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Истприја прпцеса 
интеграције Србије у ЕУ

• 2000: Србија укљушена у Прпцес стабилизацијe и придруживаоа

• 25. пктпбар 2010. - Савет министара сппљних ппслпва земаља шланица Еврппске уније дпнеп пдлуку да кандидатуру 
Србије за шланствп у Унији прпследи Еврппскпј кпмисији на разматраое

 29. априла 2008. - пптписан Сппразум п стабилизацији и придруживаоу између Еврппске уније Србије (ЕУ 
дпнела пдлуку да не примеоује Прелазни тргпвински сппразум пптписан уз ССП)

 1 .јануар 2009: - ппшетак једнпстране примене ССП пд стране Србије

 30. нпвембар 2009. - Савет Еврппске уније пбјавип је дпкумент п визнпј либерализацији за земље западнпг 
Балкана

 22. децембар 2009.- Србија ппднела захтев за пријем у шланствп ЕУ.

 14. јун 2010.- ЕУ дпнела пдлуку п ппшетку ратификације Сппразума п стабилизацији и придруживаоу између 
Еврппске уније Србије . 

 -19. јануар 2011. - Еврппски парламент ратификпвап је у Стразбуру Сппразум п стабилизацији и придруживаоу 
између Еврппске уније Србије

 -31. јануар 2011. - председник Владе Србије, Миркп Цветкпвић, предап предап Одгпвпре на Упитник Еврппске 
кпмисије упућен РС ради припреме мищљеоа п захтеву Србије за шланствп у ЕУ

 септембар 2011 - 19 пд 27 шланица ЕУ дп сада ратификпвалп ССП Србије са ЕУ

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/upitnik/odgovori_na-upitnik_ek.zip
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/upitnik/odgovori_na-upitnik_ek.zip


Хпдпграм даљег прпцеса

• Avis

Одлука Еврппскпг савета п даваоу статуса

кандидата (и п ппшетку прегпвпра)

• Прегпвпри п чланству, пп ппглављима AQ (3-5 гпдина)

• Ппзив пд стране Еврппскпг савета и

пптписиваое сппразума п приступаоу



ПРЕЛАЗНИ СПОРАЗУМ
• Прелазни карактер дп ратификације ССП-а.

• Ступаоем на снагу ССП-а, ПС престаје да важи. 

 ЦИЉЕВИ ПС-а

 Усппстављаое зпне слпбпдне тргпвине

 Усклађиваое прпписа Србије у пбластима пд знашаја за тргпвину
између две стране.

 Усппстављаое механизама за сарадоу у пбластима пд знашаја за
тргпвину између две стране.

 Правила п ппреклу рпбе, мпгућнпст дијагпналне кумулације ппрекла.



Рпбна размена Србија - ЕУ у милипнима евра

Гпдина Извпз Индекс Увпз Индекс 
Ппкривенпст увпза 

извпзпм у %

2009 3196 79 6528 79 48.9

2010 4235 132.5 7069 108.2 59.9

2011/6м 2453.3 126.5 3775.6 113.5 64.9



ЕУ 57%

ЕФТА 1%

ЦЕФТА 29%

РУСИЈА 4%
ОСТАЛИ 9%

ИЗВОЗ СРБИЈЕ ПО ГРУПАЦИЈАМА 2010

ЕУ 57%

ЕФТА  2%

ЦЕФТА 8%

РУСИЈА 12%

САД 2%

КИНА 7%

ОСТАЛИ 10%
ТУРСКА 2%

УВОЗ У СРБИЈУ ПО ГРУПАЦИЈАМА 2010



Изазпви Србије на путу ка ЕУ
• Недпвпљна кпмуникација и сарадоа привреде и Владе РС у прпцесу 

дпнпшеоа и усвајаоа еврппских закпна 

• Пдсуствп анализе ефеката прпписа у прпцесу усаглашаваоа са 
закпнпдавствпм ЕУ- недпвпљна ефикаснпст институција

• Птежан дијалпг Владе са спцијалним партнерима

Истакнуто у Годишњем извештају ЕК о 

напретку Србије за 2010. годину



Трпшкпви на краћи рпк
• стрпжи услпви ппслпваоа - ппјашана кпнкуренција.
• губитак дела царинских прихпда.
• негативни ефекти на текући биланс збпг ппвећанпг увпза.

Дпбити
• кпрак ка претприступним фпндпвима и пунпправнпм шланству.
• раст инвестиција, тргпвинске размене, технишке ппмпћи.
• слпбпдан приступ јединственпм тржищту ЕУ.
• даљи развпј кпнкурентнпсти и репрјентација привреде.
• мпгућнпст дугпрпшнпг планираоа привреде и грађана.

ПЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ



Трпщкпви уласка у ЕУ
- сектпр ппљппривреде

Сектпри у кпјима се мпрају извршити највећа и 
најзначајније прпмене захтевају највећа улагаоа-трпшкпве:

– Ппвртарствп 

– Стпшарствп (прпизвпдоа млека и млешних прпизвпда)

– Впћарствп



Трпщкпви уласка у ЕУ
- сектпр ппљппривреде

Ппвртарствп (специфична тргпвина, прпизвпдоа и пптрпшоа)

• инвестиције у складищне прпстпре ( јашаое кпнкуренције дпмаћих 
прпизвпда и спрешаваое ппвећаоа тренда увпза)

• изградоа прерадних капацитета (уласкпм у ЕУ ппстпји већа
верпватнпћа инвестиција)

• стандарди прпизвпдое и унапређеое технлпгије гајеоа 
(инвестиције на фарми и унапређeое знаоа)

• пбједиоаваое ппнуде за извпз или дпмаћи
супермаркет/велетржницу псниваоем кпмпанија или задруга



Трпщкпви уласка у ЕУ
- сектпр ппљппривреде

Стпчарствп (прпизвпдоа млека и млечних прпизвпда)-
најпсетљивији и најнеспремнији сектпр ппљппривреде

• прилагпђаваое стандардима ЕУ за квалитет млека (изузетнп тещкп)
• функципнисаое тржищних ланаца (слпжени механизам прпизвпдни 

прпграм)
• прилагпђаваое прпизвпдним квптама (укидаое 2015. ? )



Трпщкпви уласка у ЕУ
- сектпр ппљппривреде

Впћарствп (значајан сектпр са великим пптенцијалима)

• унапређеое знаоа (нпве технплпгије)
• защтита права интелектуалне свпјине (нпве спрте)
• прганизација прпизвпђашких група и пбједиоаваое ппнуде 

(задруге, кпмпаније...)
• стандарди квалитета 
• складищта, хладоаше, технплпгије шуваоа впћа
• прерађивашки капацитети



Кприст пд уласка у ЕУ
-сектпр ппљппривреде

Ппвртарствп

• стабилизација цена, прпфилисаоа прпизвпђаша и тржищта
• стандарди квалитета
• већа ценпвна предвидљивпст и инвестиције у прерађивашкпј 

индустрији
• нпва, мпдерни складищни капацитети 
• унапређен нашин пакпваоа и прпдаје



Кприст пд уласка у ЕУ
-сектпр ппљппривреде

Стпчарствп

Величина и брзина пвпг прпцеса ће пре свега зависити пдгпвпра агарне

пплитике Републике Србије 

• Укпликп се спрпведе адекватна аграрна пплитика Србија ће мпћи да 
искпристи капацитете у виду брпја музних крава, дпступнпсти храни, 
пбјектима за гајеое, прерадним капацитетима и да плакща
претприступни перипд и прпцес либерализације у сектпру
млекарства пп уласку у ЕУ

• пшекује се (релативнп) брзп ценпвнп прилагпђаваое на рашун
прпфита дпмаћих прпизвпђаша и прерађиваша

• ппвећаое квалитета млека и млешних прпизвпда и палете прпизвпда



Кприст пд уласка у ЕУ
-сектпр ппљппривреде

Впћарствп

• савременији засади (нестају засади екстензивне прпизвпдое)
• прпизвпдоа усмерена ка захтевима тржищта (маое ка навикама

и традицији)
• улагаоа у прерађивашке капацитете (сущеое, хлађеое, тппла

прерада)
• ппвећаое кпнкурентнпсти и псавремеоаваое прпизвпдое
• ппвећана мпгућнпст извпза (ппследица савремене прпизвпдое)



• јашаое кпнкурентнпсти у сектпру ппљппривреде 
• кпмбинацијпм мера аграрне пплитике имајући у виду и рещеоа 

Заједнишке ппљппривредне пплитике ЕУ (систем ппдстицаја ЗПП-
ппдстицаји за развпј села уместп субвенција усмерених на прпизвпде и 
пп хектару)

• пдржаваоем кпнтинуитета у спрпвпђеоу мера аграрне пплитике 
(стабилнпст у ппслпваоу и планираоу прпизвпдое)

• ппвећати Аграрни бучет (минимум 5% укупнпг бучета)
• јашаое капацитета свих ушесника у ланцу прпизвпдое («информације за 

све»)-јашаое саветпдавних услуга ппљппривредне струшне службе, 
Кпмпрски систем Србије, прпјекти...)

• јашаое климе за псниваое удружеоа прпизвпђаша (задруге и сл.)
• «средити свпје двприште» - щирити свест п знашају Еврппских 

интеграција кап нашину да се уреди сектпр а не самп задпвпље ЕУ услпви

Улазак у ЕУ 
Преппруке за сектпр ппљппривреде



ШТА ПОСЛЕ ССП-а
• Kандидатура за шланствп

– Упитник Кпмисије п спремнпсти Србије да преузме 
пбавезе из шланства.

– Avis – Мищљеое Еврппске кпмисије

– Одлука Еврппскпг савета п даваоу статуса кандидата (и 
п ппшетку прегпвпра).

• Прегпвпри п шланству (3-5 гпдина).

• Ппзив пд стране Еврппскпг савета и пптписиваое 
сппразума п приступаоу



ПОРТАЛ ПКС

• Екпнпмски впдиш крпз ССП и брпщура п ССП.

• Инфпрмације п Прелазнпм тргпвинскпм 
сппразуму.

• База царинских тарифа.

• Едукација

• Услпви за ппвлащћени извпз у ЕУ.

• Впдиш за ппслпваое са ЕУ.



ПРИВРЕДНА КПМПРА СРБИЈЕ

www.pks.rs/eu

eu@pks.rs


