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Сажетак
У ра ду је раз ма тран зна чај Ду нав ског ре ги о на у про це су 

европ ских ин те гра ци ја, ме то де ко ји ма се ус по ста вља ју је дин стве-
на прав на пра ви ла у ре ги о ну, обла сти од зна ча ја за је дин стве но 
прав но ре гу ли са ње као и ак тив но сти ко је пред у зи ма ју ра зни су-
бјек ти на др жав ном и над на ци о нал ном ни воу. Циљ ра да је да се 
ис тра же мо гућ но сти ус по ста вља ња је дин стве не прав не ре гу ла ти ве 
у Ду нав ском ре ги о ну кроз про це се ин те гра ци ја пу тем раз ма тра-
ње до са да шњих ре зул та та уни фи ка ци је и хар мо ни за ци је прав них 
пра ви ла. Пред мет са гле да ва ња по стиг ну тих ре зул та та су обла сти 
ко је су од нај ве ћег зна ча ја за при вред ни про спе ри тет, по ли тич ку 
и со ци јал ну ин те гра ци ју ре ги о на, а то су: област тр го вин ског, уго-
вор ног пра ва, услу га, пло вид бе и еко ло шког пра ва. Аутор по себ-
но ука зу је на зна чај да ље ин те гра ци је и ства ра ње но вих прав них 
и ин сти ту ци о нал них окви ра нео п ход них за ства ра ње је дин стве не 
прав не ре гу ла ти ве у Ду нав ском ре ги о ну.
Кључ не ре чи: Ду нав ски ре ги он, европ ске ин те гра ци је, прав на ре гу ла ти ва

* Рад је настао у оквиру пројекта Филозофског факултета у Косовској Митровици, „Ко-
сово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција”, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (број пројекта: 
47023).
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1. ЗНА ЧАЈ ЕВРОП СКИХ ИН ТЕГРАЦИЈА 
ЗА ДУ НАВ СКИ РЕ ГИ ОН

Ду нав пред ста вља па не вроп ски при род ни ко ри дор ко ји се 
про сти ре од Швар цвал да до Цр ног мо ра, ду жи не око 2850 км по ве-
зу ју ћи де сет зе ма ља кроз ко је про ти че, са још че ти ри у свом сли ву. 
Не ке од тих зе ма ља су че сто ди ја ме трал но су прот ста вље не, не ке 
по ли тич ки не ста бил не, али за јед нич ко им је да су све под јед на ко 
за ин те ре со ва не да ство ре про спе ри те тан ре ги он, без бе дан за сво-
је ста нов ни ке ко јих у Ду нав ском ре ги о ну има пре ко сто ми ли о на.

Не рас ки ди ва по ве за ност Ду нав ског ре ги о на са Европ ском 
уни јом у це ли ни и за јед нич ки про бле ми Ду нав ских зе ма ља зах те-
ва ју је дин стве ну прав ну ре гу ла ти ву ко ја ће из ме ђу оста лог омо гу-
ћи ти и бо љу са рад њу и ко ор ди на ци ју у обла сти раз во ја тр го ви не, 
услу га, енер ге ти ке, ин фра струк ту ре и са о бра ћа ја, без бед но сти и 
лич них кон так та гра ђа на, за шти те жи вот не сре ди не и про мо ци-
ји кул ту ре и ту ри зма у ре ги о ну. Прав на ра зно ли кост, еко ном ска 
не јед на кост, ми гра ци ја ста нов ни штва, кли мат ски фак то ри, раз не 
по ли тич ке не су гла сни це и раз ли чи та кул тур на и ет нич ка на сле ђа, 
зна чај но оп те ре ћу ју Ду нав ски ре ги он, а на ћи ефи ка сна ре ше ња за 
кључ не про бле ме пред ста вља је дан од нај ве ћих иза зо ва европ ских 
ин те гра ци ја. Не дав но про ши ре ње Европ ске Уни је отво ри ло је но ва 
вра та ду ху са рад ње, раз ме ни зна ња и ис ку ста ва и под сти ца њу раз-
во ја др жа ва у Ду нав ском ре ги о ну. Мо дер ни за ци ја ин фра струк ту ре 
и ко му ни ка ци ја омо гу ћи ће да се Ду нав ски ре ги он отво ри пре ма 
остат ку све та. Са мо за јед нич ким де ло ва њем вла сти на свим ни во и-
ма у свим Ду нав ским зе мља ма мо же се оства ри ти је дин стве ни циљ 
– ства ра ње је дин стве не прав не ре гу ла ти ве на це лом Via Do nau.

Ду нав ски ре ги он је хе те ро ге на област ко ју ка рак те ри шу 
зна чај не дру штве но еко ном ске раз ли ке, али и по сто је ће ја ке ве зе 
из ме ђу др жа ва у ње го вом сли ву. Има бо га ту исто ри ју, на сле ђе и 
кул ту ру. По се ду је огро ман раз вој ни по тен ци јал, ве ли ка при род на 
бо гат ства, зна ча јан ге о стра те шки по ло жај. Ду нав ски ре ги он по ве-
зу је Европ ску Уни ју пре ко Бал ка на и Цр ног мо ра, са ре ги о ном Кав-
ка за, Бли ског ис то ка и Цен трал не Ази је. Ду нав за јед но са Рај ном 
и Мај ном пред ста вља нај ва жни ји реч ни пут на европ ском кон ти-
нен ту. Пре ко Рај не по ве зан је ка на ли ма са Се вер ним мо рем, та ко 
да тзв. реч ни ко ри дор VII по ве зу је све европ ске зе мље ко је из ла зе 
на плов ни део ре ке Ду нав, од Ро тер да ма до Кон стан це.1) У про це-
су свет ске гло ба ли за ци је и ин те гра ци ја у Евро пи, ре ги о ни по ста ју 

1) Дужина Дунава је 2400 километара, а кроз Србију протиче четвртина (588 километара 
дужина пловног тока).
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ва жан ин стру мент за ства ра ње је дин стве ног кул тур ног, дру штве-
ног и еко ном ског окви ра. У том про це су у зе мља ма Европ ске уни је 
као и у зе мља ма пре те ден ти ма да то по ста ну, ре ги о ни а по себ но 
Ду нав ски до би ли су на зна ча ју у до ме ну тр жи шне при вре де и ли-
бе ра ли за ци је тр го ви не. Ду нав ски ре ги он је од кључ ног зна ча ја у 
пру жа њу по др шке спољ ној по ли ти ци Европ ске уни је и ре ги о нал-
ним ини ци ја ти ва ма. 

У по след ње вре ме Ду нав ски ре ги он се дра ма тич но про ме нио. 
Ду нав ски слив са да је ве ћим де лом уну тра шњи про стор Европ ске 
уни је. Отва ра ју се но ве мо гућ но сти кад су у пи та њу иза зо ви и по-
тен ци ја ли овог про сто ра, на ро чи то ка да су у пи та њу на по ри у пре-
ва зи ла же њу еко ном ских кри за, еко ном ски раз вој, кон ку рент ност, 
упра вља ње жи вот ном сре ди ном и ефикасност у ко ри шће њу ре сур-
са. Нео п ход ност ре ги о на ли за ци је и де цен тра ли за ци је је дан је од 
усло ва за ефи ка сни је оства ре ње при вред ног на прет ка што се од но-
си и на до мен по бољ ша ња усло ва за стра на ула га ња и ефи ка сни ју 
со ци јал ну по ли ти ку.2) У Ре ги о ну по сто ји по тре ба за по ве зи ва њем 
љу ди, њи хо вих иде ја и де ла. Зна чај ни ја ме ђу на род на еко ном ска 
по др шка ре ги о ну као и ја ча ње су бре ги о нал них ве за и са рад ње од 
кључ ног је зна ча ја за по вра так ста бил но сти и отва ра ње ду го роч-
ни јих пер спек ти ва за европ ске ин те гра ци о не то ко ве. Ду нав мо же 
отво ри ти Европ ску Уни ју пре ма ње ним бли ским су се ди ма, ре ги-
о ну Цр ног Мо ра, Ју жној Кав ка зи ји и Цен трал ној Ази ји. Стра те-
ги ја Европ ске Уни је за раз вој Ду нав ског ре ги о на мо же до при не-
ти оства ре њу ње них ци ље ва ја ча ју ћи основ ну по ли ти ку европ ске 
ини ци ја ти ве у про це су ин те гра ци ја. Ду нав ски ре ги он је ме ђу соб но 
по ве зан и за ви сан еко си стем ко ји са др жи ве ли ки део ди вље при-
ро де Евро пе, број не ту ри стич ке и кул тур не зна ме ни то сти, је дин-
стве ну кул тур ну ба шти ну. Гра де ћи се на пер спек ти ва ма зна чај них 
ис тра жи ва ња и ино ва ци ја, тр го ви на и пред у зе ћа ре ги о на мо гу да 
се на ђе на че лу кад је у пи та њу те ри то ри ја Европ ске Уни је. Зна ча-
јан део тран спор та би ће по ме рен са друм ског на реч ни са о бра ћај 
тј. на Ду на ву.3) Иако реч ни тран спорт Ду на вом има по тен ци ја ла а 
уну тра шњи плов ни пу те ви до но се до бит и еко ном ски и еко ло шки 
у од но су на коп не не или ва зду шне пу те ве, брод ски пре воз чи ни 
ма ње од 10 % пре во за у Ду нав ском ре ги о ну. Ме ђу тим, ин те гра-
ци је у Ду нав ском ре ги о ну но се са со бом из ве сне те шко ће, че сто 

2) Петар Веселиновић, Мирјана Кнежевић, „Регионални развој и демографски токови 
земаља југоисточне Европе“, у зборнику: Институционална решења и политика 
регионалног развоја (приредио: Зоран Аранђеловић), Економски факултет у Нишу, 
Ниш, 2009, стр. 90. 

3) Мирјана Кнежевић, Хармонизација путничког саобраћаја ЕУ-СРБИЈА, Економски 
факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2007, стр. 40.
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усло вље не по ли тич ким од но си ма на од ре ђе ном ге о граф ском про-
сто ру или су, пак ре зул тат од ре ђе них кул тур них, на ци о нал них, ге-
о граф ских и слич них осо бе но сти. Не за ви сно од то га, ре ги о нал на 
са рад ња и ин те гра ци ја по ста ју део оп штих трен до ва раз во ја са вре-
ме ног све та и на чин оства ри ва ња еко ном ских и дру гих ци ље ва и 
ин те ре са зе ма ља и ре ги о на. Су прот но овим трен до ви ма, бал кан ске 
зе мље као део Ду нав ског ре ги о на у по след њој де це ни ји су о чи ле 
су се са су ко би ма ко ји су ово под руч је учи ни ли нај не ста бил ни-
јим под руч јем у Евро пи. Без об зи ра на то Ду нав ски ре ги он мо же 
да бу де про спе ри тет ни, без бед но и си гур но под руч је где се ва жна 
пи та ња од ин те ре са за цео ре ги он тре ти ра ју на је дин ствен и од го-
ва ра ју ћи на чин.

2. МЕ ТО ДЕ УС ПО СТА ВЉА ЊА ЈЕ ДИН СТВЕНИХ 
ПРА ВИ ЛА У ДУ НАВ СКОМ РЕ ГИ О НУ

Це ло куп но за ко но дав ство ЕУ је ве о ма обим но и сло же но. 
Ду нав ски ре ги он об у хва та др жа ве чла ни це ЕУ, зе мље ко је апли ци-
ра ју за члан ство у ЕУ, као и тре ће зе мље. На по чет ку XXI ве ка бал-
кан ске зе мље као би тан део Ду нав ског ре ги о на на ла зе се на исто-
риј ској пре крет ни ци. До га ђа ји по след њих го ди на го во ре у при лог 
оце не да ре ги о нал на са рад ња има до бру пер спек ти ву али и исти 
стра те шки циљ, пре све га за бал кан ске зе мље - при сту па ње Европ-
ској уни ји.4) Три зе мље Ду нав ског ре ги о на ко је се на ла зе на под-
руч ју Бал ка на: Бу гар ска, Ру му ни ја и Сло ве ни ја по ста ле су чла ни це 
Европ ске уни је, док дру ги круг зе ма ља ко ји чи не Бо сна и Хер це го-
ви на, Хр ват ска и Ср би ја по тен ци јал ни су кандидати. Ве ћи на њих 
су о ча ва се са слич ним про бле ми ма али са раз ли чи тим ре сур си ма 
ко ји су им на рас по ла га њу. Ду нав је те ма у ко јој се спа ја ју спољ-
ни (про цес про ши ре ња као и про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва-
ња) и ин тер ни при о ри те ти Европ ске уни је (одр жи ви ре ги о нал ни 
раз вој, ко хе зи о на по ли ти ка Европ ске уни је). Ду нав ски ре ги он је 
област у ко јој мо же да се раз ви је по ја ча на си нер ги ја између раз ли-
чи тих по ли ти ка Европ ске уни је: тр го ви на, са о бра ћај и тран спорт, 
ту ри зам, по љо при вре да, за шти та око ли не, ре ги о нал на са рад ња.

Пр ви ко рак у ели ми ни са њу прав них ба ри је ра је ли бе ра ли-
за ци ја еко ном ских од но са за кљу чи ва њем би ла те рал них уго во ра 

4) Милорад Божић, „Регионализација и економски развој Балкана“, у зборнику: Културни 
и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана, (приредио:  
Љиљанa Митровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2002, стр. 96; A.S. Wall-
den, „Regional Cooperation in the Balkans and in th Black Sea“, Међународни проблеми, 
Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 3/2001, стр. 231.
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о сло бод ној тр го ви ни. Ор га ни зо ва њем ре ги о нал не зо не сло бод не 
тр го ви не ства ра се ин сти ту ци о нал на осно ва ко ја по го ду је раз во ју 
ме ђу на род них еко ном ских од но са и по спе шу је про цес да ље ин те-
гра ци је на свим ни во и ма. Овај про цес од ви ја се кроз про ду бљи ва-
ње ре ги о нал не са рад ње у ци љу сти ца ња пу но прав ног члан ства у 
Европ ској уни ји.5) У том сми слу ре ги о нал не иницијативе Европ ске 
уни је пред ста вља ју ком пле мен тар ну де лат ност за про цес пу не ин-
те гра ци је ко ја зах те ва мо би ли за ци ју прак тич но це ло куп не ад ми ни-
стра ци је, као и зна чај но по бољ ша ње ње ног де ло ва ња, по себ но на 
пла ну спро во ђе ња про пи са. Ср би ја је пот пи са ла Спо ра зум о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу ко јим се ус по ста вља зо на сло бод не 
тр го ви не из ме ђу Европ ске уни је и Ср би је. Ме ђу на род на еко ном ска 
по др шка ре ги о ну као и ја ча ње су бре ги о нал них ве за и са рад ње од 
кључ ног је зна ча ја за по вра так ста бил но сти и отва ра ње ду го роч-
ни јих пер спек ти ва за укљу чи ва ње За пад ног Бал ка на као це ли не у 
европ ске ин те гра ци о не то ко ве. У том ци љу Европ ска уни ја де лу-
је у прав цу по др шке раз во ју зе мље парт не ра и мо дер ни за ци је и 
ускла ђи ва ња ње ног за ко но дав ства са про пи си ма Европ ске уни је.6)

Спо ра зу ми ко ји ма Европ ска уни ја тре ћим др жа ва ма при-
зна је ста тус кан ди да та или по тен ци јал ног кан ди да та за члан ство 
у Европ ској уни ји, хар мо ни за ци ја на ци о нал них про пи са са про пи-
си ма Европ ске уни је не пред ста вља са мо обич ну уго вор ну оба ве-
зу већ и део прет при ступ не стра те ги је у сми слу убр за ња про це са 
при дру жи ва ња и при је ма у Европ ску уни ју. Је дан од раз ло га за хар-
мо ни за ци ју до ма ћих про пи са јесте и ства ра ње по вољ ни јег прав-
ног окру же ња за по сло ва ње до ма ћих при вред них су бје ка та на уну-
тра шњем тр жи шту.7) Сте пен уни форм но сти се раз ли ку је од јед ног 
о дру гог пи та ња, а ус по ста вља ње је дин стве них прав них пра ви ла 
спро во ди се ра зним ме то да ма, пре све га хар мо ни за ци јом про пи са 
др жа ва ко је ни су чла ни це Европ ске уни је са про пи си ма Европ ске 
уни је, уни фи ка ци јом прав них пра ви ла од по себ ног зна ча ја пу тем 
кон вен ци ја, билатералним спо ра зу ми ма и ра зним ак тив но сти ма 
Европ ске уни је кроз до но ше ње ди рек ти ва, стра те ги ја и ини ци ја-
тив них про гра ма у ци љу ин те гра ци је, раз во ја и са рад ње у Ду нав-
ском ре ги о ну. 

5) Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању, Службени гласник 
РС, бр. 83/2008.

6) Мирјана Кнежевић, „Утицај Споразума о стабилизацији и придруживању на привредни 
развој Србије“, у зборнику: Институционалне промене као детерминанта привредног 
развоја Србије, (приредио: Властимир Лековић), Економски факултет у Крагујевцу, 
2010,  стр. 324. 

7) Драгана Радојичић, „Хармонизација прописа у области слободе вршења услуга и Спо-
разум о стабилизацији и придруживању“, Изазови европских интеграција, Службени 
гласник, Београд, бр. 2009/3 стр. 58.
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Ка да се при сту па уни фи ка ци ји по ста вља се пи та ње ко ји об-
лик уни фи ка ци је иза бра ти. По ред уни фи ка ци је ко ја се спро во ди 
усва ја њем ме ђу на род них кон вен ци ја мо гу ћи мо де ли уни фи ка ци је 
су и јед но о бра зна пра ви ла, мо дел за ко ни, мо дел уго во ри ко ји са др-
же стан дард не кла у зу ле. Ме ђу на род не кон вен ци је као вид ме ђу на-
род ног за ко но дав ства сма тра ју се до ста „кру тим“ об ли ком уни фи-
ка ци је бу ду ћи да се мо ра ју ра ти фи ко ва ти на ни воу др жа ва да би 
се мо гле при ме њи ва ти. Оне су до ста не по де сне за бр зу про ме ну и 
при ла го ђа ва ње ко је је че сто нео п ход но ка да се ра ди о ма те ри ји тр-
го вин ског пра ва. Са дру ге стра не, зна чај на пред ност ме ђу на род них 
кон вен ци ја је у то ме да су оне нај о бу хват ни ји об лик уни фи ка ци је, 
по себ но зна ча јан ка да се ра ди о ма те ри ји тр го вин ског пра ва. Јед-
но о бра зна пра ви ла, као дру ги об лик уни фи ка ци је до ста су слич на 
ме ђу на род ним кон вен ци ја ма по ма те ри ји и на чи ну ње ног уре ђи ва-
ња.8) 

Мо дел за ко ни и мо дел (стан дард ни) уго во ри (са стан дард-
ним кла у зу ла ма) пред ста вља ју са вре ме ни је об ли ке уни фи ка ци је и 
до ста се ко ри сте у обла сти тр го вин ских уго во ра упра во због сво је 
ела стич но сти и по год но сти за при ме ну. Спе ци фи чан вид уни фи ка-
ци је у тр го вин ском пра ву пред ста вља ју во ди чи, од но сно смер ни це. 
Њи хо ва упо тре ба је на ро чи то зна чај на у обла сти ма и по пи та њи ма 
у ко ји ма не ма је дин стве них ре ше ња, већ по сто ји ви ше ал тер на тив-
них оп ци ја. Са мо утвр ђи ва ње и ана ли зи ра ње ви ше по ну ђе них оп-
ци ја ве о ма је зна чај но за уче сни ке у тр го вач ком по слу бу ду ћи да 
им пру жа нео п ход не ин фор ма ци је и ну ди ал тер на тив на ре ше ња. 
При ме на мо дел за ко на и стан дард них уго во ра не зах те ва ни ка кве 
спе ци јал не фор мал но сти, до вољ на је во ља уго вор них стра на ка. 
Ме ђу на род ним кон вен ци ја ма су уре ђе на пи та ња ме ђу на род не про-
да је ро бе и финансијског ле а син га; пла ћа ње пу тем до ку мен тар ног 
акре ди ти ва уре ђе но је јед но о бра зним пра ви ли ма; уни фи ка ци ја ма-
те ри је фран цхи синг по сло ва спро ве де на је до но ше њем Во ди ча; за 
мно ге тр го вач ке по сло ве по сто је стан дард ни уго во ри; што се пак 
оп штих пи та ња у ве зи са тр го вач ким уго во ри ма ти че, она су уни-
фи ци ра на усва ја њем (оп штих) на че ла.

Спе ци фи чан об лик уни фи ка ци је у тр го вин ском пра ву пред-
ста вља ју и на че ла. Да би на че ла мо гла да се сма тра ју ви дом уни-
фи ка ци је мо ра ју об у хва та ти нај ва жни је прин ци пе ве за не за од ре-
ђе но пи та ње или ин сти тут и мо ра ју би ти си сте ма ти зо ва на. Из ра ду 
(оп штих) на че ла обич но на се бе пре у зи ма ју спе ци ја ли зо ва не ор-

8) Иванка Спасић, „Међународна унификација трговинских уговора“, Архив за правне и 
друштвене науке, Савез удружења правника Србије, бр. 3-4/2006, стр. 1833; Иванка 
Спасић, Уговор о laesingu, Институт за упоредно право, Београд, 1990,  стр. 142.
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га ни за ци је или те ла из од ре ђе не обла сти. У са став јед но о бра зних 
тек сто ва мо гу би ти укљу че не и ко ли зи о не нор ме ко је одређују ко-
је ће се (до ма ће) пра во при ме ни ти на од ре ђе на пи та ња око ко јих 
ни је мо гла да бу де по стиг ну та са гла сност при ли ком са ста вља ња 
јед но о бра зног тек ста.9) При ме на јед но стра них ко ли зи о них нор ми 
при ли ком од ре ђи ва ња по ља при ме не уни форм них за ко на је по-
стао ве о ма по пу ла ран ме тод у ско ра шњем та ла су хар мо ни за ци је 
уго вор ног пра ва уну тар Европ ске уни је.10) Мо гу ће је да ће и по сте-
пе ним на по ри ма су бје ка та за ин те ре со ва них за уни фи ка ци ју, а на-
ро чи то евро пе и за ци јом прав нич ког обра зо ва ња до ћи до истин ског 
при бли жа ва ња си сте ма.

3. ОБЛА СТИ ОД ПО СЕБ НОГ ИН ТЕ РЕ СА  
ЗА ЈЕДИНСТВЕ НО ПРАВ НО 
РЕГУЛИСА ЊЕ У РЕ ГИ О НУ

Ја ча ње вла да ви не пра ва, по себ но пра во су ђа и бор бе про тив 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је кључ ни је иза зов за ве ћи-
ну зе ма ља у Ду нав ском ре ги о ну. Ви дљи ви ре зул та ти ко ји до но се 
одр жи ва по бољ ша ња у обла сти вла да ви не пра ва, ва жан су еле мент 
за пре ла зак у на ред ну фа зу про це са при дру жи ва ња Европ ској уни-
ји. Про цес ли бе ра ли за ци је ви зног ре жи ма по ка зао је де ло твор ност 
при сту па ко јим се утвр ђу ју кон крет ни и спе ци фич ни ре форм ски 
зах те ви, чи ме се зе мља ма у ре ги о ну омо гу ћа ва да бо ље усме ре сво-
је на по ре. Ин тен зи ви ра не су ак тив но сти ко ји ма се ус по ста вља ју 
ди рект ни кон так ти из ме ђу су ди ја, ту жи ла ца и дру гих струч ња ка 
из обла сти кри вич ног пра ва, упра вља ња гра ни ца ма и ми гра ци ја из 
др жа ва чла ни ца и њи хо вих ко ле га у дру гим зе мља ма. Ин тен зи ви-
ра на пра во суд на и по ли циј ска са рад ња у ре ги ји са др жа ва ма чла-
ни ца ма Европ ске уни је оси гу ра ва сред ства за ре ша ва ње про бле ма 
пре ко гра нич ног кри ми на ла у то ку прет при ступ ног пе ри о да. Зе мље 
Ду нав ског ре ги о на ко је пре фе ри ра ју члан ство у Европ ској уни ји 

9) Једнообразна правила о уговору о међународном железничком превозу путника и 
пртљага (CIV), Службени лист СФРЈ Међународни уговор, бр. 8/84, Службени гласник 
РС, бр. 102/07, чл. 47. ст. 1. садрже неколико колизионих норми. Једна од њих предвиђа 
да одговорност железнице за штету проузроковану закашњењем или укидањем воза или 
губитком везе, подлеже законима и прописима државе у којој се случај десио. 

10) Скоро свака директива (упутство) у области уговорног права садржи једностране коли-
зионе норме којима одређује свој домашај. Римска конвенција о меродавном праву за 
уговорне обавезе (1980) даје предност таквим колизионим нормама садржаним у секун-
дарном законодавству ЕЗ. То значи, уколико се овај тренд настави да ће двостране коли-
зионе норме на крају бити замењене систематском применом lex fori. 
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има ју за да так да по стиг ну кон крет не ре зул та те у бор би про тив ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је и ре фор ми пра во су ђа. 

За вла да ви ну пра ва и уна пре ђе ње упра вља ња од кључ не је 
ва жно сти про фе си о нал на др жав на слу жба без по ли тич ког ути ца ја. 
Ре фор ма јав не упра ве је при о ри тет у зе мља ма об у хва ће ним про-
це сом про ши ре ња од ко јих се ве ћи на њих на ла зи у раз ли чи тим 
ста ди ји ма из град ње др жа ве. Од кључ не је ва жно сти ус по ста вља не 
прав ног окви ра и ње го во спро во ђе ње.11) Ка ко би би ле одр жи ве, ре-
фор ме се мо ра ју угра ди ти у по сто је ће др жав не струк ту ре и узе ти у 
об зир по се бан со ци јал ни и упра вљач ки кон текст. 

Већ по сто ји од ре ђен, ма да огра ни чен скуп прав них нор ми 
ко ја се са пра вом мо гу на зва ти „европ ско уго вор но пра во“. Овај 
скуп пра ви ла, иако над на ци о нал ног по ре кла још увек се на ла зи на 
ни воу на ци о нал них др жа ва. У не ким слу ча је ви ма обез бе ђе но је 
ње го во јед но о бра зно ту ма че ње, а у не ким ни је. По крет за уни фи-
ка ци ју Европ ског уго вор ног пра ва, прак са хар мо ни за ци је и де ба та 
о по тре би до но ше ња Европ ског за ко ни ка о уго во ри ма до при не ла је 
на стан ку иде је да би пра ви Европ ски гра ђан ски за ко ник, оба ве зу ју-
ћи за све др жа ве чла ни це мо гао би ти аде кват но ре ше ње. По сто је ће 
уго вор но пра во до не то углав ном у обла сти за шти те по тро ша ча12) 
је пред мет ре ви зи је а мо жда и ко ди фи ка ци је, да би се от кло ни ле 
по сто је ће не до след но сти, по пу ни ле пра зни не и за ко но дав ство по-
јед но ста ви ло.13) При ме ном уни форм ног за ко на  пре ва зи шао би се 
про блем „за тво ре но сти“ ме то да уни фи ка ци је пу тем кон вен ци ја 
пре ма ко јем се уни фи ко ва не нор ме при ме њу ју са мо у слу ча ју ка да 
обе уго вор не стра не при па да ју др жа ва ма уго вор ни ца ма.14)

По ред уни фи ка ци је у обла сти уго вор ног пра ва, хар мо ни зу ју 
се и прав на пра ви ла ко ја се од но се на сек тор услу га. Уни фи ка ци јом 
прав них нор ми у обла сти услу га пру жа се прав но ва ља на за шти та 
ко ри сни ци ма услу га и пре ва зи ла зи прав на не јед на кост у по ло жа ју 
да ва о ца и ко ри сни ка услу га. Ди рек ти ва о услу га ма на уну тра шњем 

11) „Дунав-Најјача веза са Европском унијом“, Дунавска стратегија Европске уније и 
доприноси - Србије, Закључци и препоруке, Привредна Комора Србије, 2011, Интернет,  
http://www.emins.org/sr/aktivnosti/projekti/dunav/zakljucci_i_preporuke.pdf

12) Јелена Вилус, Правна заштита потрошача-упоредноправна студија с посебним ос-
вртом на права потрошача у Европској унији, Институт за упоредно право и ECO-
TECH, Београд-Сремска Митровица, 1996, стр. 47.

13) Мирјана Кнежевић, „Заштита потрошача“, у зборнику: Oд caveat emptor дo caveat ven-
ditor, (приредио: Миодраг Мићовић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 
Крагујевац, 2009, стр. 139.

14) Иванка Спасић, „UNIDROIT – допринос унификацији неких од најважнијих питања 
међународног трговинског права“, Страни правни живот, Институт за упоредно 
право, Београд, бр. 2/2009, стр. 35.
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тр жи шту ус по ста вља оп шти прав ни оквир за низ услу га узи ма ју-
ћи у об зир раз ли чи те ка рак те ри сти ке сва ке де лат но сти или стру ке 
и њи хов си стем уна пре ђе ња.15) Уго вор из Ма стрих та из 1993. го-
ди не16) и Ам стер дам ски уго вор о Европ ској уни ји из 1997. го ди не 
у сво јим од ред ба ма го во ри о пра ву по тро ша ча на ин фор ма ци ју и 
обра зо ва ње, као и о за шти ти ње го вих без бе до но сних, здрав стве них 
и еко ном ских ин те ре са.17) Де лат ност за јед ни це у обла сти за шти те 
по тро ша ча се раз ви ја ла у прав цу до но ше ња по ве ља и ве ли ког бро-
ја ди рек ти ва.18) У ди рек ти ва ма је дат ми ни мум пра ва и од го вор но-
сти ко ји не ли ми ти ра ни јед но на ци о нал но за ко но дав ство у по гле ду 
ње го вог ве ћег и ши рег од ре ђе ња и по ста вља ња.19) Си стем за шти те 
по тро ша ча у Европ ској уни ји, кроз по ста вља ње прин ци па ви со ког 
ни воа за шти те, са раз во јем по чи ње још у Рим ском уго во ру о осни-
ва њу ЕЕЗ из 1957. го ди не.20) 

Нај ве ћи сте пен ин те гра ци је ус по ста вљен је у обла сти прав-
ног ре жи ма пло вид бе Ду на вом.21) Кон вен ци ја о ре жи му пло вид бе 
на Ду на ву усво је на је 18. 08.1948. го ди не на ди пло мат ској кон фе-

15) Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 
on services in the internal market OJ L 376, 27.12.2006; Council Directive 90/314/EEC of 13 
June 1990 on package travel, package holidays and package tours OJ L 158, 23.6.1990; Direc-
tive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protec-
tion of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right 
to use immovable properties on a timeshare basis OJ L 280, 29.10.1994; Directive 2008/122/
EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of 
consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and 
exchange contracts (Text with EEA relevance), OJ L 33, 3.2.2009.

16) The Treaty on European Union is signed in Maastricht on 7 February 1992 and enters into 
force on 1 November 1993. OJ C 326, 26.10.2012.

17) Члан 153. Амстердамског уговора и члан 129а Мастрихтског уговора.

18) Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Mem-
ber States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health 
or safety of consumers, OJ L 192, 11.7.1987; Directive 2001/95/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (Text with EEA 
relevance), OJ L 11, 15.1.2002; Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’), OJ L 178, 
17.7.2000;  Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market 
and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/
EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the 
European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) (Text with 
EEA relevance), OJ L 149, 11.6.2005.

19) Schulte-Nolke H., Twigg-Flesner C., Ebers M., EC Consumer Law Compendium - Compara-
tive Analysis, 2008,  str. 778, Internet, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/ac-
quis/index_en.htm

20) Treaty establishing the European Economic Community, Internet, http://www.dei.gov.ba/do-
kumenti/default.aspx?id=4893&langTag=bs-BA

21) Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Службени гласник РС, бр. 73/2010.  
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рен ци ји у Бе о гра ду.22) Циљ Кон вен ци је је да обез бе ди сло бод ну 
пло вид бу на Ду на ву у скла ду са ин те ре си ма и су ве ре ним пра ви ма 
по ду нав ских зе ма ља као и да обез бе ди кон со ли да ци ју ме ђу на род-
них еко ном ских и кул тур них ве за, а Ду нав ска ко ми си ја има за за да-
так да про мо ви ше ак тив но сти ко ји ма се под сти че раз вој сло бод не 
пло вид бе на ре ци Ду нав. 

По ред про це са са рад ње на Ду на ву ко ји има еле мен те по-
ли тич ке ини ци ја ти ве, низ дру гих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, 
укљу чу ју ћи мно га те ла Европ ске уни је ба ве се ши ро ким спек тром 
ак тив но сти у ве зи са ре ком Ду нав. Је дан број ор га ни за ци ја спе ци-
ја ли зо ван је за од ре ђе не аспек те, као што су Ду нав ска ко ми си ја, 
Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав (IC PDR), Управ ни 
од бор па не вроп ског пут ног ко ри до ра VII и Рад на за јед ни ца по ду-
нав ских ре ги о на.23) Тре ба по ме ну ти и ор га ни за ци је чи је де ло ва-
ње ути че на Ду нав ски ре ги он у ши рем сми слу – CEI (The Central 
European Initiative), CEFTA (Central European Free Trade Area). 
Европ ски спо ра зум о глав ним уну тра шњим плов ним пу те ви ма од 
ме ђу на род ног зна ча ја (AGN)24) усво јен је 1996. го ди не у Же не ви и 
сту пио је на сна гу 1999. го ди не. До са да га је пот пи са ло 17 др жа ва, 
а ра ти фи ко ва ло њих 13. Циљ AGN-а је утвр ди ти је дин стве не тех-
нич ке и опе ра тив не па ра ме тре за из град њу, мо дер ни за ци ју, об но ву 
и функ ци о ни са ње плов них пу те ва пред о дре ђе них за ме ђу на род ни 
реч ни про мет, је дин стве ну ин фра струк ту ру и опе ра тив не па ра ме-
тре ко ји ма би они тре ба ли од го ва ра ти. Ула ском у AGN, вла де се об-
ве зу ју на раз вој и из град њу њи хо вих уну тра шњих плов них пу те ва 
и лу ка од ме ђу на род ног зна ча ја у скла ду с је дин стве ним усло ви ма 
до го во ре ним у окви ру њи хо вих ин ве сти циј ских про гра ма.

Од зна ча ја за пре воз уну тра шњим во да ма је и тзв. Espoo кон-
вен ци ја25) чи ји се Ак циј ски про грам фо ку си ра на пет стра те шких 
и под јед на ко ва жних под руч ја и то на ства ра ње по вољ них усло ва 
за услу ге и но ва тр жи шта, мо дер ни за ци ју фло те, а по себ но ње не 

22) Proposal for a Council Decision on the signing of the Amending Protocol to the Conven-
tion regarding the Regime of Navigation on the Danube of 18 August 1948 (Belgrade Con-
vention) COM/2008/0700 final; Потписници су били: Аустрија, Бугарска, Хрватска, 
Немачка, мађарска, Молдавија, Словачка, Румунија, Русија, Украјина, Југославија. 
На Конференцији су учествовале и САД, Француска и Велика Британија. САД су 
гласале против усвајања Конвенције, док су последње две земље одбиле да гласају са 
образложењем да Статут Дунава из 1921. године и даље важи.

23) Душко Лопандић, Jasminka Кроња, Регионалне иницијативе и мултилатерална сардања 
на Балкану, Европски покрет у Србији, Београд, 2010, стр. 161. 

24) Еuropean Agre e ment on Main In land Wa ter ways of In ter na ti o nal Im por tan ce AGN, ECE/
TRANS/120/Rev.1. 

25) Con ven tion on En vi ron men tal Im pact As ses sment in a Tran sbo un dary Con text (Espoo,1991), 
In ter net, http://www.une ce.org/env/eia/abo ut/eia_text.html
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мо гућ но сти у по гле ду за шти те жи вот не сре ди не и уну тра шњу пло-
вид бу. Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном пре во зу опа сног те ре та 
уну тра шњим плов ним пу те ви ма (ADN)26) је ус по ста вљен ка ко би 
се оси гу рао ви сок ни во си гур но сти за ме ђу на род ни пре воз опа сног 
те ре та уну тра шњим плов ним пу те ви ма, за шти та жи вот не сре ди не 
спре ча ва њем би ло ка квог за га ђе ња до ко јег мо же до ћи услед не-
зго де за вре ме та квих пре во за, као и да би се олак шао ме ђу на род-
ни тран спорт и тр го ви на.27) Про пи си у при ло гу Спо ра зу ма са др же 
тех нич ке зах те ве за ме ђу на род ни пре воз опа сног те ре та и па ке та 
у то ва ру на пло ви ли ма уну тра шње пло вид бе и тан ке ри ма, као и 
је дин стве не од ред бе ко је се од но се на из град њу и функ ци о ни са ње 
та квих пло ви ла. Они та ко ђе ус по ста вља ју међународне зах те ве и 
про це ду ре у по гле ду ин спек ци је, из да ва ње одо бре ња, при зна ва ње 
кла си фи ка циј ских дру шта ва, над зор и обу ку струч ња ка. 

Кон вен ци ја о за шти ти ре ке Ду нав, тзв. Со фиј ска Кон вен ци-
ја обез бе ђу је за шти ту, уна пре ђе ње и ра ци о нал но ко ри шће ње во да, 
пре вен тив не ме ре за кон тро лу ри зи ка као и сма ње ње за га ђе ња на 
то ку Ду на ва.28) 

Као те ло ко је се ста ра о при ме ни Со фиј ске кон вен ци је осно-
ва на је 1998. го ди не Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав 
(In ter na ti o nal Com mis sion for Da nu be Pro tec tion - IC PDR). Берн ска 
кон вен ци ја, Кон вен ци ја о за шти ти европ ских ди вљих вр ста и при-
род них ста ни шта29) про мо ви ше са рад њу из ме ђу др жа ва пот пи сни-
ца у ци љу очу ва ња ди вље фло ре и фа у не и њи хо вих при род них 
ста ни шта и за шти ту угро же них вр ста. Кон вен ци ја о би о ди вер зи-
те ту30) има за циљ очу ва ње би о ди вер зи те та, и јед на ку ко рист за 

26) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 3/2010.

27) ADN је до нет 25. ма ја 2000. го ди не у Же не ви на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји у за јед-
нич кој ор га ни за ци ји Ује ди ње них на ци ја за Евро пу (UNE CE) и Цен трал не ко ми си је за 
пло вид бу на Рај ни (CCNR). Са др жа ва ма уго вор ни ца до са да: Аустри ја, Бу гар ска, Ма-
ђар ска, Лук сем бург, Хо лан ди ја и Ру си ја спо ра зум је су пио на сна гу 2008. го ди не.

28) Кон вен ци ју је 29. ју на 1994. го ди не пот пи са ло 11 др жа ва по ду нав ског ре ги о на, али су јој 
се у на ред ним го ди на ма при дру жи ле још три зе мље, ме ђу ко ји ма и Ре пу бли ка Ср би ја. 
С об зи ром на то да је пот пи са на у Со фи ји, у Бу гар ској по не кад се на зи ва и Со фиј ска 
кон вен ци ја. Сту пи ла је на сна гу 1998. го ди не. За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о са рад-
њи за за шти ту и одр жи во ко ри шће ње ре ке Ду нав, Слу жбе ни лист СЦГ, Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 4/2003.

29) Слу жбе ни гла сник РС - Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 102/2007. 
 Усво је на у Бер ну 19. сеп тем бра 1979. го ди не сту пи ла је на сна гу 1. ју на 1982. Пот пи са ло 

је 39 чла ни ца Са ве та Евро пе, за јед но с Европ ском уни јом; За кон о по твр ђи ва њу Кон вен-
ци је о очу ва њу европ ске ди вље фло ре и фа у не и при род них ста ни шта. 

30) Кон вен ци ја о би о ди вер зи те ту пот пи са на је 1992. го ди не. Ра ти фи ко вло је 196 зе ма ља 
ши ром све та – укљу чу ју ћи Европ ску уни ју, као и све уго вор не стра не IC PDR-a. За кон о 
по твр ђи ва њу Кон вен ци је о би о ло шкој ра зно вр сно сти, Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род-
ни уго во ри, бр. 11/2011.
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све чла ни це а ко ја про из и ла зи из ко ри шће ња ге нет ских ре сур са. 
Рам сар кон вен ци ја, Кон вен ци ја о мо чва ра ма, пот пи са на у Рам са ру, 
Иран, 1971. го ди не и на сна зи од 1975. го ди не, пред ста вља пру жа 
оквир за на ци о нал но де ло ва ње и међународну са рад њу за очу ва ње 
и ко ри шће ње мо чвар них ста ни шта и њи хо вих ре сур са. То је нај ста-
ри ји ме ђу на род ни спо ра зум на све ту о очу ва њу, с ци љем одр жи вог 
ко ри шће ња мо чвар них ста ни шта за чо ве чан ство без ре ме ће ња при-
род них свој ста ва еко си сте ма. Око 80 мо чва ра у сли ву ре ке Ду нав 
укљу че но је у по пис Рам сар под руч ја.

У окви ру Европ ске за јед ни це у ко јој ве ћи на се кун дар ног за-
ко но дав ства у обла сти уго во ра има им пе ра тив ни ка рак тер, до не то 
је ви ше ди рек ти ва о за шти ти во да. Ди рек ти ва ЕУ о во да ма 2000/60/
EC (EU WFD) нај зна чај ни ја је у за шти ти по вр шин ских и под зем-
них во да и укљу чу је 13 зе ма ља Ду нав ског ре ги о на ме ђу ко ји ма има 
и оних ко је ни су чла ни це Европ ске уни је.31) До 2015. го ди не мо ра ју 
се по сти ћи глав ни ци ље ви Ди рек ти ве, до бро еко ло шко и до бро хе-
миј ско ста ње по вр шин ских вод них те ла у це ли ни или до бар еко ло-
шки по тен ци јал и до бро хе миј ско ста ње за по себ не слу ча је ве код 
зна чај но мо ди фи ко ва них и ве штач ких вод них те ла. 

Хар мо ни за ци ја про пи са у обла сти за шти те жи вот не сре ди-
не ре ги о ну до сти гла је за до во ља ва ју ћи ни во, али по ред из град ње 
ин сти ту ци ја и до но ше ња за ко на, ин ве сти ра ње у но ве тех но ло ги-
је је од по себ ног зна ча ја са ре ша ва њем про бле ма ква ли те та во де, 
пре ко мер ног цр пље ње во де, по се до ва ње пре чи шћи ва ча. Ве ли ки 
иза зов у том по гле ду мо гла би би ти IPPC (In te gra ted Pol lu tion Pre-
ven tion and Con trol) ди рек ти ва, ко ја оба ве зу је нај ве ће ин ду стриј ске 
за га ђи ва че на до зво ле за де ло ва ње, са ци љем при ме не про пи са о 
упо тре би чи сти јих тех но ло ги ја и ефи ка сном ко ри шће њу енер ги-
је.32) Због то га је европ ска ре гу ла ти ва нео п ход на, али исто та ко и 
ње на до след на при ме на.

4. НО СИ О ЦИ АК ТИВ НО СТИ УС ПО СТА ВЉАЊА 
ЈЕ ДИН СТВЕ НЕ ПРАВ НЕ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ

Ди на ми ка ин те гра ци ја усло вље на је сте пе ном ста бил но сти 
ин сти ту ци ја у државама Ду нав ског ре ги о на. Ну жан пред у слов 
успе ха про це са европ ске ин те гра ци је је сте по ли тич ки кон сен зус 
о по тре би при дру жи ва ња Европ ској уни ји. Про цес европ ске ин-

31) Di rec ti ve 2000/60/EC of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 Oc to ber 2000 
esta blis hing a fra me work for Com mu nity ac tion in the fi eld of wa ter po licy  OJ L 327.

32) Di rec ti ve 2008/1/EC of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 15 Ja nu ary 2008 con-
cer ning in te gra ted pol lu tion pre ven tion and con trol (Co di fied ver sion) (Text with EEA re le-
van ce OJ L 24. 
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те гра ци је од тре нут ка утвр ђи ва ња по ли тич ке во ље за члан ство у 
Европ ској уни ји до мо мен та сту па ња у пу но прав но члан ство об-
у хва та стра те шки кон ци пи ра но спро во ђе ње си стем ских ре фор-
ми као и низ по ли тич ких ак тив но сти ко је има ју за циљ по др шку 
европ ским ин те гра ци ја ма. Кључ ни ак тер про це са европ ске ин те-
гра ци је је из вр шна власт ко ја је овла шће на да до но си нај зна чај ни је 
по ли тич ке од лу ке на уну тра шњем и на спољ но по ли тич ком пла ну. 
Уло га Вла де као но си о ца про це са про из и ла зи из ње них устав них 
овла шће ња и из струк ту ре Европ ске уни је. Европ ска уни ја је у 
осно ви фор ми ра на као ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја и по том прин-
ци пу и да нас функ ци о ни ше. Ко му ни ка ци ја Европ ске уни је пре ма 
вла да ма др жа ва чла ни це се одвија пре ко Европ ске Ко ми си је ко ја 
до но си од лу ке у ве зи при је ма но вих чла ни ца. Уло га пар ла мен та 
се мо же по сма тра ти са не ко ли ко аспе ка та. У про це су европ ске ин-
те гра ци је пар ла мент се по ја вљу је пре све га кроз сво ју при мар ну 
за ко но дав ну ак тив ност и бор бу парламентарних стра на ка око иде је 
и по тре бе европ ских ин те гра ци ја а за тим и кроз спољ но по ли тич ку 
уло гу парламентарне ди пло ма ти је у про це су европ ске ин те гра ци-
је.33) Те ла за са рад њу, као што су Ду нав ска ко ми си ја и Ме ђу на род на 
ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав ба ве се спе ци фич ним пи та њи ма. 
У бу ду ће све ви ше ће се по ста вља ти и пи та ње ко хе рент ни је и ја че 
ин сти ту ци о нал не и спе ци фич не са рад ње зе ма ља За пад ног Бал ка на 
са Европ ском уни јом пу тем ре ги о нал них ини ци ја ти ва. Ти ме би се 
пре ва зи шао јаз ко ји по сто ји из ме ђу по тре бе за тран сна ци о нал ним 
ре гу ли са њем од ре ђе них пи та ња (од жи вот не сре ди не до пре ла ска 
гра ни ца) и још увек не из ве сног мо мен та ши ре ња ЕУ у овај ре ги-
он, а то се не мо же по сти ћи ако се на по ри за у ста ве на гра ни ца ма 
Европ ске уни је.

Сво ју за ин те ре со ва ност за Ду нав ски ре ги он Европ ска уни ја 
је до ка за ла из ра дом Стра те ги је за раз вој и са рад њу у окви ру Ду-
нав ског ре ги о на до 2020. го ди не. Европ ска ко ми си ја је 8. ју на 2009. 
го ди не до би ла ман дат од Са ве та Европ ске уни је за из ра ду За јед-
нич ке све о бу хват не стра те ги је за По ду на вље. Срж Стра те ги је је 
до след ност у од но су на за ко но дав ство и по ли ти ку Европ ске Уни је. 
Стра те ги ја се ба ви пра зни на ма у им пле мен та ци ји и прак тич ним 
или ор га ни за ци о ним по те шко ћа ма ко је до во де до то га да ре зул та ти 
из о ста ну, по др жа ва бо љу при ме ну оба ве за из за ко на Европ ске уни-
је, по себ но у од но су на је дин стве но тр жи ште и жи вот ну око ли ну. 
Та ко ђе до при но си по ли ти ци у обла сти тран спор та ко ји се на ла зе 
у про це су ре ви зи је, за тим енер гет ске мре же, стра те ги ји за је дин-
стве но тр жи ште. 

33) Ксе ни ја Ми ли во је вић, „Зна чај пар ла мен та у про це су европ ских ин те гра ци ја“, Иза зо ви 
европ ских ин те гра ци ја, Слу жбе ни гла сник, бр. 3/2009, стр. 19.
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Ду нав ска стра те ги ја се за сни ва на три сту ба. Пр ви стуб стра-
те ги је об у хва та ак тив но сти на по ве зи ва њу ма кро ре ги о на од но сно 
уна пре ђе њу са о бра ћај них ве за (про ду же ње пру га, ауто пу те ва и ме-
ре за уна пре ђе ње плов но сти Ду на ва), раз вој ре ги о нал них аеро дро-
ма и лу ка на Ду на ву. Дру ги стуб стра те ги је је еко ло шки и усред сре-
ђен је на по ве зи ва ње, про спе ри тет и ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет 
заштите жи вот не сре ди не (ква ли тет во де и ва зду ха). Тре ћи стуб је 
из град ња про спе ри те та, од но сно раз вој дру штва и ино ва ци ја, пру-
жа ње мо гућ но сти на уч ним ин сти ту ци ја ма, уни вер зи те ти ма ис тра-
жи вач ким цен три ма и пред у зе ћи ма да ис ко ри сте свој по тен ци јал, 
про мо ви са ње ме ђу др жав не и ме ђу ре ги о нал не са рад ње. Стра те ги-
ја Европ ске уни је за Ду нав ски ре ги он мо же зна чај но да до при не-
се оства ре њу бо ље ко ор ди на ци је из ме ђу ре ги о нал них и ло кал них 
вла сти и ор га ни за ци ја ко је де лу ју у Ду нав ском ре ги он уз обез бе-
ђи ва ње про спе ри те та, одр жи вог раз во ја, отва ра ња рад них ме ста 
и без бед но сти у овој обла сти. Кон крет на фор ма са рад ње за ви си 
од из град ње прав ног окви ра у свим ду нав ским зе мља ма у раз во ју. 
За кљу чак је да би јав ни сек тор тре ба ло да обез бе ди усло ве, ин-
фра струк ту ру и ус по ста вље ње прав ног окви ра ко ји би укло нио све 
потешкоће и ба ри је ре у тран спор ту ро бе, али и кре та њу љу ди и 
раз ме не услу га.
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Mir ja na B. Kne ze vic

ESTA BLIS HING SIN GLE LE GI SLA TION  
IN THE DA NU BE RE GION - A CHAL LENGE 

FOR EURO PEAN IN TE GRA TI ONS

Re su me
The Da nu be re gion is fun cti o nally in ter con nec ted area de fi ned 

by the ri ver ba sin. The co un tri es in the re gion ha ve dif fe rent hi sto ric 
bac kgro und. The ru le of law, tran spa rency, de moc racy, mar ket eco-
nomy and ove rall po li ti cal sta bi lity are now emer ging in what are dif-
fe rent systems and tra di ti ons. The law har mo ni za tion pro cess, espe ci-
ally in the fi eld of con tract law, has ex pan ded to the Da nu be re gion. 
Ser bia, which has of fi ci ally ap plied for the mem ber ship in the EU, has 
a re la ti vely long way to go. The ac ti vi ti es of the Sta bi lity pact of the 
So uth-East Euro pe and the Com mit tee for re gi o nal co o pe ra tion ha ve 
bo o sted the num ber of pro jects and forms of co o pe ra tion at the lo cal 
and re gi o nal le vel. One of the re sults of this pro cess is the adop tion of 
the Com mon Da nu be stra tegy of the Euro pean Union. This is the first 
stra tegy in which Ser bia was in vol ved from the very be gin ning, and in 
which it will par ti ci pa te as a part ner in the sa me man ner as all the Mem-
ber Sta tes. Thro ugh Euro pean ini ti a ti ve, pro jects and stra te gi es for the 
Da nu be re gion, Ser bia can sig ni fi cantly im pro ve co o pe ra tion with the 
ne ig hbo ring co un tri es and in tro du ce Euro pean stan dards in many fi elds.

Po li ti cal and eco no mic in te gra ti ons, pri ma rily esta blis hment of 
sin gle le gal re gu la tion in the are as of spe cial in te rest (tra de, ser vi ces, 
tran sport, en vi ron ment) in the Da nu be re gion, wo uld fa ci li ta te ac cess 
to the Euro pean mar ket, in cre a se cho i ce of go ods and re du ce pri ces in 
a the co un tri es of the re gion stri ving to be co me mem bers of the EU, 
in clu ding Ser bia. On the ot her hand, the Mem ber Sta tes wo uld be ne fit 
from such in te gra tion as it pro vi des a steady and pro spe ro us de ve lop-
ment in the re gion which is of spe cial im por tan ce for the Euro pean 
Union and its furt her en lar ge ment. Whet her it is pos si ble to over co me 
all the chal len ges fa ced by the Euro pean Union in the Da nu be re gion 
re ma ins to be seen. 
Key words: Da nu be re gion, Euro pean in te gra ti ons, le gi sla tion
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