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ЗАКОН 

О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМA О ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ 
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИЈЕ 

Члан 1. 
Потврђује се Споразум о економској сарадњи између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македонијe, сачињен у Скопљу, 16. фебруара 2015. 
године, у оригиналу на српском, македонском и енглеском језику. 

Члан 2. 
Текст Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Македоније у оригиналу на српском језику гласи: 
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С П О Р А З У М 

О ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ 

 ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

Влада Републике Србије и Влада Републике Македоније (у даљем тексту: 
Уговорне стране), 

УЗИМАЈУЋИ у обзир значај трговинских и економских односа између Уговорних 
страна, 

ВОЂЕНЕ заједничком жељом за развијањем односа који су у заједничком 
интересу и у духу узајамног разумевања, 

ИЗРАЖАВАЈУЋИ своју спремност за сарадњу у проналажењу средстава и 
начина за јачање и развијање узајамно корисне сарадње, 

УВЕРЕНЕ да ће овај споразум допринети развијању међусобних економских 
односа,  

договориле су се као што следи: 

Члан 1. 

Уговорне стране ће доприносити развоју и проширивању узајамно 
корисне економске сарадње. 

Члан 2. 

Уговорне стране ће уложити напоре да на широкој основи развију 
билатералну економску сарадњу, посебно у следећим областима: 

1. индустрија, 

2. пољопривреда, 

3. шумарство, 

4. водопривреда, 

5. енергетика, 

6. истраживање и развој, 

7. грађевинска индустрија, 

8. саобраћај и логистика, 

9. заштита животне средине, 

10. туризам, 

11. унапређење инвестиција, 

12. сарадња малих и средњих предузећа. 
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Члан 3. 

Уговорне стране ће развијати и проширивати економску сарадњу путем 
спровођења следећих мера: 

1. Јачање економске сарадње између надлежних органа, пословних 
и професионалних организација, комора и удружења, 
регионалних и локалних органа, укључујући и размену економских 
информација од заједничког интереса, као и узајамне посете 
представника привреде и институција држава Уговорних страна; 

2. Пружање подстрека за стварање нових и побољшање постојећих 
пословних веза, унапређење узајамних контаката и размену 
посета физичких лица и предузетника; 

3. Размена пословних информација, учешће на међународним 
сајмовима и изложбама, пружање помоћи у организацији сусрета 
представника привреде, семинара, конференција, симпозијума; 

4. Пружање доприноса унапређивању улоге малих и средњих 
предузећа у билатералним економским односима; 

5. Сарадња на пољу маркетинга, консалтинга и експертских услуга у 
областима од заједничког интереса; 

6. Успостављање и унапређење односа и сарадње финансијских и 
банкарских институција; 

7. Подстицање развоја билатералних инвестиционих активности; 

8. Пружање помоћи у отварању представништава и огранака 
компанија из држава Уговорних страна; 

9. Побољшавање сарадње на тржиштима трећих земаља; 

10. Размена информација о програмима и пројектима, уз 
охрабривање предузетника да учествују у њиховој реализацији. 

Члан 4. 

Уговорне стране ће основати Мешовиту комисију за економску сарадњу 
(у даљем тексту: Комисија) сачињену од представника надлежних органа 
држава Уговорних страна. 

Комисија ће се састајати најмање једном годишње, наизменично у 
Републици Србији и Републици Македонији са следећим задацима: 

- разматрање питања развоја билатералних економских односа; 

- изналажење нових могућности за развој билатералних економских 
односа; 

- идентификовање проблема који ограничавају развој економске 
сарадње и предлагање одговарајућих мера у циљу њиховог 
отклањања; 

- разрада предлога за побољшање услова за економску сарадњу 
између организација и институција из држава Уговорних страна; 

- подношење предлога у вези са спровођењем овог споразума. 

Свака од Уговорних страна ће именовати председавајућег са своје 
стране (у даљем тексту: копредседавајући). Сваки копредседавајући ће 
именовати секретара за свој део Комисије. 
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Ради разматрања појединих питања, Комисија може одлучити да оснује 
радне групе, наводећи њихове задатке и рокове за спровођење тих задатака. 

Члан 5. 

Овај споразум неће утицати на права и обавезе Уговорних страна које 
произлазе из других међународних споразума чије су Република Србија и 
Република Македонија стране и/или из њиховог чланства у међународним 
организацијама. 

Члан 6. 

Уговорне стране ће путем преговора решити све евентуалне спорове 
који могу да настану између њих, у вези са спровођењем и тумачењем овог 
споразума. 

Члан 7. 

Допуне овог споразума биће донесене путем узајамног договора 
Уговорних страна, који ће бити реализован кроз протоколе за сваку допуну. 

Члан 8. 

Прилози и протоколи уз овај споразум представљаће његов саставни 
део. 

Члан 9. 

Овај споразум ступа на снагу на дан пријема последњег обавештења, 
којим Уговорне стране обавештавају једна другу да су испуњене све унутрашње 
процедуре које су неопходне за његово ступање на снагу. 

Овај споразум закључује се на период од три (3) године, а по истеку тог 
рока аутоматски ће се обнављати сваке године, осим ако једна од Уговорних 
страна не раскине овај споразум слањем писменог обавештења другој 
Уговорној страни о својој намери да га раскине, најкасније четири (4) месеца 
пре истека његовог важења. 

Сачињено у Скопљу, дана 16.фебруара 2015. године, у два оригинална 
примерка на српском, македонском и енглеском језику, при чему су сви текстови 
подједнако веродостојни. У случају разлике у тумачењу, меродаван је текст на 
енглеском језику. 

   

ЗА ВЛАДУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

   

Ивица Дачић 
први потпредседник Владе 

и министар спољних послова 
 

 

 
ЗА ВЛАДУ 

РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 
 

др Владимир Пешевски 
потпредседник Владе задужен за 

економске односе 
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Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. 
став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, према којем Народна скупштина 
потврђује међународне уговоре, када је законом предвиђена обавеза њиховог 
потврђивања.  

 

II  РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА  
 

Разлози за закључивање, односно потврђивање Споразума  о економској 
сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније, 
потписаног у Скопљу, 16. фебруара 2015. године, садржани су у жељи 
потписница Споразума да се институционализује и развија област трговинске и 
економске сарадње између две земаље, као и да се интензивира и 
диверзификује њихова трговина, на принципима једнакости, заједничког 
интереса и међународног права.  

Ово посебно, имајући у виду да је претходни Споразум о економској 
сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније, 
потписан 2009. године („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 
105/09), престао да важи јануара 2013. године.  

У циљу обезбеђивања континутета на плану институционалног 
регулисања билатералне економске сарадње и стварања услова за њено даље 
унапређење на дугорочним основама, иницирано је закључивање новог 
споразума о економској сарадњи.  

Текст новог Споразума Влада Републике Србије усвојила је Закључком 
05 Број: 018-10069/2014 од 13. септембра 2014. године. На основу тачке  2. 
наведеног Закључка Споразум је, са српске стране, потписао Ивица Дачић, 
потпредседник Владе и министар спољних послова. Са македонске стране 
Споразум је потписао др Владимир Пешевски, потпредседник Владе задужен 
за економске односе.   

Споразумом је створен правни основ за образовање Мешовите комисије 
за  економску сарадњу, односно предузимање одговарајућих активности 
везаних за њено даље унапређење, као и за отклањање евентуалних препрека 
у њеном одвијању.   

Економска сарадња две земље претежно се базира на трговинској 
размени, која је на задовољавајућем нивоу и од 2005. године одвија се без 
наплате царине – првобитно, на основу билатералног Споразума о слободној 
трговини, а од 2007. године, на основу мултилатералног Споразума о 
слободној трговини ЦЕФТА 2006.  

У 2014.години, трговинска размена износила је 643,8 мил. евра, што је за 
1,7% више него у 2013.години. Српски извоз износио је 453,6 мил. евра, што 
представља повећање од 4,6% и чини 4,1% укупног српског извоза, док је увоз 
из Македоније износио 190,2 мил. евра, што је смањење од 4,5% и представља 
1,2% укупног српског увоза. Покривеност увоза извозом износила је 238,5%.  
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Македонија је у 2014.години. заузимала тринаесто место у укупноj 
размени Републике Србије са светом и седмо место као извозна дестинација 
Републике Србије. 

У наредном периоду, могућности за повећање извоза на македонско 
тржиште имају српске фирме које се баве производњом и дистрибуцијом 
прехрамбених производа (кондиторска индустрија, индустрија млечних 
производа, индустрија шећера, млинарска индустрија), пољопривредних 
производа (свеже месо, сточна храна, житарице, уљно семе), грађевинских 
материјала, медицинске опреме, ел. енергије, телекомуникационе опреме и 
хартије. 

Укупне српске инвестиције у Македонији, у последњих десетак година, 
износе око 80 мил. евра, док македонске инвестиције у Републици Србији, у 
истом периоду, износе око 20 мил. евра. 

Македонске фирме имају око десет представништава у Републици Србији 
(Тиквеш, Сковин, Унион Битолад, МЗТ-КТБ д.о.о, Макстил а.д), а око двадесет 
српских фирми има своја представништва у Македонији (Air Serbia, Здравље-
Лесковац, Симпо, Галеника, Пионир, Мона, Хемофарм, Бамби, Делта М, 
Swisslion, Књаз Милош, Zepter, Big Bull, Тигар, Агровојводина, Фриком, 
Comtrade, Пинк, Фиделинка). 

 

III ДА ЛИ СЕ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ СТВАРАЈУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ У ЊЕГОВОМ ИЗВРШАВАЊУ 

За извршење наведеног међународног уговора нису потребна средства у 
буџету Републике Србије, осим за реализацију активности преузетих овим 
споразумом, а које се односе на одржавање заседања Мешовите комисије за 
економску сарадњу (МК), чије је образовање предвиђено чланом 4. Споразума, 
након његовог ступања на снагу.  

 

IV ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  ЗА 
ИЗВРШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА 

 
С обзиром на то да су потребна финансијска средства за заседање 

Мешовите комисије то ће се у наредним годинама, средства за те намене 
обезбеђивати у оквиру лимита на разделу министарства надлежног за трговину 
и економске односе са иностранством, према потреби, односно у складу са 
договорима који се буду постигли са македонском страном у вези са термином 
и местом  одржавања заседања МК.  

 


