
 

 

 

 

 

 

 

Сектор за стратешке анализе, услуге и интернационализацију 
Београд, 22. април 2021. године 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЈА 
„Нови билатерални Споразум Србије и Уједињеног Краљевства“ 

 - нови потенцијали привредне сарадње -  
 

28. април 2021. година, 12,00:14,00 часова, Zoom апликација 
 
 
 
Поштовани привредници, 
 
У складу са усаглашеним Споразумом о партнерству, трговини и сарадњи између Републике 
Србије и Уједињеног Краљевства и Северне Ирске, а потписаним 16. априла 2021. године, 
Привредна комора Србије ће организовати веб конференцију: „Нови билатерални Споразум 
Србије и Уједињеног Краљевства - нови потенцијали привредне сарадње“. Конференција ће 
се реализовати 28. априла 2021. године, 12,00:14,00 часова, путем Zoom апликације. 
 
Циљеви новог Споразума РС са УК су очување веза успостављених у оквиру ССП ЕУ са РС, 
успостављање зоне слободне трговине, очување преференцијалних услова у трговини и 
обезбеђивање основе за даљу трговинску либерализацију. Овај споразум је и показатељ 
заједничке посвећености привредним односима и представља начин за омогућавање 
континуитета у неометаној трговини, а у интересу компанија и потрошача две земље. 
 
Намера ПКС јесте да путем конференције, у сарадњи са  представницима надлежних ресора у 
Влади Републике Србије, који су учествовали у процесу преговора о Споразуму, пословној 
заједници презентује будући правни оквир привредне сарадње Србије и Уједињеног 
Краљевства. Конференција има за циљ да представи практична правила и процедуре везане за 
спољнотрговински режим са овим значајним тржиштем.  
 
Позивамо Вас да присуствујете Конференцији и своје учешће потврдите путем регистрације на 
линку, а за додатне информације ПКС Вам стојимо на располагању: Сектор за стратешке 
анализе, услуге и интернационализацију, Марица Видановић, руководилац, 066/875-1208 или 
marica.vidanovic@pks.rs. 
 

Очекујемо Вас! 
 

С поштовањем,  

                                                                                         

https://online.pks.rs/saradnja-srbije-i-uk/
mailto:marica.vidanovic@pks.rs
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Прелиминарни програм конференције:  
 

12:00 - 12:15 Отварањe конференције 
 

 Михаило Весовић, директор Сектор за стратешке анализе, услуге и 
интернационализацију 

 

 Њ.Е. Sian MacLeod, амбасадор Уједињеног Краљевства и Северне Ирске 
у Београду  

12:15 - 12:25 Министарство спољних послова РС  (TBC) 

12:25 - 12:45 Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе РС 
 

 Стеван Никчевић, државни секретар  
 

 Оливера Јоцић, помоћник министра, Сектор за спољнотрговинску 
политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску 
сарадњу 

12:45 – 12:55 Британско српска привредна комора  
 

 Dr David Landsman, председник  
 

12:55 - 13:10 
 

Министарство финансија Владе РС 
 

 Татјана Станић, Сектор за царински систем и политику 

13:10 - 13:25 
 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 

 Тамара Ђуричанин, Сектор за пољопривредну политику, Одсек за 
аналитику и статистику 

13:25 - 14:00 
Питања и одговори 

 
Модератор: Марица Видановић, Руководилац у Сектору за стратешке анализе, услуге и 

интернационализацију ПКС 
 

Напомена: Регистрацијa учесника се обавља путем линка, обезбеђен симултани превод 
енглеско/српски/енглески, а учешће је бесплатно. 

https://online.pks.rs/saradnja-srbije-i-uk/

