ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу у апри лу 
2008. го ди не и сти ца ња ста ту са кан ди да та 2012. 

Исто вре ме но, док је Ср би ја од 2000. го ди не усту па ла 
свој су ве ре ни тет ЕУ ме ња ло се и при мар но пра во ЕУ. По-
сле та ко ва ног злат ног пе ри о да европ ских ин те гра ци ја, ка да 
се чи ни ло да ће се гра ни це ЕУ и Са ве та Евро пе по кло пи ти 
(из у зи ма ју ћи Ру ску Фе де ра ци ју) и ко ји је тра јао од Уго во ра 

19 Ви ше о то ме и оти ма њу КиМ ви ди Ми лош Кне же вић, ОтмицаКосова, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006. и од истог ауто ра Косово–данпосле, 
Ри вел ко, Бе о град, 2007.
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из Ма стрих та 1992. до про па сти Уста ва за Евро пу 2005. го-
ди не, до ла зи пе ри од ко ји ка рак те ри ше ма њи по лет и ви ше 
раз ли чи тих кру го ва ин те гри са ња уну тар ЕУ. Прав ни ин сти-
тут Бли же са рад ње омо гу ћа ва ле га ли зо ва ње тог фак тич ког 
ста ња у ЕУ. 

Да кле, ак ту ел но ста ње у ЕУ по ка зу је да по сто је два раз-
ли чи та кру га ин те гри са ња  (О то ме је пр ви јав но го во рио и 
бив ши фран цу ски пред сед ник Сар ко зи на јед ном пре да ва њу 
из 2011. го ди не). Пр ви круг ин те гри са ња је уну тар евро зо не 
(17 др жа ва) а дру ги ван ње (11 др жа ва). Пр ви круг др жа ва се 
тран сфор ми ше ка пот пу ној фи скал ној и мо не тар ној уни ји са 
фе де ра тив ним по ли тич ким еле мен ти ма. Сре ди шња др жа ва 
те зо не ће би ти СР Не мач ка. Дру ги круг се мо же де фи ни са-
ти као не ка вр ста ла ба ве пер со нал не уни је без мо нар хи стич-
ких еле ме на та. При ме ри за то су по ло жај Ве ли ке Бри та ни је 
у ЕУ и це ре мо ни јал ни по ло жај пред сед ни ка Европ ског са ве-
та Хер ма на ван Ром пе ја. На рав но, тај но ви об лик пер со нал-
не уни је не ће би ти рас ки нут (због по ли тич ких раз ло га и ме-
ђу на род ног пре сти жа) иако фак тич ки не по сто ји за јед нич ка 
спољ на, мо не тар на и  фи скал на по ли ти ка из ме ђу та два кру га 
ин те гра ци ја. Ср би ја као кан ди дат за члан ство у ЕУ (и по тен-
ци јал на чла ни ца) не мо же би ти свр ста на у ни јед ну од ових 
две ју  ка те го ри ја. Она је suigeneris. Основ ни услов за ула зак 
у ЕУ ни је при ла го ђа ва ње евро зо ни и ње ним пра ви ли ма, већ 
та ко зва на нор ма ли за ци ја од но са са ква зи др жав ном тво ре ви-
ном на ње ној те ри то ри ји. 

Ср би ја као чла ни ца ЕУ ће за то би ти у тре ћем, по себ ном 
кру гу ин те гра ци ја. Њен по ло жај ће би ти сли чан оно ме ко је је 
има ла Че хо сло вач ка уочи (и за вре ме) пот пи си ва ња Мин хен-
ског спо ра зу ма са 4 за пад не си ле 1938. го ди не. Од ри ца ње од 
те ри то ри је ће би ти услов за пот пи си ва ње ме ђу на род ног ви-
ше стра ног уго во ра  или Уго во ра о при сту па њу ЕУ.
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in Ter na Ti o naL Le GaL STa TUS  
oF Ser Bia anD THe De ve LoP MenT  

oF THe eU Pri MarY LaW

re su me

The process of Serbia’s accession to the EU cannot be
comparedtotheperiodfrom1878trough2000,whenSerbia(or
Yugoslavia, in termsof legalcontinuity)wasasovereignstate.
TheprocessofcooperationwiththeEUcannotbecomparedwith
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theratificationofinternationaltreatiesandconventions.Atthe
sametime,whileSerbiahasbeenpassingitssovereigntytothe
EUsince2000, theEUprimary lawwasalsochanging.Follo
wingsocalledgoldenageoftheEuropeanintegrations,whenit
seemedthatthebordersoftheEUandtheCouncilofEuropewo
uldoverlap(excludingtheRussianFederation),thatlastedfrom
theTreatyofMaastrichtin1992tothefailingoftheConstitution
forEuropein2005comesaperiodcharacterizedbylowerzest
andmultiplecirclesofintegrationwithintheEU.Thecurrentsi
tuation in theEU shows that there are two different circles of
integration.Thefirstcircleof integrationwithin theEurozone
(17countries)andthesecondoneisoutsideit(11states).Thefirst
circleofstatesisundergoingtransformationtowardthefullfiscal
andmonetaryunionwithfederalpoliticalelements.Thecentral
stateofthatzonewillbeFRGermany.Thesecondcirclecanbe
definedasakindofpersonalunionwithoutmonarchistelements.
AnexampleforthisistherelationshipbetweentheFederalRe
publicofGermanyand theUnitedKingdom in theEUand the
ceremonialpositionofPresidentoftheEuropeanCouncil,Her
manVanRompuy.Serbia,asacandidateforEUmembershipand
apotentialmember,cannotbeclassifiedintoeitherofthesetwo
categories.Itissuigeneris.Themainrequirementforentryinto
theEUisnotadaptingtotheEurozoneanditsrules,butsocal
lednormalizationof relationswithaquasistatecreation in its
territory,whichisnotrecognizedbytheUN,Kosovo.Oritsposi
tionwillbesimilartothepositionofCzechoslovakiabeforeand
during thesigningof theMunichAgreementwith fourWestern
powersin1938.
Key words:EU,Serbia,primarylaw,publicinternationallaw,Federal

RepublicofGermany,suigeneris
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